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• Ass. rådmann har pappapermisjon fram
til 20.11.2017. Medfører redusert kapasitet på personalområdet, og ymse annet

• Felles samling med ledere i Tingvoll
kommune i august – opplæring nytt
system for økonomisk analyse –
ny samling i november. Har vært
samarbeidsmøter med enkelttjenester
• Møter fylkesmannen om reguleringsplan
for sykehjem

Sakliste:
• Utsett f-sak 7-17 ROS-analyse
for dimensjonering av brannvesenet i Gjemnes kommune

• Deltatt i planforum og presentert
kommuneplanens samfunnsdel,
arealdel og kulturminneplanen

• Budsjett 2017- Økonomisk
rapport 2. tertial 2017
• Kommunale bygninger - revidert
handlingsplan 2018 - 2020
• Kommunale veier - revidert
handlingsplan 2018 - 2020
• Hovedplan avløp - revidering
handlingsplan
• Prosjekt Batnfjord skule kostnader og finansiering
• Godkjenning av ny legevaktavtale mellom Averøy, Gjemnes,
Tingvoll og Kristiansund

Stort utvalg av
strikkegarn i
flotte farger

Pumtrackbane åpnet!

• Kommuneplanen kommer til behandling
på neste møte
• Har vært tilsyn fra Fylkesmannen
vedr. barnehagevirksomheten –
avventer rapport

Innvielsesfest med full rulle...

flott konsert i øre kirke

• Olav Inge Hoem fratrer 30.09.2017.
Eirin Frey begynte i planrådgiverstilling
1.9.2017
• Vigdis Grefstad er ansatt som avdelingsleder Areal og drift etter intern utlysning.
Les mer side 10
våre åpningstider:

9-21 (9-20)
6639 Torvikbukt | joker.no | Tel: 71 29 37 29

post i butikk

apotek i butikk

Våre åpningstider:

8-21 (9-20)

• FRIST STOFF 		• UTGIVING

16. november
7. desember

Les mer side 5

• Arbeides med sak vedr PPT – anstrengt
arbeidssituasjon, underbemannet – kan
det organiseres annerledes?

UTG IVELSER GJEM NESNYTT

3. nov
24. nov

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

• Kommunale vigsler –
forskjellige bestemmelser
Ordfører
Knut Sjømæling

Det er
vi som
er postkontoret

Nærhet til
kundene

• Arbeidet med budsjett 2018 er startet

Saker til kommunestyremøte
31.10. kl. 17.00 i kommunestyresalen

• Ny stilling - Ansvarlig for
hjelpemiddel og velferdsteknologi i Gjemnes kommune

Gode tilbud året rundt!

6631 Batnfjordsøra | Tel. 71 29 01 19
bpbatnfjord@bunnpris.no

2

Gjemnes Nytt nr. 6  •  oktober 2017  |  www.gjemnes.kommune.no  

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

• Skal rekruttere ny medarbeider på lønn
– skal også utvikle samarbeid med Tingvoll
kommune på dette feltet
• Har prøvd å skaffe nye drivere til Hjorten
– uten hell, så langt. Annonsert i Nederland/
Belgia og skal utmed annonse på Finn
• Stand Dyregod

Svømmehallen

Nødtelefoner:
Brann................................................................110
Politi..................................................................112

Opningstider:

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

Onsdagar: kl. 15.00 – 18.20

Legevakt (e. kl. 16.00)...........................116 117
Lensmann...................................... 71 58 90 00

Stortingsvalget 2017
Sentraladministrasjon
Sentralbord....................................... 71 29 11 11
post@gjemnes.kommune.no
Ordfører...............................................71 29 11 01

1924 stemmeberettigede
1495 stemmer hvorav
454 var forhåndsstemmer.
Fremmøte prosent 77,8%

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

Til sammenligning:
Stortingsvalget 2013
1898 stemmeberettigede
1456 stemmer hvorav
333 forhåndsstemmer
Fremmøte prosent 76,8%

