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Hva skjer?
Storlandet:
Ungdomshuset:
• Linedance og Zumba
hver mandag (etter oppussing)
• Trim hver tirsdag
(oppstart etter oppussing).
• Bordtennis hver onsdag kveld
• Den årlige Sanitetsbasar
• Julebord 20. november
(tidspunkt annonseres senere)
• Julemesse
• Juleverksted for barn

Bergsøy:
Ungdomshuset:
• Diskotek, aldersgrense 0–100år.
1. oktober, detaljer annonseres
senere.
• ”Ballfest” 8. oktober (overskuddet
skal gå til ball-sletta), Musikk av
Stein Helge Aspsæther. Dette er
en ”liste-fest: avhengig av oppmøte > Meld interesse til
Sissel Sletvik Måløy!
• Midten av november: julebord,
detaljer annonseres senere.

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt:
• Loppemarked med auksjon
og basar 2. oktober
• Kunstutstilling okt/november
• Viltaften 27. november
• Juletrefest 29. desember

Velkommen til andre utgave av Ytre Nytt. Håper
første utgave falt i smak. Da har
virkelig høstmørket senket seg
over oss, og noen har kanskje begynt å tenke på juleforberedelser?
Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Handelsstanden er i hvert fall i full
gang med forberedelsene. Vi andre,
som synes det er litt i tidligste laget, kan kose oss med å nyte høstfargene og drømme om at sola snur og
se frem til vår og lysere dager igjen.
Noen ønsker seg kanskje en snørik
vinter, jeg er ikke en av dem. For min
egen del ser jeg frem til utgivelsen
av bygdeboka for Storlandet (se egen
spalte om bygdeboka). Ellers blir det
mye stoff fra Storlandet i årets Gjemnes Minne (utgitt av kulturkontoret i
Gjemnes) som også blir til salgs før
jul. Savner litt stoff i Gjemnes Minne
fra Bergsøya og Gjemnes, en oppfordring går derfor til de av dere som
sitter på gamle historier fra bygda,
sagn, sanger, avskrift fra protokoller i lag/foreninger eller bilder om
å samle dette og sende det til kulturkontoret slik at det kommer med
i neste års Gjemnes Minne, som for
øvrig også er en Ypperlig julegave.
Gamle historier man hører går gjerne i glemmeboka, og en fin måte og
bevare det på for fremtiden er å publisere det i Gjemnes Minne. Jeg vet
ikke hvordan situasjonen er på Bergsøya og Gjemnes, men her på Storlan-
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det har vi fått uønsket tilflytting i
løpet av de siste par-tre år, nemlig
brunsneglen, også kalt mordersnegle eller iberiaskogsnegle. På de som
misliker disse krypenes vegne, får vi
håpe på både barfrost og skikkelig
kulde i vinter slik at bestanden kan
reduseres kraftig. Minner til slutt om
at innlegg/meninger/kommentarer
osv fra innbyggere mottas med takk
av redaksjonen (kontaktadresser under fakta Ytre Nytt). God fornøyelse
og nyt høstfargene!

Ballslette
på Bergsøy
Bergsøy Ungdomslag er i gang med
å lage en ballslette ved barnehagen
på Bergsøya. Den blir 20 x 40 meter og er godkjent for 5'er fotball.
Håper å få ferdig grusdekket i år
og kunstgressdekket til neste vår.
Grunnarbeidet er kommet godt
i gang. Det må nå dreneres, fylles opp med masse og etter hvert
støpes en ringmur. På sikt er det
også planer om tribune og en liten
kiosk. Ballsletta er budsjettert til
520.000 kr, og det mangler fremdeles ca 200.000 kr til prosjektet.
En måte å skaffe dette på er kronerulling. Alle bekker små… Kontonummer: 4130.62.14495. Evt. ta
kontakt med May Anita Dønheim
Berge så kan du få tilsendt giro.
Beløp er valgfritt, og blir ikke offentliggjort uten samtykke.
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> gjemnes vel:

> aktuelt:

Gi støtte med ”Grasrot”!

Barneklubben
på Storlandet

Grasrotandelen til Norsk Tipping: Gjemnesstranda Velforening har nå i alt
24 NorskTipping spillere som støtter laget med å velge Velforeningen som
grasrotmottaker. De fleste er trolig lokale folk, men og utflyttede Gjemnesinger og andre med tilknytning hit vet vi, da vi aktivt har rekruttert noen.
Dette bringer årlig tusenvis av kroner
inn i kassa uten at tipperne betaler
mer. Det er en andel av overskuddet i
Norsk Tipping som fordeles på denne
måten. Vi håper at flere vil støtte oss,
men det er uansett viktig at alle som
spiller lotto og andre spill hos Norsk
Tipping (unntatt Flax og Ekstra), benytter seg av muligheten til å støtte
”sitt” lag eller forening. Registrering
av mottaker kan skje via SMS, internett eller hos kommisjonæren neste
gang du tipper. 20. mai i år passerte
grasrotandelen 100 millioner opptjent
i år. 16.600 lag og foreninger mottar
penger. De store fotballklubbene er
”vinnere” og får mest (Vålerenga Kr
728.100,-), men 2147 lag har tjent over

> Opprop:

kr 10.000,- hver. 324 lag har tjent over
50.000,-. Det er ca 600.000 tippere
som har bidratt til dette ved å spille
hos Norsk Tipping. Så husk å velg mottaker neste gang du spiller dersom du
ikke allerede har gjort det. Du kan og
bytte mottaker så ofte du vil for å tilgodese flere lag gjennom året. Gjemnes Ytre håper selvfølgelig at flest
mulig benytter seg av denne muligheten og tilgodeser Grendalag og Ungdomslagene i kretsen. Har du årskort
til MFK sine kamper kan du og støtte
ditt lokale lag eller forening gjennom
Prosjekt Tilhørighet. Kontakt Molde
Fotball om denne ordningen eller ring
Per Gimnes på 97182561 for orientering og veiledning.

