
Informasjonsblad for ytre Gjemnes februar2015

Storlandet: 
Storlandet Grendahus: 
•	 Påskebasar	27.	mars.	Annonseres	i	eget	
	 flygeblad	og	på	facebookside.
•	 Lekeplass	og	ballbinge/basket	
	 Fritidsaktivitet	for	små	og	store	barn	
	 ved	Grendahuset
•	 Trim	Trening	hver	tirsdag	kl	20–21
>	For	leie	av	grendahuset	ta	kontakt	med	
leder	Tommy	Grønseth

•	 Gudstjeneste	1.	mars,	2.	S.I	Faste,	
	 kl	11.	Høymesse,	Nattverd,	A.	Bardason.		
	 Takkoffer	til	Kirkens	bymisjon.	Kirkekaffi
•	 Gudstjeneste	3.	April,	Langfredag.		
	 kl	11.	Pasjonsgudstjeneste.	A.	Bardarson
•	 Øre	Kirke	/	Ørstua	–	BABYSONG.		
	 Desse	torsdagane:	26.02,	05.03,	12.03,	
	 19.03.,	26.03,	09.04.	For	babyar	opp	til	
	 ca.	1	år	og	deira	foreldre.	

Gjemnes Kirke: 

Bergsøya: 
•	 Tacobuffet	20	mars	kl	14:30–18:00.
	 For	barne	rett	etter	skolen.	Pris:	
	 kr	100,-	/	Påmelding
•	 Rekeaften	1.	april	kl	20	(info	kommer)
•	 Årsmøte	11.	april,	kl	20,		
	 Bergsøy	Ungdomshus.	Trivelig	
	 samling	med	bacalao	etterpå.	
	 Påmelding	/	Kr	150,-

Fakta Ytrenytt 
> Formål: Informasjonblad	for	ytre	Gjemnes	
> Opplaget: 300	> Årgang: 6.	(siden	8/2010)	
> Kontakt: Madlen	Behrendt,	Røvika,	6633	
Gjemnes,	Tlf.	97177219,	post@gjemnes-ytre.no		
> Distribusjon: Takkes	frivillige	ildsjeler		
> Utgiver: Gjemnes	Ytre,	www.gjemnes-ytre.no,		
6633	Gjemnes,	post@gjemnes-ytre.no

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
•	 Tirsdagstreff	Første	tirsdag
	 i	måneden,	kl	19:30
•	 Middagsklubben	–	4.	mars,	8.	april,	
	 6.	mai	og	3.	juni
•	 Karneval!	Fredag,	20.	februar,	kl	18–20.
	 Det	blir	disco	og	overraselske!	Kiosksalg.
	 Billett:	kr	30.	Ta	med	venner	og	kom!
•	 Balldag	Lørdag,	14.	mars,	kl	12–16
>	For	leie	av	grendahuset	ta	kontakt		
med	Roger	Mork

http://www.facebook.com/GjemnesYtre
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Gjemnes kommune inviterer til folkemøter  
om kommunereformen 

 
Tema: Gjemnes i en ny kommune?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

 Åpning v/ordfører Odd Steinar Bjerkeset 

 Orientering om arbeidet med kommune 
reformen v/rådmann Birgit Eliassen 

 Ordføreren orienterer om prosessen i  
Gjemnes kommune  

 Innlegg v/Gjemnes ungdomsråd  

 Diskusjon i grupper og plenum 

 

Det vil bli salg av kaffe og kaker  
v/lokal lag og forening           Velkommen! 

Gjemnes kommune 

 
Ungdommer oppfordres spesielt til å delta.  

Møtesteder: 

Flemma grendahus:    onsdag   25.02.2015 

Gjemnes, Fjordgløtt:      torsdag   26.02.2015 

Batnfjord, Kulturstua:   mandag   02.03.2015 

Torvikbukt, Høgtun:       tirsdag    03.03.2015 
 

Alle møtene starter kl. 19:00 og avsluttes ca kl. 21:30 

Adressering  
– namn på vegar og 
hytteområder

Kommunen er i ferd 
med å gje alle som bur 
eller har hytte i kom-
munen adresse med 
vegnamn og nummer. 
Dei fleste vegar har 
alt fått sitt namn, men 
hytteområda og ein del 
mindre vegar  har enno 
ikkje fått sine namn. 
Dette må på plass for å 
få fullført adressepro-
sjektet.

Dei vegane og hytteom-
råda som vi no ynskjer 
namnsetting på, er 
lagt ut på kommu-
nen sine heimesider. 
Dei blir også sendt til 
alle grendautvala med 
ynskje om å få forslag 
til namn.

Høyringsfristen er sett 
til 1. april.

