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julehelsING frå ordførareN

Kommunen har dei 
siste åra hatt ei positiv 
folketalsutvikling. 
Tredje kvartal i 2017 
hadde vi ein auke 
i folketalet på 22 
personar, noko som 
var det beste resultat i 
heile fylket. Folketalet 
er viktig for nivået 
på dei framtidige 

statlege overføringane. Tilrettelegging av 
tomteområde rundt om i heile kommunen 
blir eit satsingsområde for å legge til 
rette for nyetablering når «nysjukehuset» 
på Hjelset står ferdig. Heile kommunen 
kan by på attraktive tomter, og framifråe 
kvalitetar i nærmiljøet, som gjev grunn 
til å busetja seg i kommunen vår. Det er 
ønskjeleg at den enkelte «framsnakkar» 
desse kvalitetane, og det vi elles har å 
by på. Stor takk til alle dei frivillige som 
nettopp legg til rette for dette på ulikt 
vis året rundt. 

Vi har dei siste to åra teke imot 23 flykt-
ningar (19 menn, 3 kvinner og 4 barn). 
Vi har ei god vaksenopplæring med 
engasjerte lærarar. Dei fleste er ute i 
arbeidspraksis, noko som er særs viktig 
for læring og integrering. Takk til bedriftene 
som er inkluderande og stiller praksis-
plassar til disposisjon.

På neste kommunestyre får vi ein 
økonomiplan og eit budsjett til behandling 
med ei historisk satsing for dei neste 4 
åra. Utbygging av Batnfjord skule og ny 
sjukeheim/helsehus er store prosjekt som 
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Gode tilbud året rundt!
Nærhet til 
kundene

Stort utvalg av 
strikkegarn i 
flotte farger

Det er 
vi som 
er postkontoret

Spennende 
utvalg fra lokale 
leverandører

Coop Marked Batnfjord
6631 Batnfjordsøra • Tel. 979 94 970
Man – fredag 08.00 – 21.00 • Lørdag 09.00 - 19.00

SakeR til kommuNeStyRemøte 12.12 
kl. 16.00  i kommuNeStyReSaleN

Sakliste:

•	 Godkjenning	av	møtebok	fra	forrige		
 møte 
 
•	 Høringsuttalelser	økonomiplan		
 2018-2021. Årsbudsjett 2018
  
•	 Astaddalen	museums-	og	frilufts-	
 barnehage - sluttføring av 2. etasje 
 
•	 Økonomiplan	og	handlingsprogram		
 2018-2021. Budsjett 

•	 Framtidig	organisering	av	PPT	i		
	 Gjemnes		

•	 Prosjekt	Batnfjord	skule	-	kostnader		
 og finansiering  

Ordfører
Knut Sjømæling

Gjemnes 
kommune

6639 Torvikbukt  |  joker.no  |  Tel: 71 29 37 29
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Mange harde julegaver i år?

Høstfest i grendahuset.

bokkveld I GjemNes

bjeRkely 4H 60 åRS-jubileum

God Jul

Ordfører Knut Sjømæling



er planlagt å gjennomføre. Der ligg også 
inne ei stor satsing på grunnkjøp for å 
legge til rette areal til boligbygging og/eller 
næringsvirksomhet.

Kommuneplana kjem på høyring før jul. 
Dette er det viktigaste styringsdokumentet 
for kommunen framover når det gjeld 
blant anna bygging og arealutnyttelse. 
Plana kjem på høyring, og her kan innbyg-
gjarane koma med innspel og synspunkt. 
Høyringa blir annonsert i lokalavisene og 
på kommunen si heimeside. Det blir også 
folkemøte om saka.

«No-Fence» på Batnfjordsøra er nominert til 
ein nasjonal Innovasjonspris med utdeling 
over	jul.	Gründeren	har	ikkje	gjeve	opp	
etter år med utprøving og utvikling. Dette 
kan løyse eit «verdensproblem» når det 
gjeld inngjerding av beitedyr. Dette er 
berre starten på eit stort eventyr. Med 16 
mill. i ordrereserve før oppstart, lovar det 
godt. Lykke til i fortsettelsen. 

Juleførebuingane er truleg kome godt 
i gang for dei fleste. Mange er i tillegg 
travelt opptekne med julemesser og jule-
konsertar, enten å arrangera eller å delta. 
Her er det mange smakfulle og kortreiste 
opplevingar både for syn, gane og øyrer.

Når julehelga ringes inn er det tid for role-
gare dagar og samvær med dei næraste for 
ei tradisjonell julefeiring. For mange vil eit 
besøk i kyrkja være ein slik viktig tradisjon.

Nokre må likevel vere på jobb, og eg takkar 
dei som må arbeide både helg og høgtid for 
at samfunnet skal haldast i gang. 

Eg	ønskjer	alle	ei	riktig	God	Jul	og	alt	godt	
for det nye året 2018.

Ordfører
Knut Sjømæling

orientering til kommune-
styret 31.10.2017

seNtraladmINIstrasjoNeN

- Hjorten – siste hånd på verket i forhold til 
å inngå kontrakt. Åpning sannsynligvis på 
nyåret.

- Totalt sykefravær 2017 pr 21.11 er 6,5%.  
Oppgang i november. Vurderer deltakelse i 
prosjektet «Ned».

-	 Gjemnesnytt	opphører	med	siste	utgave	i	
desember.

- Møte med Tingvoll kommune om samar-
beid på lønnsområdet.