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

Flyktningetjenesten – bosetting:

Mobil.................................................. 950 45 202
Rådmann.............................................71 29 11 02
Mobil....................................................930 11 258
Ass. rådmann.....................................71 29 11 03

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

En eritreer ble bosatt borte på Strand
rett før helgen. To menn fra Syria før
vi er ferdig med oktober helst.
En eritreisk kvinne med en datter på 9 år.
Vet ikke når de bosettes enda.
Når alle disse er bosatt så er vi oppe i
mottak av 9 personer i år. Mangler da en
person ift vedtak. Nye bosettingskrav
kommer i brev fra IMDI i løpet av oktober.

Bergsøy barnehage........................ 71 29 32 20
Astaddalen museumsog friluftsbarnehage.......................948 34 345
UTGIVER AV GJEMNESNYTT:
Kommuneavisa går ut til alle
husstander, til næringslivet, og til
alle butikker i Gjemnes kommune.

Helse og omsorg
I begynnelsen av september gikk kommunen fra analoge til digitale trygghetsalarmer som er koblet opp imot responssenteret i Kristiansund. Så langt ser det ut
som alle er fornøyd med det.

Opplag 1100 stk.

post@centimedia.no

Distribusjon: Posten Norge AS

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!

og sykehjemmet. Sykehusene deltar også
i nettverket. Dette teamet skal kartlegge
og sette mål for hvordan vi i kommunen
kan bli bedre på våre tjenester og i samhandling med 2. linjetjenesten. Første
samling er i oktober og opplegget
strekker seg over 1,5 år.

Areal og drift
• Astad renseanlegg – Entreprenør valgt,
oppstart 01.10.17.

• Batnfjord skule – konkurransegrunnlag
lagt ut på Doffin (stor interesse)

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

Centi Media, Molde

Onsdagar: kl. 18.30 – 19.30

• Haltbakken avløp – ny avløpsledning
utført

Annonsekontakt:

Førtrykk / produksjon:

Funksjonshemma og småbarn
saman med voksne/pårørande

Helse og omsorg har takket ja til å være
med på læringsnettverk for det gode
pasientforløp i regi av KS og NHI.
Det er satt ned et forbedringsteam
bestående av fysioterapeut, og to sykepleiere fra henholdsvis hjemmetjenesten

• Astaddalen bhg – Konkurransegrunnlag
lagt ut på Doffin.
• Strand boliger – vannskade, utbedring
pågår.
		
• Nytt Helsesenter – arkeologiske under
søkelser pågår.
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• Gjemnes Minne skal ut med jubileumsutgåve (40 år) i år- Vi treng stoff!
• Har de kandidatar til den kommunale
kultur- og frivilligprisen?
Fristen går ut 1. okt.

Kommunedelplan
fysisk aktivitet og
friluftsliv for Gjemnes
kommune 2018-2021

• Vi vil gjerne ha forslag til nye StikkUT
postar til neste år.

Gjemnes
Folkebibliotek
Hovudbiblioteket,
Halsgården
Opningstider
Måndag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stengt
kl. 10.00 – 15.30
kl. 10.00 – 15.30
kl. 10.30 – 16.30
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

• Kommunen fikk kr. 700.000 i påfyll til
næringsfondet i år. Dette er no oppbrukt
og nye søkarar må derfor vente til neste
år før vi kan handsame søknadane.
(om vi da får påfyll i fondet).
• I haust har infotavler og toalettbygg
kome på plass på Ikornneset.
Batnfjordsøra, 26.9.2017
Birgit Eliassen
rådmann

Kultur
UNGDOMSKLUBBEN
Vi er i gang med nytt skoleåret, og har også
startet opp igjen med ungdomsklubben
hver fredag i Gjemneshallen. Åpningstidene er fra kl. 19.00 til kl. 22.30, og vi
har tilgang på både idrettshallen og
miljørommet. Vi har fremdeles taxitjeneste «hjem for en 50-lapp» kl. 22.30.

