
Etterlysning av stoff til ytre Nytt !
Tekst: Sissel Kamsvåg

Vi savner stoff til Ytre Nytt fra leserne! Det kan sendes inn bilder (med tekst) 
eller små historier, turtips eller dikt for den del. Det som også kan publiseres er 
ønskes kjøpt/solgt, leilighet/hus til leie eller lignende. Husk at Ytre Nytt også 
sendes til utflyttede folk fra kretsene (som har kjent mail adresse). Ta kontakt 
med Sissel Kamsvåg, 90969772 eller sisselka@hotmail.com hvis du har 
noe som ønskes publisert i Ytre Nytt.

Informasjonsblad for ytre Gjemnes

Sponsorer: Vil du blir sponsor og støtte YtreNytt? 
Ta kontakt med Redaksjonen!
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> REDAKTØREN:           > SOSIALT:           

Storlandet: 
Arrangement: 
•	 Åpning av Stokkdalen 
 kulturlandskap	i	oktober
	 (tidspunkt	annonseres)

Storlandet: 
Storlandet Grendahus: 
•	 Førstehjelpskurs	i	oktober
	 (tidspunkt	annonseres)
•	 Tirsdagstrimmen,	oppstart
	 september	(Ta	evt	kontakt	
	 med	Tore	Storvik	for	dato)
•	 Medlemsfest, reke/pizzaaften
	 (tidspunkt	annonseres)
•	 Basar til	inntekt	for	leke-/uteplass
	 (tidspunkt	annonseres
	 For	leie	av	grendahus,	ta	kontakt
	 med	leder	Kari	Aamryri	Bø

Bergsøya: 
Ungdomshuset: 
•	 Innvielse av ballslette
	 (tidspunkt	annonseres)
• Basar
	 (tidspunkt	annonseres	senere)
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Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
•	 Loppemarked	
	 Lørdag,	25.	august	kl	fra	10–16
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Hvor ble  
sommeren av?

Foto: Madlen Behrendt

Frister 2012
Innlevering	av	stoff	og	kunngjøringer:

10.	oktober	og	10.	desember

I skrivende stund regner det jevnt og 
temperaturen er på usle 11 grader, 
for en sommer! Med så rått og fuktig 
vær har brunsneglen eller Iberiasne-
glen som den også heter hatt gode da-
ger. Det kan se ut som om bestanden 
har økt noe voldsomt i år, muligens 
kan dette skyldes den milde vinteren 
vi hadde i 2011/2012. At jeg har tatt 
knekken på minst 3000 brunsnegler 
i mitt nærområde i sommer er jeg 
ganske sikker på, jeg har brukt opp 
6 pakker finsalt, er i gang med den 
syvende i disse dager! Slik jeg ser det 
er det kun en positiv ting med den 
våte og kalde sommeren vi har hatt i 
år og det er at sen is/snø smelting i 
fjellene har gitt stappfulle vannma-
gasiner. Jeg har ved selvsyn sett hvor 
fulle magasinene er i Aursjøområdet, 
og det skal da etter alle solemerker gi 
en overkommelig strømpris. Med an-
dre ord er det ingen god idè å binde 
strømprisen for kommende vinter. 
Men med lav strømpris går vel nett-
leien opp skal du se! Mange aktiviteter 
skal foregå utøver høsten i våre gren-
da- og ungdomshus, så følg med og 
støtt opp om det som skjer i bygdene 
våre! Fortsatt god sensommer og høst!

Sissel Kamsvåg | SjefredaktørOppslutning og 
deltakelse i lag og 
foreninger i Ytre 
Gjemnes
Tekst: Jan Anders Bø

Vi har snart lagt bak oss en tid på året som 
er preget av dugnader i lag og foreninger. 
Som kjent er lag, foreninger og våre fel-
leslokaler i Ytre Gjemnes de eneste steder 
og arenaer i våre kretser der vi kan møtes 
i større fellesskap i alle sammenhenger. 
Disse lagene og foreningene driver seg ikke 
selv, og det legges ned en betydelig ulønnet 
innsats fra noen ildsjeler for å holde både 
lag og hus i hevd for fellesskapet. Det er litt 
trist og urovekkende at det er de samme 
folkene som møter på dugnader hver gang. 
Hva dette skyldes er litt uklart. Det er klart 
at det ikke passer for alle når det kalles inn 
til dugnad, noen er bortreist, noen har an-
dre gjøremål mens noen kan være prinsipi-
elt imot dugnader. Faren ved dette er at de 
som står på og bruker fritiden sin til styre-
verv, møter, dugnader og arrangement kan 
gå ”tom” og ønske å trekke seg tilbake fra 
verv og innsats for fellesskapet. Derfor er 
det viktig at flere ser nytten av å bidra, ved 
for eksempel å bidra på dugnader, være be-
talende medlemmer eller hjelpe til ved ar-
rangementer. Vi er få i våre kretser, men 
som det har vist seg ved flere anledninger, 
sammen er vi sterkere!
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Privat: Gutt, 5 år, 
Storlandet

Av og til blir man jo litt småsjuk og da 
er det deilig når man får litt ekstra god 
pleie før man skal legge seg om kvel-
den. Ved mageknip får gutten vanlig-
vis en liten varmepute på magen som 
er oppvarmet i mikrobølgeovn. Men 
denne gangen kom pappa’n med det 
store sengeteppet som var oppvarmet 
foran peisen. Gutten ser forbauset på 
teppet og spør: ”Pappa, hvordan har du 
fått inn DENNE i mikrobølgen...?!”