GjemNes kommuNe
6631 batNFjoRDSøRa

www.gjemnes.kommune.no

kontortid:

15. mai – 14. sept kl. 08.00 – 15.30

15. sept. – 14. mai kl. 08.00 – 16.00

Nødtelefoner:

Brann ...............................................................110

Politi .................................................................112

Øyeblikkelig	hjelp .........................................113

Legevakt (e. kl. 16.00) ..........................116 117

Lensmann ..................................... 71 58 90 00

Sentraladministrasjon

Sentralbord ...................................... 71 29 11 11

post@gjemnes.kommune.no

Ordfører ..............................................71 29 11 01

Mobil ................................................. 950 45 202

Rådmann ............................................71 29 11 02

Mobil ...................................................930 11 258

Ass.	rådmann ....................................71 29 11 03

Mobil ...................................................911 68 683

Helse- og omsorg .............................71 29 11 94

Legesenter .........................................71 29 11 80

Helsestasjon .....................................71 29 11 86

Fysioterapi  .......................................71 29 11 88

Areal-	og	drift .................................... 71 29 11 11

Kultur ................................................... 71 29 11 11

Batnfjord skule .................................71 29 11 40

Angvik	skole ................................... 71 29 26 27

Solsida barnehage ......................... 71 29 04 07

Angvik	barnehage ......................... 71 29 26 33

Bergsøy barnehage ....................... 71 29 32 20

Astaddalen	museums-

og friluftsbarnehage ......................948 34 345

utGiVeR aV GjemNeSNytt:

Kommuneavisa går ut til alle 

husstander, til næringslivet, og til 

alle	butikker	i	Gjemnes	kommune.

Opplag 1100 stk.

annonsekontakt:

Centi Media tel: .............................71 20 61 50

post@centimedia.no

Førtrykk / produksjon:

Centi Media, Molde

Distribusjon:	Posten	Norge	AS
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opningstider:
onsdagar: kl. 15.00 – 18.20

Funksjonshemma og småbarn 
saman med voksne/pårørande

 onsdagar: kl. 18.30 – 19.30
Revmatikarbading 

onsdagar: kl. 19.30 – 20.30
Damer (m/badstue)

 torsdagar: kl. 16.00 – 20.00
Fellesbading/familiebading

torsdagar: kl. 20.00 – 21.00
Menn (m/badstue)

Billettprisar:
•	Barn:	kr.	30,-
•	Vaksne:	kr.	70,-

•	Klippekort:	33%	rabatt

Velkomen!

SiSte baDeDaG FøR jul:
Torsdag den 21. desember.

FøRSte etteR NyttåR:
Onsdag 3. januar

Svømme-
hallen

kommuNehusets åpNINGs-
tiDeR i Romjula:

onsdag 27.12:  Kl. 9:00 – 14:00
torsdag 28.12:  Kl. 9:00 – 14:00
Fredag 29.12:  Kl. 9:00 – 14:00

servIcekoNtoret
post@gjemnes.kommune.no
Telefon 71 29 11 11 



 

- Rådmannen bistår ved tilsetting seksjons-
leder for Nåstad.

-	 Ass.	rådmann	(endelig)	tilbake.

- Har hatt ledersamling sammen med 
Tingvoll:

•	 Flere	områder	hvor	vi	kan	se	på	
 effektivseringsgevinster/andre 
 arbeidsmetoder.

•	 Til	neste	samling	skal	det	være	konkrete		
 bestillinger fra rådmennene om konkrete  
 områder for å spare.
  

- Orienteringsmøte med Fylkesmannen 
om grensejusteringssaken. Kommunen 
skal skaffe telefonlister for alle over 16 
i søknads-området. I tillegg skal kommunen 
bidra til faktagrunnlaget vedr kommunale 
tjenester i området. 

barNehaGer

Det har vært tilsyn med barnehager – 
rapport ikke mottatt

skolefaGlIG
ppt

Eiermøte for PPT ønsker å endre avtalen 
om samarbeidet. Samtidig foreslår de for 
kommunestyremøtene å korte ned opp-
sigelsfristen for at kommunene kan komme 
raskere i gang med reorganisering. I dette 
ligger det også å forberede kommune-
sammenslåinga Eide/Fræna. Kommune-
styret får fremmet sak om dette på neste 
møte.

vokseNopplærING

Deltakertallet	er	nå	nærmere	30.	Gruppa	
består av bosatte flyktninger og personer 
som av andre grunner har flyttet til kom-
munen gjennom jobb eller ekteskap. Med 
ulikt utgangspunkt og få ansatte, er ei stor 
utfordring å møte alle behov for opplæring. 
Målsetting for deltakerne i introduksjons-
programmet er å få dem videre i skoleløpet 
eller i arbeid. Tilbudet om språkpraksis 
fungerer godt.

aNGvIk skule                                                                                                                                 
Sammenlignet med byggearbeidet i fjor, 
har oppstarten denne høsten vært god. Det 
renoverte bygget fungerer godt, og elevene 
viser tydelig at de ønsker å ta vare på utstyr 
og bygning. Uteområdet er også flittig brukt 
på fritid og ferier, og løse gjenstander til bord- 
tennis og utesjakk, er alltid på plass neste 
morgen. Elever og ansatte hadde nok gjerne 
sett at toalett og garderober ble oppgradert 
til samme standard som skolen for øvrig. 

Er i ferd med å lukke avvik før godkjenning 
etter forskrift om miljørettet helsevern. Det 
utarbeides nye rutiner og system innenfor 
brannforebygging og HMS. Skolens ansatte 
deltar i prosjektene «Vurdering for læring» 
og	«Den	Gode	Oppveksteier».

helse oG omsorG
Helse og omsorg har tatt initiativ til å av-
holde fagdag om pårørendestøtte for ledere 
og saksbehandlere innen helse- og omsorgs-
tjenesten i Orkide-samarbeidet, 08.12.2017. 
Fagdagen arrangeres i samarbeid med 
Kristiansund med jurist fra «Omsorgsjuss» 
som kursholder. 