Bygdebok for Storlandet

Planen var at bygdeboken skulle utgis
før jul, men det er nå klart at boken
går i trykken først over nyttår. Personlig hadde jeg sett frem til utgivelsen, og
kalkulert med at jeg kom meg lett unna
et par-tre julegaver med denne boken,
men jeg får heller trøste meg med at den
som venter på noe godt… osv. Forfatteren Leivdal har nå startet med besøk i
hjemmene, først ute er Grønset. Formålene med disse besøkene er blant annet
at den enkelte skal kunne lese korrektur og godkjenne det som skal publiseres fra den enkelte gård/bolig.Leivdal
oppfordrer også folk til er å tenke gjennom og notere ned familieopplysninger
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fra de siste 50 år; folk, årstall, født, gift,
barn osv. Opplysninger fra nyere tid finnes ikke i tilgjengelig arkiv, og bygdebokforfatteren er avhengig av å få dette
i forbindelse med besøk i hjemmene.
Samtidig oppfordres det til at man nå
finner fram både gamle og evt nyere
foto som kan være av interesse for bygdeboka, og som kan lånes bort for en periode til forfatteren av boka. Skriv bakpå bildet (med blyant) hvem/hva som er
på bildet, årstall og andre detaljer hvis
dette er mulig. Kom igjen nå Storlendinger, det er nå eller aldri, let frem gamle
bilder fra skuffer og skap, det kan bli en
hyggelig høstaktivitet!

Hva savner du av aktivitet i bygda?

Bergsøy (1 på gaten denne gangen):

May Anita Berge: Jeg savner et organisert treningstilbud, tilordnet offentlig badeplass,
og en skitråkkemaskin til å lage skiløyper til vinteren. Det hadde vært noe!

Gjemnes:

Arve Bruseth, Pensjonist: Håper på tilbud om kurs. Eks. hagestell, spleisingknuter, og
knop, i tauverk. Andre aktiviteter som kan samle folk til å møtes oftere. Laila Iren Sletnes, Skoleassistent: Som småbarnsforeldre har vi fullt opp. Har ikke tenkt mye på hva en
kan få til på Gjemnesstranda. Med kort veg til Batnfjord, benytter vi oss av aktivitetstilbud
der for ungene.
Evy Margrete Gikling. Hjemmeværende: Vi er relativt nyinnflyttet,
men trives godt på Gjemnes. Gleder oss til nyvegen blir ferdig så det blir mindre trafikk på
eksisterende veg. Kunne tenkt oss en Ballbinge, f.eks. ved Gjemnes skole.

Storlandet:

Bente Harstad: Litt mer fellesaktiviteter/arrangementer for beboerne i Gjemnes Ytre.
Og jeg savner det å kunne ferdes trygt langs veien, jeg ønsker meg gangveg og gatelys.
Else Marie Farstaddal: Kommer ikke på noen aktiviteter jeg savner, men jeg ønsker
at man kunne både sykle og gå langs veien risikofritt. Gerd Jorunn Stokke: Kulturelle
tilbud i bygda; bok- og filmkvelder, småskala teater og historiekvelder.

www.gjemnes-ytre.no

– et avsluttet tiltak eller ikke?
For at tilbudet med barneklubben annenhver fredag skal kunne fortsette, er man
avhengig av flere hjelpere, fortrinnsvis
av foreldre til barn som deltar, men også
fra andre interesserte. Ta kontakt med
Richard (leder for Barneklubben) på telefon 41422959 snarest og meld din interesse. Tiltaket legges umiddelbart ned
dersom ingen melder seg.

> det var Dyregoddagene 2010:
Da Gjemnes Ytre holdt stand på Dyregoddagene, ble det vist lysbilder fra
den flotte bygda vår, og engasjementet for hjembygda ble dokumentert
med avisutklipp, bla.a. fra kampen
for å berge skolen. Avisoppslagene
lørdag 4/9 der Reitan på Gjemnes
ble lansert som sjukehustomt utløste
heftig debatt. Mange stoppet også for
å se om de kunne gjenkjenne noen på
et gruppebilde tatt rundt 1910. Nesten et dusin personer ble identifisert
i løpet av helgen. Det var også salg av
T-skjorter og caps med GY-logo. Om
noen ønsker å markere bygda ved å
bære slike plagg, er det bare å kontakte Madlen Behrendt, tlf. 97 17 72 19.

Lykkeliten Barnehage
på dyregod-dagene:
De største barna i Lykkeliten barnehage tok turen til Dyregoddagene
i Batnfjord. Der ventet det dem et
teater ”Oss toanj”. Her var det mye
fin musikk og mange morsomme
kostymer og dyr. Etter teateret gikk
vi runden inne på området, vi fikk
se mange flotte dyr, vi lata som vi
rodde i kano, og så var vi så heldige
at vi fikk skyte med ekte luftgevær
og pil og bue! Det var kjempe spennende og samtidig bittelitt skummelt. Barna koste seg, vi hadde alle
en kjempe flott dag, og gleder oss
allerede til neste års dyregoddager.