Tekst/foto: Sissel Kamsvåg

De som ikke har fått øynene opp for 
Aursjøområdet i Dovrefjell-Sunndals-
fjella nasjonalpark har virkelig gått 
glipp av noe stort etter min mening. 
Bare det å ta turen med bil over fra 
Sunndalen via Aursjøen og videre ned 
til Eikesdalen er en fantastisk opple-
velse, og kan anbefales som en fin søn-
dagstur. Man får da med seg både his-

torie og storslagen og unik natur. Og 
en stopp ved den betjente Aursjøhytta 
der man kan kose seg med kaffe og le-
kre vafler (eller annen mat) hører med 
underveis. Det er noen år nå siden jeg 
oppdaget dette flotte området, og siden 
den gang har det med noen unntak blitt 
flere turer dit hver sommer. Fiskevann 
ligger som perler på en snor langs bil-
veien som går over fjellet i en høyde på 

ca 800 moh. Sunndal Fjellstyre har hyt-
ter av ulik størrelse til leie for en billig 
penge både i nærheten av bilvei og len-
ger inne i fjellheimen. Min personlige 
favoritthytte er Håkodalshytta, ca 2 ti-
mers gange på merket sti fra bilvei opp 
til ca 1300 moh. Hytta er ikke så stor, 
men er godt utstyrt og velstelt. Hytta 
ligger ved et vann og det er både båt og 
fiskegarn tilgjengelig til fritt bruk for 
leietakerne. Turen denne sommeren ga 
ingen fiskefangst, sommeren kom sent 
i fjellet i år og isen hadde akkurat gått 
på vannet i slutten av juli. Får heller 
prøve å lokke fisken til å bite på sluken 
i september tenker jeg.   
Kommunens slagord ”Sunndal vill og 
vakker” er virkelig dekkende når man 
ferdes i dette området. Jeg tør påstå at 
Sunndal kommune har truffet bedre 
med sitt slagord enn vår egen kommu-
ne, men det er en annen sak! Området 
anbefales på det sterkeste både som en 
dagstur med bil fra Sunndal til Eikes-
dal eller omvendt og lenger inn i fjell-
heimen i dette området.  

Tekst: Sissel Kamsvåg / Foto: Konrad Nerland, 
Madlen Behrendt

21. juli arrangerte Gjemnes Ytre slåt-
tadag på Stokke, vi slo enga tilhørende 
Dagny Stokke og fikk opp to hesjer som 
vel kanskje ikke var av ypperste kvali-
tet. For dette arbeidet mottar Gjemnes 
Ytre kr 5000,- fra Forum for Natur og 
Friluftsliv Møre og Romsdal, som bl.a. 
vil gå til å videreføre Ytre Nytt som 
du leser nå. Med andre ord, til en kna-
kende god sak! Og så koste vi oss med 
Rømmegerøt og trekkspillmusikk, no-
en tok til og med en svingom på låven. 
Hvem vet hvor dette kunne endt hvis 
det hadde vært høy på låven til Dagny!
Vi fikk også noen faglige visdomsord 

om verdien av slåtteenger og forekom-
sten av den relativt sjeldne solblom 
som angivelig skal være den nordligste 
forekomsten av arten og som er grunn-
laget for den spesielle status denne 
slåttamarka har fått.

Det var gledelig at så mange hyttefolk 
møtte opp til denne slåttadagen, og 
også folk fra andre deler av kommu-
nen. Derimot var det skuffende at så få 
fastboende, spesielt på Storlandet ikke 
møtte til denne sosiale seansen. 

Neste år blir det en ny anledning til å 
trene på teknikken og med ljåen, da bør 
også flere fastboende møte!

Kortreist postkort fra Sunndal  
– vilt og vakkert !

Slåttadag skal bli tradisjon

Årets loppemarked!

Åpning av Stokkda-
len kulturlandskap

Velkommen til årets loppemarked på 
Grendahuset Fjordgløtt på Gjemnes-
stranda! Salg av Rømmegrøt, kaffe og 
kaker, pølse med brød. Har du lopper 
som du ønsker å levere, er du velkom-
men til Fjordgløtt for levering.
Du kan kontakte Tone på telefon 
98778456 eller Eva på telefon 95230735. 
Arrangør: Gjemnesstrand Velforening. 
Dato: 25. august, kl 10-16. Velkommen!

Ta turen til Stokkdalen på Storlandet 
søndag 26 aug, avmarsj fra bom kl 
1200. Parkering ved Maihaugen. Salg 
av rømmegrøt og grillmat. Trekkspill-
musikk, fortelling om torvtaking i 
Stokkdalen i tidligere tider og sang ved 
Gjemneskoret !
Velkommen store og små !
Arr: Storlandet Utmarkslag