Fra 01.10.2017 trådte det i kraft nye 
lovkrav som skal erstatte regelverket 
om omsorgslønn – som fra nå av vil hete 
omsorgsstønad – og avlastning. De nye 
reglene inneholder i tillegg en plikt til å 
foreta vurdering av de pårørendes behov, 
tilby pårørendestøtte i form av avlastning, 
omsorgsstønad, veiledning og opplæring.
Fagdagen er gitt støtte av IKT-Orkide og det 
er søkt Fylkesmannen om midler.

Det har vært tilsyn med bruk av tvang og 
makt ved sykehjemmet. Rapport er ikke 
ferdigstilt, men det blir nok påpekt avvik fra 
fylkesmannens side.

areal oG drIft
PlaN:

Planforslag for reguleringsendring for 
Solsida 3 kommer opp i formannskapsmøtet 
28.11. Det gjør også sjøområdeplana for 
Nordmøre. 

NatuRFoRValtNiNG:

Etter at det ble påvist skrantesjuke på hjort 
i kommunen er vi av Miljødirektoratet pålagt 
å ta prøver fra all skutt- og fallvilt av hjorte-
dyr ut året. Det er jegerne/ettersøksjegerne 
som skal ta prøvene. Fallvilt er kommunens 
ansvar og vil medføre noe høyere utgifter til 
ettersøksjegerne.

tekNiSk DRiFt/PRoSjekteR:

Batnfjord skule – anbudskonkurranse avlyst, 
Kommunestyret utsatte budsjettsaken til 
møte i desember.

Strand boliger, rehabilitering leilighet etter 
vannskade – ferdig.

Ny sjukeheim - avventer reguleringsplan.

Astaddalen	barnehage	–	etter	åpning	av	
tilbudet forberedes sak til formannskapet 
om budsjett. 

Øre	vannverk	høydebasseng	–	Tilbuds-
konkurranse gravearbeid, frist 30.11.

Gjemneshallen,	ny	port	–	montert.

Tilsyn	«miljørettet	helsevern»	Gjemnes-
hallen, fokus på garderober/dusjanlegg – 
gjennomført.

Tilsyn «miljørettet helsevern» Batnfjord 
samfunnshus, fokusområder garderober/
dusjanlegg og svømmehall – gjennomført.

Batnfjordsøra, 21.11.2017

Birgit Eliassen
Rådmann
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Gjemnes 
Folkebibliotek

Hovudbiblioteket, 
Halsgården 

opNINGstIder 
 Måndag:  Stengt   

 Tirsdag: kl. 10.00 –  15.30

 Onsdag: kl. 10.00 –  15.30

 Torsdag: kl. 10.30 –  16.30 

 Fredag: Stengt

ta gjerne kontakt : 
tel.: 91 36 04 87

biblioteket@gjemnes.kommune.no

På biblioteket finn du 
forutan bøker:

•	Lydbøker	for	barn	og	vaksne
•	Video	til	utlån

Det er for det meste barnefilmar.
Lånetida på desse er ei veke.

Biblioteket har også internett.
Dei som ynskjer å søke etter

opplysningar, kan vende seg til
biblioteksjefen for hjelp.

Hjarteleg velkomen til våre
lokaler i Halsgården
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sIste Nummer av GjemNes Nytt

Gjemnes	Nytt	vart	etablert	for	meir	enn	
30 år sidan og skulle være eit informasjons-
blad frå kommunen ut til alle husstandane 
i kommunen. Ikkje minst var det viktig 
at kommunestyremøta med sakliste vart 
gjort kjent på denne måten. I tillegg til at 
Gjemnes	Nytt	var	eit	informasjonsblad	for	
både administrasjon og politikk frå kom-
munen, så vart bladet viktig for lag og 
organisasjonar som på denne måten kunne 
informere om alt frå kakebassarar til danse-
festar	og	årsmøte.	Ja,	så	viktig	var	Gjemnes	
Nytt at arrangementa vart tidfesta ut i frå 
når	neste	nummer	av	Gjemnes	Nytt	kom	ut.

Men dei siste ti åra har ting endra seg 
mykje. Ikkje minst har vi fått internett og 
sosiale media som raskt og effektivt spreier 
informasjon dit vi ynskjer det på ein brøkdel 
av	eit	sekund.	På	den	måten	har	Gjemnes	
Nytt mista litt av posisjonen bladet hadde 
den første tida.

Kommunal informasjon finn de no på kom-
munen sine heimesider eller facebook. Lag 
og organisasjonar har også sine heimesider 
eller facebooksider. Med 8 – 10 nummer pr 
år,	vil	ikkje	Gjemnes	Nytt	kunne	konkurrere	
verken med nettet eller dagsavisene. 

Næringslivet i kommunen har, gjennom 
annonser, bidrege til at vi har kunna halde 
«liv	i»	Gjemnes	Nytt	så	lenge	vi	har	gjort.	
No ser vi at det også er krevjande å få inn 
tilstrekkeleg med annonser for at dette 
skal gå rundt. Derfor har vi no tatt den 
tunge avgjerda om å avslutte epoken med 
Gjemnes	Nytt.

Du sit altså med det aller siste nummeret 
av	Gjemnes	Nytt.	All	kommunal	informasjon	
vil du finne på kommunen sine heimesider 
www.gjemnes.kommune.no eller på 
kommunale facebooksider:  
https://www.facebook.com/gjemnes.kommune

For dei som ikkje har andre kanalar å spreie 
informasjon gjennom, så kan vi legge ting ut 
på kommunen sin nettsider. Send i så 
fall	materialet	til	Gjemnes	kommune	sin	
e-postadresse: post@gjemnes.kommune.no

årsmøte I faGforbuNdet GjemNes 

Onsdag 31.1.18 kl. 19:00 i Kantina på 
Kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker, 
andre saker sendes til styret Fagforbundet 
ved solvi.beate@outlook.com innen 3.1.18.