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.

Høyringsutkast
Formannskapet har gjort vedtak om
å legge plana ut på høyring fram til
15. november. Plana finn de på kommunen
sine heimesider. Innspel og merknader
skal sendast til Gjemnes kommune,
6631 Batnfjordsøra eller e-post til:
post@gjemnes.kommune.no
Eventuelle spørsmål kan rettast til
underteikna Olav Bjørn Nilssen,
kulturleiar 71 29 11 98
Konsert og allsong

Hjarteleg velkomen til våre
lokaler i Halsgården
Konsert og allsong i dagligstua på
Gjemnes sjukeheim måndag den
27. november kl. 11.30

Bøker og kaffe
Tirsdag 21. november
inviterer Gjemnes bibliotek til
en trivelig time med bøker og
en kaffekopp.
Anne fra Eide bibliotek og
Marianne fra Averøy bibliotek
leser fra og snakker om bøker
de har lest og likt og gjerne vil
dele med flere.
Arrangementet starter kl. 19.
Gratis.
Velkommen!

Vi har behov for flere frivillige vakter på
nyåret! Som vakt er man en stødig voksen
som ungdommene kan prate med, man
går runder og selger enkel mat og drikke.
Dersom du kunne tenke deg å bidra til en
trygg og populær møteplass for ungdommene i Gjemnes, ønsker jeg å høre
fra deg!
En siste oppfordring til alle foreldre:
Vaktene blir værende til sistemann er
dratt, så vær vennlig å hent på tiden!
Men hilsen fra klubbleder
Elisabeth Edvardsen
tlf. 90 71 10 95

Alle er hjarteleg velkomne.
Konserten er finansiert av
Den kulturelle spaserstokk

INFLUENSAVAKSINERING 2017
Det blir vaksinering ved
Gjemnes Legesenter
1. november fra kl. 09 – 11.30 og kl. 13 – 15
8. november fra kl. 09 – 11.30 og kl. 13 - 15
Vaksinen anbefales for:
• De med kronisk hjertesykdom,
astma og diabetes
• Gravide fra 12 svangerskapsuke
• Alle over 65 år
Kommunelegen
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Vil du være aktivitetsvenn?

HVA SKJER I GJEMNES
FØRJULSMESSE flemma grendahus
Indre Gjemnes Bygdekvinnelag har si
årlege FØRJULSMESSE på Flemma
Grendahus laurdag 11. november kl 11:00.
Det blir salg av div håndarbeid, bakervarer
og andre pyntegjenstander.
Salg av rømmegraut, kaker og kaffe.
Stor utloddning.  
Mykje lys og mykje varme
Lysfabrikken selger ved i 60 liter sekker
• Blandingsved kr. 35,- pr sekk.
• Tennruller og briketter i poser,
(60 og 120 stk) kr. 50,- eller kr 100,-

Flemma. Foto: Terje Humstad

Quiz på Flemma Grendahus
Vi slår til med ny quiz-kveld
fredag 17.11. kl. 20.00.
Dørene opnar kl. 19.30
Lag med 4 – 6 deltakarar.
Aldersgrense 18 år.
Pris kr. 30 pr. deltakar.
Salg av karbonader og kaffe m.m.
Har ikkje terminal, men har Vipps!
Påmelding til Geir Berg: tlf. 905 62164
eller e-post: gsberg@online.no
Følg med på evt. Oppdateringar på
facebook-sida Flemma. ei bygd i utåvind.
Arr. Grendahuslaget

Årsmøte i Batnfjord
Bygdelag
Flotte gaveartikler som bl.a håndlagde lys i
ulike farger og størrelser, og «strikkevarer».
Tar også imot bestillinger på lys.
Ta turen innom Lysfabrikken på
Batnfjordsøra ved gamle Istadbygget.
Åpingstider er: mandag, tirsdag, torsdag
og fredag mellom kl 10.00 og 14.00
Tlf 71 29 01 60
Velkommen til en hyggelig handel
Hilsen gjengen på Lysfabrikken.