> AKTUELT

Kilde: 
www.gjemnes.kommune.no
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www.gjemnes-ytre.no

Barnehage:  
Lykkeliten Barnehage, Storlandet

> MILJØ:

> STORLANDET:

> GJEMNES KOMMUNE:

> BERGSØYA:

> STORLANDET:

> BERGSØYA:

Fiberutbygging

Årsmøte 11.4.

Årsmøte Lykkeliten

Tacobuffet

Kilde tekst og foto: www.holdnorgerent.no

Tekst: Neas AS

Tekst: Bergsøya Ungdomslag

Nytt styre
i grendalaget
Etter gjennomført årsmøte 14 februar 
er styret i Storlandet Grendalag slik 
sammensatt: Tommy Grønseth – leder 
Madlen Behrendt – sekretær 
Tommy Skjerseth – medlem 
Synnøve Søvik – medlem 
Bente Harstad – kasserer 
Jørn Harstad – 1. vara 
Monica Røvik – 2. vara
Kunngjøringer skjer via YtreNytt, 
facebook, www.gjemnes-ytre.no, flyer 
eller GjemnesNytt.

Fine og rene strender i Gjemnes?

Gjemnes-Minne 
2014 i butikken
Kulturkontoret melder om at hefte er fort-
satt til salgs. Årets hefte inneholder som 
vanlig mye godt lokalhistorisk stoff, også 
fra Ytre Gjemnes. Salgssteder er Nicoline og 
Bunnpris på Batnfjordsøra og Kulturkonto-
ret på kommunehuset.

Neste	utgave	kommer	før	påske,	
1.	april.	Send	innlegg,	bilder,	
annonser,	gullkorn	og	info	om	
arrangement	til:
post@gjemnes-ytre.no	
eller	ring	Madlen	Behrendt	
på		tlf.	971	77	219.	Takk!

Strandryddedagen er en nasjonal dug-
nad der flere tusen frivillige rydder sine 
lokale strender fritt for søppel en lørdag 
i året med mål om et søppelfritt Norge. 
Hold Norge Rent arrangerte i 2014 denne 
dagen for fjerde gang. Selve kampanjen 
er en informasjonskampanje som moti-
verer til lokale ryddeaksjoner. Hovedtil-
takene i kampanjen er PR- og mediear-
beid, utarbeidelse av kampanjemateriell 
som faktaartikler, annonser, t-skjorter 
til ryddere, premier og annet informa-
sjonsmateriell for å engasjere til ryd-
ding, samt tilrettelegging og mobilise-
ring av ryddeaksjoner. For fjerde år på 
rad ble det satt ny rydderekord på Stran-
dryddedagen. I 2014 var 12 191 perso-
ner ute og ryddet. I alt ble 522 strender, 
som til sammen dekker 320 000 me-
ter kystlinje, ryddet for søppel. 14 000 
sekker med søppel ble fjernet og mer 
enn 20 000 frivillige timer ble lagt ned 

i strandrydding i 2014. Aldri før har så 
mye søppel blitt funnet, og aldri før har 
så mange strender vært frie for plast og 
søppel. Det ryddes i alle fylker, og enga-
sjementet er stigende over hele landet.

Dette kan du gjøre:
• Meld deg på her:
 www.holdnorgerent.no
• Rydd en strand!
• Registrer det du fant
• Engasjer familie, venner, 
 naboer og kollegaer for 
 eksempel gjennom Facebook

Dato Strandryddedag: 
9. mai 2015

Neas holder et informasjonsmøte på 
Kulturstua på Batnfjordsøra, onsdag 
4. mars kl.19:00. Tema: Fiberutbygging 
Gjemnesstranda og Batnfjordsområdet.
NEAS vil orientere om tilbud for etablering 
av fiberkabel til husstander og bedrifter. 
Tilbud på totalpakker med Internett, 
digital TV og bredbåndstelefoni.

Tid: 11. april, kl 20 i Bergsøy Ungdoms-
hus. Etter årsmøte, ca kl 21:30, tar vi en 
trivelig samling med bacalao påmelding 
til Kristin Halset tlf. 975 32 409 innen 
onsdag, 8. april. Det koster kr 150,-

Årsmøte for andelshavere i barnehagen. 
Tid: 16. mars, kl 19:30 i Lykkeliten Bar-
nehage i Søvika boligfelt.

Tid: 20. mars kl 
14:30–18:00. Den-
ne dagen kan skole-
barna gå av bussen 
ved ungdomshu-
set. De får servert ta-
co og saft og får mulighet til å 
spille spill. Ta gjerne med venner og fa-
milie. Pris kr 100,- påmelding til Marian-
ne Storvik tlf 41218544 innen 15 Mars. 
Vi kan ta imot betaling når barna hentes.

Kunsthjørne