GjemNeS miNNe 2017

Boka vil vere å få kjøpt i butikkane rundt
om i kommunen frå ca 1. des. for kr 160,-
I tillegg vil mange få tilbod om å kjøpe 
boka av seljarar som kjem på døra.

Også	jubileumsboka	«Gjemnes	kommune	
50 år» vil være å få kjøpt på Nikoline og i 
andre butikkar for kr 300,-

 

Nå får du Ny strømmåler

Myndighetene (Stortinget, OED og NVE) har 
bestemt at alle landets strømkunder skal 
ha installert nye, automatiske strømmålere 
innen 1. januar 2019. Istad Nett vil starte 
utskiftningen	av	målere	i	Gjemnes	kommune 
i desember 2017. Dette vil først skje i området 
Batnfjord, til Eide (des.-januar), deretter 
følger	området	fra	Skeidsdal	til	Angvik	
(januar-februar).

Alle	strømkunder	vil	motta	
et brev fra Istad Nett med 
informasjon om målerbytte.
Det er montører fra elektro-
entreprenøren	Bratseth	AS	
som vil utføre målerbyttet 
på oppdrag fra Istad Nett. 
De vil ta kontakt med deg 

for å avtale tidspunkt for målerbytte ca 
14 dager før det skal skje, enten via SMS, 
e-post, fasttelefon eller brev.
Etter målerbytte slipper du å sende inn 
måleravlesinger – det vil skje automatisk.

barNehaGeN på besøk I øre vIlt 

De to eldste gruppene i Solsida barnehage 
har	vært	på	besøk	på	Øre	Vilt	i	Skeidsdalen.	
Vi fikk god omvisning rundt om på slakteriet,  
og fikk se mye av det som skjer etter at 
dyra har ankommet slakteriet. Vi sitter 
igjen med store opplevelser etter en 
spennende dag! 

hva skjer I GjemNes
lucIafest på flemma GreNdahus

Søndag 10. desember kl. 15.30
På programmet: Luciatog, servering av 
lussekatter, kakao / kaffe.
Underhaldning	ved	Angvik	Hornmusikk	og	
Flemma songlag.
Loddsalg.

Arr: Flemma songlag

NIssedIsko

NISSEDISKO, fredag 15. desember.
I Batnfjord ungdomshus, for alle barn 
mellom 1.- 5. klasse, Kl. 19.00 - 22.00. 
Som vanlig tøff musikk og lys! Og så får 
vi nok besøk av nissen igjen. Det blir også 
kiosksalg. (Vi har bankterminal) Gratis	kaffe	
til de voksne. Inngang barn: kr. 50,-
Voksne og medlemmer har gratis inngang. 
(Setter pris på at de minste barna har følge)

Arr: Batnfjord UL
 

2. juleDaGSFeSt

2. juledagsfest i Batnfjord Samfunnshus, 
26. des. kl. 21.00 – 02.00
Musikk:	“MATS	NERLI	og	ANDRÉ	GUSSIÅS”
Aldersgrense	18	år.	Salg	av	øl	og	vin.
Inngang kr. 250.-

Arr: Batnfjord UL

 
åRSmøte 23. FebRuaR

I Batnfjord Ungdomslag 2018, blir 
fredag 23. februar kl. 19.00 
i ungdomshuset «Evjetun». 
Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må 
være styret i hende innen 3. februar. 
God Jul og godt nytt år!
Styret i Batnfjord UL

julekoNsert I øre kyrkje

17. des. kl. 15.00
Konserten er tradisjonen tru, eit samarbeid
mellom musikk-kreftene i kommunen.
Kor, korps og elevar frå kulturskulen vil
delta. I tillegg vil publikum få høve til å bli
med på allsong.

Arr. Gjemnes musikkråd 
i samarbeid med kulturkontoret.

NIssemarsj

Nissemarsj i Flemma 28. desember 
(4. juledag) kl. 16.00. Møt opp på grenda-
huset, med lykt/fakkel og nissehua. 
Etter runden i bygda vert det nissegraut 
serving på grendahuset. 

Vel møtt!
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prIs

160,-
Gjemnesminne	

2017

Solsida barnehage på besøk hos Øre Vilt.
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-Din lokale sparebank! 

Magnhild Gjelsten Søvik
Autorisert Finansiell Rådgiver
Sparebanken Møre, avd. Tingvoll
magnhild.soevik@sbm.no
Mob: 416 97 512

Total-
tilbydere 
av både 
bank &

forsikring
 Sparebanken Møre, ønsker alle   

en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

www.sbm.no

Tekst/foto: Elin Stenkjær

liteN klubb meD StoRt 4H-HjeRte
I	januar	neste	år	er	det	60	år	siden	Halvor	Aandal	startet	klubben	
Bjerkely 4H. Klubben inviterte derfor i høst til sin sekstiende høstfest 
i grendahuset på Bjerkeset. I år med bare seks medlemmer, men 
likevel med ei årsmelding enhver kan misunne dem.  

Gjennom	ord	og	bilder	fikk	alle	fremmøtte	bli	med	
på både grønnsakdyrking, baking, besøk 
i fjøs, lamming, friluftsliv, 4H-leir, påske-
verksted, vinteraktiviteter og underholdning 
– for å ha nevnt noe!

Ei kreativ og flott utstilling fortalte om 4H-
oppgaven medlemmene hadde jobbet med 
gjennom året. Prosjekter som ble belønnet 
med skryt, diplomer og merker til alle. Etter 
ei smakfull, kortreist grønnsaksuppe, ble 
festen avsluttet med loddsalg, som endte 
med at de fleste forlot grendahuset med 
en gevinst under armen. Vi gratulerer 
Bjerkely 4H med 60 års- jubileet!

4H-medlemmene Sigrun Sjømæling, Martin Bjerkeset, Oliver Aarseth, Ingrid Silseth, 
Ane Torine Ræstad og Silje Harstad fikk fortjent applaus.