Husbasar på Bakketun
Lørdag 11. november kl. 16.00
• Salg av sodd, kaffe og kaker
• Kåseri omkring fjordabåt- kaptein
Dyre Halse v/Odd Williamsen fra
Nordmøre museum
• Åresalg
• Mange fine gevinster.
Velkommen til alle!

Torsdag 16. november, kl. 19.00 i
kommunestyresalen. Vanlige årsmøtesaker.
Frist for å melde opp andre saker er
9. nov til e-post; oyvind.sil@gmail.com,
eller på mob. 913 78 457. Endelig saksliste
blir hengt opp senest ei uke før møtet.
Kaffe med noe attåt!

For påmelding og mer informasjon kontakt:
Cecilie Tennøy, tlf 948 60 181 / 71 29 11 59
Gunn Berit Torvik: 412 14 358
Velkommen!

Gavekortene gis fra:
Coop Batnfjord kr 500,-  
Bunnpris Batnfjord kr 500,Velkomne!
Styret

Bokkveld på osmarka
Torsdag 9. november kl. 19:00
på Osmarka Allaktivitetshus

Batnfjord. Foto: Terje Humstad

Program:
- Svein Sæter fortel om boka si,
«Kongen av Spitsbergen» - han vil
og selge bøker
- Gjemneskoret underheld med sang.

Flemma IL arrangerer innetrim kvar
tirsdag kl 19:30-trim for alle som vil
røre litt på seg v/Jorid og Guri

- Boksalg av barnebøker,
«Du mitt Nordmøre», «Enno så segla
ho Magnhild», «Smålåten» og kanskje
Gjemnesminne.

Alle er velkomnedet er både sosialt og helsebringende

Torsdag 9. november kl. 17.00 – 20.30,
møterommet 1. etg sykehjemmet.
Frist for påmelding: 6. november

Det blir i møtet gratislotteri med
to gavekort i premie.

Innetrim på Flemma Grendahus

Kl 20:30-volleyballtrening for alle
som likar volleyball

Vi tilbyr deg som frivillig aktivitetsvenn gratis
kurs, veiledning og oppfølging. Du slipper å
bekymre deg for om du gjør ting riktig, og kan
fokusere på den doble gleden som ligger i å
kunne bruke dine ressurser til noe meningsfylt.

- Matpause med utlodning.
Alle er velkomne til ein triveleg bokkveld
Arr. Gjemnes Mållag.
Sunndalsfjorden mot Bergsøy. Foto: Terje Humstad
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Full rulle på åpningsfest!
Tekst/foto: Elin Stenkjær

Striregn av verste sort klarte  på ingen måte å sette
en demper på den offisielle åpninga av Pumptrackbanen til Gjemnes Sykkelklubb!
Prosjektleder og fornøyde sponsorer

Full fart i svingene!

Ful konsentrasjon.

Mange møtte opp i striregnet.

Trim for både store pg små.

Initiativtaker og prosjektleder
Martin Bruseth fikk kort og
blomster fra fornøyde unger.

SPARING - FINANSIERING
- FORSIKRING?
Kom innom
for en prat!
Jeg blir å treffe
Spør meg! Jeg blir å treffe torsdag 19. oktober
og torsdag 30. november på følgende steder:
Batnfjord - SUS bygget
Flemma - Grendahuset
Angvik - Bunnpris Angvik

kl 08.30 - 10.15
kl 11.00 - 13.30
kl 14.00 - 16.00

Stikk innom for en prat - eller ta kontakt på
forhånd så avtaler vi et tidspunkt. Vi sees!

Magnhild G. Søvik
magnhild.soevik@sbm.no
mob: 416 97 512

6

Gjemnes Nytt nr. 6  •  oktober 2017  |  www.gjemnes.kommune.no  
Annonse A4_Layout 1 12.09.12 14.02 Side 1

Tidligere RKD Miljøprodukter
Tel. 71 29 34 44
mobil Kjell, 934 10 889

-din
smøreoljeleverandør
Motoroljer • hydrauliske oljer • gearoljer • smørefett • spesialprodukter
oljeabsorbenter • pressing hydrauliske slanger • batterier
Kärcher rengjøringsprodukter • rekvisita

Tilhengerlift med 15,5 m arbeidshøyde
Komprimeringsplate

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

Byggvarmere
Varehenger med glassfibertopp
Teppe / tekstilrenser
Biltransporthenger
Stillaspakke på henger
Besøk gjerne vår facebookside,
nettside eller ring for mer info.
Vi utfører gjerne jobben for deg!
BATNFJORD

f
OPPDAL

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

www.reginol.no

Ann. Vedterminalen1_Layout 1 18.01.12 13.56 Side 1

Vi har stort utvalg av
bygningsvarer.

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

Be om tilbud!

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

VEDTERMINALEN ANS
www.eggedosis.no

6633 Gjemnes • Tel. 480 35 207
post@vedterminalen.no

RENOVERE HUSET?
VI UTFØRER ALT INNEN:

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.

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

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

Ta kontakt idag!
Tel: 468 89 410

www.gjoco.no

Gjøco_NAAF Medlemsblad_210x297_2017.indd 1

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

23.01.17 12.56

6631 Batnfjordsøra

f
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Centi Media

ÅPEN BUTIKK
alle hverdager kl. 09.00 - 16.00
Godt utvalg i hjortebiff, viltpølser
og andre kjøttvarer.
Bestilling: tel. 71 29 32 60 eller
post@orevilt.no • www.orevilt.no

Skaff deg Bunker Oil kortet
og få de beste prisene på
drivstoff!
Bestill tankingskortet på våre
hjemmesider: www.bunkeroil.no

Sissel Myklebost Grindvold
Skeisdalsvegen 348 • 6631 Batnfjordsøra

Tel. 71 29 34 21 /988 10 076
Vi tilbyr:
• Bensin 95, blank og farget diesel
• Utkjøring av drivstoff til tank
• Mobil smøremidler

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

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

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.

Velkommen til en hyggelig frisørtime i Skeidsdalen

Elektroinstallasjon:
RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

–i bolig/fritidsbolig
–i driftsbygning
–i næringsbygg
• Varmepumpe
• Brannforebyggende
el-kontroll
• Internkontroll
landbruk og næring
• Smarthus
• Tele/Data
• Ventilasjon

10
ÅRS
GARANTI

TETT BAD

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

Vi holder til i Grønnbygget på Batnfjordsøra

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

10
ÅRS
GARANTI

TETT BAD
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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

Informasjon fra RIR
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 plastretursekker eller hentekalendere kan du også kontakte servicetorget i kommunen.
Hentevarsel på telefon
Nå tilbyr vi appen “Min renovasjon” til smarttelefoner. Helt gratis får du her hentekalender 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).

Plastretursekker

RI

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

CMY

K

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

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5
Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 - 0 - 0
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GJEMNESKORET
Gjemneskoret har i høst hatt konserten  
«Tonene lar det skje» i fire kirker på Nordmøre og i Romsdal sammen med Eidsvåg
Songlag.
Vi er nå i gang med å øve på julesanger til
Adventskonserten, 1.søndag i advent,
3. desmber i Batnfjord Samfunnshus
kl.16.00 sammen med andre aktører.
Vi kommer tilbake med mere informasjon
om dette i neste Gjemnes Nytt, men kan
allerede nå si at det er gratis inngang.