Nye medlemmmer er velkommen under-
streket Elsa og Jan Eirik Grønset og 
Eli Aalbu Sæther.

Latterlig god underholdning ledet av 
konferansier Silje Harstad (t.v.)

Kjempegod grønnsaksuppe syntes Wendy 
og Geir Bjerkeset og Geir Arne Undlien.
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 Tilhengerlift med 15,5 m arbeidshøyde  

 Komprimeringsplate 

 Byggvarmere

 Varehenger med glassfibertopp

 Teppe / tekstilrenser 

 Biltransporthenger

 Stillaspakke på henger

 BATNFJORD                    OPPDAL                
Tlf: 48 44 00 30 // post@wiikutleie.no // www.wiikutleie.no

f
Besøk gjerne vår facebookside, 
nettside eller ring for mer info.
Vi utfører gjerne jobben for deg!
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Motoroljer • hydrauliske oljer • gearoljer • smørefett • spesialprodukter
oljeabsorbenter • pressing hydrauliske slanger • batterier

Kärcher rengjøringsprodukter •  rekvisita

www.reginol.no

-din 
smøreoljeleverandør 
-din 
smøreoljeleverandør 

Tidligere RKD Miljøprodukter
Tel. 71 29 34 44

mobil Kjell, 934 10 889

Oljeprodukter av ypperste kvalitet med 
alle de nødvendige spesifikasjoner 
og godkjennelser!

Annonse A4_Layout 1  12.09.12  14.02  Side 1

• Tak
• Skifting av dør/vindu
• Etterisolering
• Tilbygg
• Verandaer og plattinger
• Innvendig rehabilitering
• Bad

VI UTFØRER ALT INNEN:

alt av matrial, vinduer og dører til svært konkurransedyktige priser!

fTa kontakt idag!
Tel: 468 89 410

6631 Batnfjordsøra

RENOVERE HUSET?

VEDTERMINALEN ANS
6633 Gjemnes • Tel. 480 35 207

post@vedterminalen.no

Vi har stort utvalg av
bygningsvarer.
Be om tilbud!

Ann. Vedterminalen1_Layout 1  18.01.12  13.56  Side 1

Vi ønsker alle aktive, frivillige, sponsorer 
– i det hele tatt alle som støtter Batnfjord IL,

en God Jul og et riktig Godt Nytt år!

Hilsen hovedstyret i Batnfjord IL
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Elektroinstallasjon:
–i bolig/fritidsbolig

–i driftsbygning

–i næringsbygg

•	Varmepumpe

•	Brannforebyggende	
	 el-kontroll

•	Internkontroll	
	 landbruk	og	næring

•	Smarthus

•	Tele/Data

•	Ventilasjon

Vi	holder	til	i	Grønnbygget	på	Batnfjordsøra

–din	elektriker

6631 Batnfjordsøra  •  Tel: 71 29 04 14
post@gjemnesror.no  •  hustadgruppen.no

ÅPENT: 8:30 - 16:00  •  Lør: 10:00 - 13:00

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

GARANTI  
10 ÅRS

GARANTI  
10 ÅRS

TETT BAD TETT BAD

 

Like viktig som jorda for bonden, er vannet for oppdretteren.
Norsk havbruksnæring er underlagt strenge reguleringer og 
bestemmelser for tilsyn, miljøovervåkning, krav til utstyr, 
opprydding og rømningssikring.

Lerøy Midt, er en av landets større produsenter av oppdrettslaks 
og har 350 ansatte. Bedriften har hovedkontor på Hitra med 
avdelinger spredt langs kysten av Nordmøre og sørtrøndelag.

Vi tilbyr:
• Bensin 95, blank og farget diesel
• Utkjøring av drivstoff til tank
• Mobil smøremidler

Skaff deg Bunker Oil kortet
og få de beste prisene på 
drivstoff!

Telefon: 70 10 47 42 / Mobil: 99 46 27 03
gunnar@bunkeroil.no / www.bunkeroil.no

Bestill tankingskortet på våre 
hjemmesider: www.bunkeroil.no

ÅPEN BUTIKK 
alle hverdager kl. 09.00 - 16.00

Godt utvalg i hjortebiff , viltpølser 
og andre kjø� varer. 

Bestilling: tel. 71 29 32 60 eller 
post@orevilt.no • www.orevilt.no

Centi M
edia
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Tel. 988 10 076

Sissel Myklebost Grindvold
Skeisdalsvegen 348 • 6631 Batnfjordsøra

Velkommen til en hyggelig frisørtime i Skeidsdalen

ÅPNINGSTIDER:
Mandag og onsdag:
10.00 - 20.00
Tirsdag, torsdag 
og fredag:
10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 14.00
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RIR Fargevariasjoner CMYK

Mørk blå: 
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: 
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk grønn: 

CMYK 100 - 0 - 40  20

Grønn: 
CMYK  60 - 0 - 54 - 0

Lys grønn:  

CMYK  37 - 0 - 28 - 0

Orange: 
CMYK  0 - 59 - 100  - 0

RIR Fargevariasjoner CMYK

Mørk blå: CMYK 100 - 58 - 0 - 5Lys blå: CMYK 50 - 14 -  0 - 0Mørk grønn: CMYK 100 - 0 - 40  20Grønn: CMYK  60 - 0 - 54 - 0Lys grønn:  CMYK  37 - 0 - 28 - 0Orange: CMYK  0 - 59 - 100  - 0

Alle husstander skal i månedsskiftet august-september ha fått utdelt nye sekker til 
plastemballasje. Ta kontakt med RIR dersom du ikke har fått. Det er også mulig å ta turen 
innom miljøstasjonen eller kommunens servicekontor og hente en rull der.