Søndag 17. desember deltar vi i Øre Kyrkje
på den tradisjonelle julekonserten.
Året 2018 starter vi opp igjen med øvinger
i Kulturstuå på Batnfjordsøra, hver onsdag
kl. 19:45 og første øving er 10. januar.
Dirigenten vår, Therese inspirerer oss til å
bli glade sangere. Det er også bevist at det
er sunt å synge i kor !
Koret består i dag av 26 kormedlemmer og
vi tar gjerne imot flere. Du behøver ikke å
være proff sanger for å være sammen med
oss, kom og prøv ! Alle, unge og voksne er
velkomne !
Else Karin Aa. Hals, leder

høstfest i Bjerkely
grendahus
Bjerkely 4H blir i januar
60 år, og vi arrangerer høstfest
i Bjerkely grendahus.
SØNDAG. 29. OKTOBER, KL 15:00
Vi stiller opp med underholdning, grønsaksuppe og mykje brus, kaffe og kake.
Vi leser frå årsmelding, viser bilder, stiller
ut medlemmene sine prosjekt, merkeutdeling og mykje meir!
Velkommen!

Flott konsert i Øre kirke

Tekst/foto:
Elin Stenkjær

Vi takker Gjemneskoret og Eidsvåg Songlag for en flott kor-opplevelse med konserten “Tonene lar det skje” i Øre kirke en høstkveld i
september. Konserten besto av utvalgte sanger, og med tekster til ettertanke, av Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland. Etter besøket i
Øre, tok koret turen til nabokommunene, og vendte hjem med gode tilbakemeldinger både fra Nesset, Tingvoll og Eide kirke.

Koret, sammen med sin dirigent Therese Sørensen.

Orkesteret besto av Arild Nordengen, Svein Ola Indergård
og Joar Indergård, i tillegg til Sveinung G. Sørensen.

Gunvald Pedersen sørget for god lyd.

Solist Helene Holten Astad.
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Hjorten kafé og motell til leie
FLEMMA GRENDAHUS
fredag 27. oktober
Kl. 18.00:
Elias og Storegaps hemmelighet

(Animasjon/Barnefilm)
(aldersgrense alle)
Terningkast 5 Aftenposten

Hjorten Batnfjord er en kafé og motell som ligger
ved E39 på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune midt
mellom Molde og Kristiansund i Møre og Romsdal.

fredag 27. oktober
Kl. 20.00:
snømannen

(aldersgrense 15 år)
Mer info om filmene eller kommende filmer:
se bygdekinoen.no

Innhold:
Hjorten Batnfjord inneholder kafé, bar, selskapslokaler, møterom
og 5 overnattingsrom. Storkjøkkenet er oppgradert og har godt
med utstyr og har god standard. Hjorten Batnfjord har generelt
et tidsmessig inventar og utstyr og det er gjennomgående god
standard på lokalitetene.

Motellrom:
Utleierommene ligger i 2. etasje over de øvrige lokalene. Fire av
disse rommene har bad av enkel standard og det femte er uten
bad. Det følger også med i samme bygget en enkel leilighet uten
kjøkken som kan benyttes av leietakerne.

Beliggenhet:
Hjorten Batnfjord ligger rett ved E39 i en miljøgate med 40 sone
gjennom kommunesenteret med stor gjennomgangstrafikk.
Det er godt med gratis parkeringsplasser rett utenfor og like i
nærheten.   

Batnfjord ungdomshus
Torsdag 16. november
Kl. 18.00:
Karsten og Petra lager teater

(aldersgrense alle)

Torsdag 16. november
Kl. 20.00:
Baby Driver (Action)

(aldersgrense 15 år)
Terningkast 5 Aftenposten
NB! Film kan forandres; se bygdekinoen.no

Leiebetingelser:
Kr. 10 000,- ekskl. mva. pr. måned for lokalene inklusiv motellrom og leilighet. Energikostnader kommer i tillegg. Det inngås
egen avtale for leie eller kjøp av inventar og utstyr.

Diverse:
Dagens leietakere har hatt en årlig omsetning på ca. 4 millioner
og har drevet stedet de siste fem årene, men slutter grunnet
flytting til utlandet. Hjorten Batnfjord har alle rettigheter.