Plastretursekker

Du finner mye informasjon om ordningene våre på www.rir.no, eller du kan ta kontakt med oss på 
tlf. 71 21 34 50 eller e-post rir@rir.no. Ønsker du informasjon om priser eller trenger flere plast-
retursekker eller hentekalendere kan du også kontakte servicetorget i kommunen.

Informasjon fra RIR

Nå tilbyr vi appen “Min renovasjon” til smarttelefoner. Helt gratis får du her hente-
kalender for din adresse, og kan sette på varsling av hentedag. Appen inneholder også en 
egen meldingstjeneste hvor du kan sende oss tilbakemeldinger knyttet til eiendommen 
din. I tillegg finner du kart over returpunktene våre, åpningstider på miljøstasjonene våre 
og en liten sorteringsguide.

“Min renovasjon” kan lastes ned fra App Store (til iPhone) og Google Play (til android).

Hentevarsel på telefon

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

RIR, Årøsetervn. 56, 6422 Molde • tlf.: 71 21 34 50• rir@rir.no • www.rir.no • www.facebook.no/rir.no • SMS: kodeord RIR <melding> til 2242

Visste du at RIR også er på Facebook? Du finner oss på www.facebook.no/rir.no

Facebook
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En tjeneste som gjør det lekende 
lett å samle inn penger for å få 

store ting til å skje

Les mer på spleis.no
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aRRaNGøR: Flemma il 

5.	juledagsfest	på	Flemma	Grendahus	
kl 22:00-02:00
Musikk: X-OS
Salg av øl og vin
Aldersgrense:18	år

Arr. Flemma Bygdalag

juletrefest

Tradisjonell juletrefest på 
Flemma	Grendahus	2.	juledag	kl	15 
•	Underhaldning
•	Juletregang
•	Matpause og loddsalg

Alle, store og små, er velkomne
Arr. Flemma Grendahus 

juletresalG !

Juletresalget starter i Batnfjord sentrum 
fra torsdag den 14 des. og fram til juaften. 
KL 11 - 18 alle dagar.
Vanlig norsk gran og Edelgran, samt eit 
parti	Furutre	frå	Gjemnes.

Velkommen innom !
P-K skog.

førjulskoNsert 

Angvik	Hornmusikk	sin	tradisjonelle	
før-julskonsert blir i år lørdag 23. des. 
kl.	18.00.	på	Angvik	Bedehus.
Det blir som vanlig song av Flemma 
Songlag, musikk av korpset, og det 
blir innslag av andre lokale krefter.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen 
til konserten.

UKM	for	Gjemnes,	Tingvoll	og	Nesset	blir
arrangert på Bertun i Eidsvåg laurdag den 
3.	mars	2018.	Alle	mellom	10	og	19	år	er	
velkomen til å delta enten du samlar på 
beat&loops, dansar halling, skjærer store 
treskulpturar med motorsag, spelar klassisk 
piano eller lagar 3-D animasjonar på PC. 
Alt	som	kan	visast	fram	for	andre	kan	bli	
med. Utveljinga til juryen skjer på grunnlag 
av originalitet, kreativitet, publikums-
kontakt og kvalitet, og dei utvalde del-
takarane skal spegle bredda i den lokale 
mønstringa. Premien for dei som går vidare 
er å få stå på ei enda større scene, og treffe 
andre ungdomar frå andre kommunar.
Du finn meir informasjon og kan melde 
deg på på heimesidene: www.ukm.no

Påmeldingsfristen er: 4. februar 2017

osmarka Il

Jubileumsfest Osmarka IL, 
27.12.17, klokka 17-21. 
På	Heggem	Allaktivitetshus

Osmarka IL fyller 90 år!
- Varmmat, kaffe og kaker
- Konkurranse: «Mesterens mester»
- Quiz
- Historiske innslag

Pris: (Inkl middag)
- Vaksne :100 kr
- Barn under 10 år: 50 kr

Påmelding innen 16.12.2017 til: 
Ragnhild Folden Istad
På messenger eller 
mobil: 917 53 671

Medlem eller ikkje; -alle er velkomne 
til ein triveleg kveld. Dette vert ein 
sosial happening for små og store 
med eit historisk tilbakeblikk  
på laget si historie. 

Velkommen!

 

Tekst/foto: Elin Stenkjær

Æresmedlem i Batnfjord IL, Ole Martin Ask.

ole martIN ask – æresmedlem I batNfjord Il

under årsfesten til batnfjord il, ble ole martin ask utnevnt til 
æresmedlem i laget 

I begrunnelsen skriver styret bl.a:
– Æresmedlemmet har vært synlig og engasjert i alle deler av 
laget. Han har gått først for å få med seg andre.

– Treneren/laglederen: Han har vært en engasjert far som har 
interesse, omsorg og evne til å se andre.

– Byggeren: Æresmedlemmet har selvfølgelig hatt en rolle i 
prosjektene som har utviklet anleggene våre.

–	Arrangøren:	Æresmedlemmet	har	i	13	år	vært	motoren	i	
arrangementet Storlygar’n.

– Æresmedlemmet har lagt ned et umåtelig arbeid for Dyregod-
dagane. Han har i hele sitt voksne liv valgt å dele nær sagt hele 
sin fritid for fotball, aktivitet og utvikling i sitt nærmiljø.

Batnfjord IL takker Ole Martin for det han er for Batnfjord IL ! 
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ANGVIK PROSJEKTERING 
6636 ANGVIK
Tel:911 25 945
post@angvik-prosjektering.no

PLAN- OG 
BYGGEPROSESS 
FRA A-Å
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batNfjord byGdelaG 

Batnfjord Bygdelag har hatt årsmøte og det nye 
styret består av: Leder Britt Silseth

Styremedlemmer:
Elin Eikemo
Mariann Olsen Skar
Magda Mielus
Jon  Hals

litt om aktiviteten i bygdelaget: 
Vi har noen større prosjekter som vi ønsker 
å ta fatt på i 2018.
 