Kontakt:
For nærmere informasjon kan Per Magne Waagen kontaktes på
mobil 917 93 701 eller epost per.magne@knn.no

ANGVIK PROSJEKTERING
6636 ANGVIK
Tel:911 25 945
post@angvik-prosjektering.no

PLAN- OG
BYGGEPROSESS
FRA A-Å

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

Mer info om filmene eller kommende filmer:
se bygdekinoen.no
Arr: Bygdekinoen/Batnfjord u.l.
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KYRKJA i Gjemnes
Aktiviteter i menighetene:
Babysang
Babysang i Øre kyrkje kl.11.00 – 12.00.
Onsdag 8. november.

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

Øre Gospelkor
Gamle og nye kormedlemmer ønskes
hjertelig velkommen. Koret har øvelser
hver tirsdag fra kl. 18 – 19 og passer for
de som har begynt i 1. klasse og oppover.
Middagsklubben
Middagsklubben på Fjordgløtt.
Neste samling er onsdag 6. desember.
Tilbud for 4. til 7.- klassinger som hører
til Gjemnes sokn.
Krik 11 på Høgtun
Dette er et tilbud for de som går i 6. og
7. klasse. Samlinger på mandager mellom
kl. 18.00 – 20.00:  13.11, 27.11 og 11.12
Krik for ungdomsskoleelevene:
06.11, 20.11, 04.12, 18.12.
Andakter og nattverdgudstjeneste på Eldresenteret
Det blir faste andakter på sjukeheimen
v/ sokneprest Arne Bøe. Disse kunngjøres
nærmere med plakater i forkant.
Neste nattverdgudstjeneste blir tirsdag
14. november kl. 11.00.

Gudstenesteliste
05.11. 2017 Allehelgens dag.
Osmarka kapell kl.11:00. Gudsteneste
v/ Arne Bøe. Nattverd. Takkoffer til
Familie og Medier.
19.11.2017 Øre kyrkje
kl. 11:00 Gudsteneste v/ Arne Bøe og Rolf
Kjøde. Nattverd. Takkoffer til Normisjon.
19.11.2017 Gjemnes kirke
kl.16.00 Gudstjeneste v/ Arne Bøe.
Nattverd. Takkoffer til MAF.
03.12.2017 1.s.i advent. Øre kyrkje
kl.11:00. Lys Våkengudsteneste
v/Arne Bøe. Takkoffer til Krik.
10.12.2017 2.s i advent. Gjemnes kirke
kl.11:00. Lys Våkengudstjeneste 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 Julaftenensgudstjeneste
i  Gjemnes kirke kl. 14:00.
Julaftensgudstjeneste v/  Arne Bøe.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

Konsert i Øre kyrkje
torsdag 09.11. kl. 19.00.
Country og gospelkonsert med musikk
fra bla. Elvis, Johnny Cash, James Taylor,
Kris Kristofferson.
Musikere: André Gussiås, Rolf Erik Nustad,
Hallgeir Solli og Mats Nerli.

Osmarka kapell 16:00.
Julaftansgudsteneste v/  Arne Bøe.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Billettpris Voksen: 150 kr.
Billettpris barn under 15 år: 50 kr.                                                                                                  

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

f

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

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

HERREGÅRD
vår aller beste kvalitet
-din trygge, lokale leverandør av maling

SUPERMATT
gir en unik fargeopplevelse
-den ekte følelsen av lun og stillferdig luksus

BEST I TEST
FOLKSAMTESTEN 2015

Gjøco Herregård høykvalitetsprodukter er spesielt utviklet for å tåle ekstreme værpåkjenninger
over lang tid. Med max beskyttelse og suveren glans- og fargeholdbarhet, er huset best mulig
beskyttet mot dårlig vær, samtidig som det ser nymalt ut. For mer info: www.gjoco.no

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

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
Bedre avis