Det største er en tursti oppover langs 
Batnfjordselva, opp til gangbrua på Bjerkeset 
og nedover på andre sida. Det blir universell 
utforming fra sentrum og ca. 2,2 km oppover. 
Resterende strekning på ca 4,5 km, blir gang-/
sykkelsti.

Vi tar sikte på å komme i gang med dette til 
våren så snart forholdene ligger til rette for 
dette. Vi er i gang med «papirmølla». 
Det er gjort avtaler med alle grunneierne 
og  vi ønsker å rette en stor takk til de. Uten 
disse avtalene hadde det ikke vært mulig å 
gjennomføre prosjektet.

Nå er det finansieringen spillemiddel-
søknaden som må gjøres ferdig slik at vi kan 
få midler til å gjennomføre prosjektet.
 
Vi ønsker også å forlenge gatelysene utover 
Rødstranda. Dette er et prosjekt som krever 
en god del formelle tillatelser som vil ta tid, 
men vi skal i alle fall prøve.
 
Torget er i en sørgelig forfatning. Ugress og 
busker vokser vilt og selve bassenget lekker 
slik at det ikke kan fylles med vann.
Bygdelaget ønsker å sette seg i spissen for 
å oppgradere området bl.a. med tetting av 
bassenget og kanskje montering av fontene. 
Torget er kommunal eiendom så vi håper at vi 
kan få tillatelse til å sette i gang til våren og 
at kommunen også kan bidra til å pusse opp 
torget.	Alt	dette	vil	koste	penger	så	vi	håper	at	
så mange som mulig vil bli medlemmer i laget 
og betale kontingent når innbetalings-giroen 
kommer over nyttår en gang.
 
Nå i desember er det bygdelaget som står 
for pynting med lys i sentrum og tenning av 
julegrana på torget.

Ønsker alle en fin førejulstid!

Flere	vil	nok	finne	harde	pakker	under	juletreet	etter	at	Gjemnes	mål-
lag i god tradisjon inviterte til bokkveld nå i julegaveinnspurten. Marit 
Silset	og	Endre	Hindhammer	åpnet	kvelden	i	Heggem	Allaktivitetshus
med et flott musikkinnslag, før forfatter Svein Sæter tok oss med til 
Svalbard	og	“Kongen	av	Spitsbergen”.	Ei	imponerende	historisk	bok	
Sæter har skrevet om Einar Sverdrups uredde kamp for gruvene og 
mot Nazi-Tyskland.

–	“Ta	deg	tid	til	å	se”,	oppfordret	forfatter	og	naturfotograf	Øivind	
Leren. Med sin  bildeframvisning fikk vi bli med på en fantastisk tur inn 
til høgfjell og bratte tinder, ned i daler og øyer langt til havs – ned til 
fjæresteinene	og	skogkanten	rett	utenfor	husdøra.	Alt	i	skiftende	vær,	
lys	og	årstid.	I	boka	“Romsdal	-	Naturen,	landskapet	og	lyset”,	
har	Leren	også	funnet	plass	til	bilder	fra	Eide	og	Gjemnes.

Tekst/foto: Elin Stenkjær

faNt juleGaver på heGGem

God stemning rundt bordet til forfatter Svein Sæter.

Øivind Leren viste Svanhild Flemmen 
bilder fra Gjemnes.

Solveig Hindhammer i Gjemnes 
mållag ønsket velkommen

Marit Silset og Endre Hindhammer bidro 
med musikkinnslag.

kl. 18.00:        
EKSPEDISJON KNERTEN 
(BARNE-/FAMILIEFILM)
(aldersgrense alle)

kl. 20.00:        
StaR WaRS: tHe laSt jeDi 2D 
GENRE:	AcTION	/	EVENTyR	/	
FANTASy	/	ScI-FI
(Verdenspremiere dagen før)
(aldersgrense se bygdekinoen.no)

«Den 12. mann»
NB: I januar 2018 kommer spen-
ningsfilmen «Den 12.mann», filmen 
om Jan Baalsrud og hans flukt fra 
Gestapo	i	1943.	(Tidligere	film	om	
hendelsene er «Ni liv»)

toRSDaG 14. DeSembeR

jaNuaR 2018

batNfjord uNGdomshus

mer info om filmene eller kommende filmer: 
se bygdekinoen.no

Arr: Bygdekinoen/Batnfjord UL



kyrkja I GjemNes

takk for Gåver tIl kyrkje oG 
kyrkjelydsarbeId

Gjennom	året	kjem	det	inn	ein	del	gåver	
til arbeidet i kyrkjelydane. Råda takkar for 
gåver som er gjeve i løpet av året. Dette er 
viktige bidrag til arbeidet som blir drive. 
Stor takk til dei som har gjeve bidrag til 
innkjøp av kistevogn. Dette har vore 
etterspurt lenge og vi er glade for å ha 
vogna på plass når det trengs.

takk tIl deI frIvIllIGe

Det er mange som har vore engasjert 
og gjort mykje frivillig arbeid dette året.
Vi takkar for teneste innan trusopplærings-
arbeidet, kor, middagsklubb, babysong, 
leirarbeid,	Alphakurs	og	forbønstenesta.	
Takk for alle matfata og alt det praktiske 
arbeidet som er utført i kyrkjene og på 
gravplassane. Dåpssakristia ved begge 
kyrkjer er pussa opp, i hovudsak som 
dugnadsarbeid. Den frivillige innsatsen 
betyr svært mykje!!

INformasjoN frå kyrkja

Frå neste år vil informasjon om guds-
tenestene i sokna bli å finne i lokalavisene 
og på Facebooksidene til sokna. Sjå under 
Gjemnes	menighet	og	Øre	kyrkje.	Litt	info	
kan ein og sjå under kommunen si heime-
side.

julehelsING 

Staben	i	Ørstua	ønskjer	alle	ei	velsigna	
julehøgtid og alt godt for det nye året!
Arne	Bøe,	Kåre	Jan	Storvik,	Hans	Orset,	
Gunnar	Sødal	og	Aud	Toril	Gagnat.

GudsteNestelIste

10.12.2017  2.s i advent. Gjemnes kirke 
kl.11.00.	Lys	Våken-gudstjeneste	v/	Arne	
Bøe. Takkoffer til Søndagsskolen Nordmøre.

10.12. 2017  øre kyrkje kl.19.00. 
Lysmesse	v/Arne	Bøe.	Konfirmantane	
deltek. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

17.12.2017  3.s.i advent øre kyrkje kl. 15:00.  
Julekonsert. Lokale kor og korps og elevar 
frå kulturskulen.

24.12.2017 julaftensgudstjeneste i Gjemnes 
kirke	kl.	14:00.	v/Arne	Bøe.	Takkoffer	til	
Kirkens Nødhjelp

osmarka kapell 16:00. julaftansgudsteneste 
v/Arne	Bøe.	Takkoffer	til	kyrkjelydsarbeidet.

25.12.2017 1.juledag i øre kyrkje kl.12:00. 
Høgtidsgudsteneste	v/Arne	Bøe.	
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.

31.12.2017  Nyttårsaftan i øre kyrkje 
kl.	22:00.	Gudsteneste	v/Arne	Bøe.	
Takkoffer	til	Amathea.

14.01.2018   øre kyrkje kl.11:00. 
Høgmesse	v/Arne	Bøe.	Nattverd.	
Takkoffer til Kirkens SOS, Møre

21.01.2018  osmarka kapell kl. 11:00. 
Høgmesse	v/Arne	Bøe.	Nattverd.	
Takkoffer til Osmarka kapell.

28.01.2018  Gjemnes kirke kl. 11:00. 
Familiegudstjeneste.	v/	Arne	Bøe.	
Bibelutdeling til 11-åringene. 
Takkoffer til Bibelselskapet

04.02.2018  øre kyrkje kl.11:00. 
Familiegudsteneste	v/Arne	Bøe.	
Bibelutdeling til 11-åringene. 
Takkoffer til Bibelselskapet.

18.02.2018  øre kyrkje kl.11:00.
Høgmesse	v/Arne	Bøe.	Nattverd.	
Takkoffer til Sjømannskirken

25.02.2018  Gjemnes kirke kl. 11:00. 
Høymesse	v/Arne	Bøe.	Nattverd.	
Takkoffer til kyrkjebladet.

04.03. 2018  øre kyrkje  kl. 11:00. 
Høgmesse	v/Arne	Bøe.	Nattverd.	
Takkoffer til Menneskeverd.
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kyrkje

koNtakt med kyrkjekoNtoret

øre oG GjemNes meNIGheter
ørstua: 71 29 12 90
Adresse:	Ørstua,	
Skeisdalsvegen 10, 
6631 Batnfjordsøra

åpNINGstIder kyrkjekoNtoret
mån-fredag 8:30 - 15:30

beStilliNGeR:
For bestilling av dåp, vigsel, 
eller anna, er det bare å bruke 
e-post til kyrkjeverge: 
aud.toril.gagnat@gjemnes.kommune.no 

kyrkjeverge aud toril  Gagnat 
tel: 71 29 12 90
mobil: 95 11 10 81 
aud.toril.gagnat@gjemnes.kommune.no

Sokneprest arne bøe: 
tel: 71 29 12 91              
mobil: 90 63 36 07
arne.boe@gjemnes.kommune.no

GjeVaRteNeSta i SokNa:

Gåvekonto	til	arbeidet	
i kyrkjelydane.

GjemNeS SokN: 3933 01 16661     

øRe SokN: 3933 20 05662
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INformasjoN om kyrkja

Gjemnes menighet har eiga 
side på Facebook. Der kan ein 
få informasjon om planlagte 

aktivitetar  og litt om det som har skjedd. 

øre kyrkje er nå også på Facebook. 

Elles	kan	ein	finne	informasjon	på	Gjemnes	
kommune si heimeside, nedst på sida: 
Kyrkja	i	Gjemnes	kommune

f



Bedre avis

n LOKALAVISA I BAKLOMMA...
Tidens Krav gir deg 
siste nytt der du er…

…ved kjøkkenbordet
…på PC`en
…på bussen

Overalt. Alltid.

35 000 daglige lesere i papiravisa
18 000 daglige lesere på www.tk.no
6 000 daglige lesere på mobil.tk.no Postboks 8, 6501 Kristiansund • 71  57 00 00
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Er du opptatt av godt 
inneklima, og har fokus 

på helse? Nå  trenger du 
ikke lenger å bekymre 
deg for  helseskadelig 

avdamping og lukt 
når du maler. Bliss er 
spesielt  utviklet med 

de beste råvarene for å 
kunne gi deg et trygt og 

helsevennlig produkt.

Ingen 
skadelig 

avdamping 
Anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

NYHET 

Nå også i 

glansgrad 

30

Gjøco_NAAF Medlemsblad_210x297_2017.indd   1 23.01.17   12.56

 

gir en unik fargeopplevelse

Supermatt Rom gir veggoverflaten et nytt eksklusivt utseende. Fargeektheten 
fremheves og fargene vil fremstå med større dybde. Overflaten vil oppleves 

jevnere og roligere uten gjenskinn. Dette er en maling vi vil anbefale 
på det sterkeste!  For mer info: www. gjoco.no

SUPERMATT
- den  ek te  fø le l sen  av  lun  og  s t i l l f e rd ig  luksus


