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Gjemnes

Nytt
In f o r m a s j o ns b l a d f o r G j e m n e s

INFORMASJON FRA FLYKTNINGKONSULENTEN

Gode tilbud året rundt!
Det er
vi som
er postkontoret

Nærhet til
kundene

Stort utvalg av
strikkegarn i
flotte farger

Spennende
utvalg fra lokale
leverandører

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

Gjemnes
Kommune
MØTEPLAN GJEMNES KOMMUNE

Kommunestyret = KS
Formannskapet = FS
		 SEPT.	OKT. NOV.	DES

KS
FS

06.
20.

25. 15. 13.
11. 1./29.

Saker til kommunestyremøte 28.06.16, kl. 15.00
i kommunestyresalen
• Kommunereformen –
folkeavstemming
• Regnskap 2015
Hovedrevisjon budsjett 2016 –
økonomisk rapport 1
• Årsmelding Gjemnes kommune
2015
• Fornyelse av salg – og
skjenkebevillinger
• Valg av meddommere til
Romsdal Jordskifterett
• Valg av meddommere i
Frostating Lagmannsrett
• Valg av meddommere i
Nordmøre Tingrett

treff for
aktivitetsvennene
Flyktningkonsulent i Gjemnes kommune, Tone Aarsund

Alle flyktningene som blir bosatt i vår
kommune skal inn i Introduksjonsprogrammet som normalt går over to år.
Dette sidestilles på mange måter med et
100% arbeidsforhold, og de plikter å delta
på undervisning i norsk og samfunnsfag,
minst 600 timer, samt praksis og annet vi
pålegger dem. Den enkelte får et individuelt
program ut fra hva de kan fra før, utdannelse
og interesser. Opplegget følger ikke skoleplana, og de har 5 uker ferie. De får lønn ut
fra oppmøte, og trekkes for ugyldig fravær.
Lønna tilsvarer 2G for de over 25 år.
De under 25 år får 2/3 del, og av dette skal
de også betale skatt. De er selv ansvarlig
for sin økonomi, og betaler husleien og
regninger selv. For å sikre at husleien blir
betalt, trekker vi direkte fra utbetaling.

“

Det handler ikke om
hva du ser, men om
hvordan du ser det!

Ordfører
Knut Sjømæling

UTGIVELSER GJEMNESNYTT

• FRIST STOFF • UTGIVING
20. AUG
7. OKT

1. SEPT.
21. OKT.

6639 Torvikbukt | joker.no | Tel: 71 29 37 29

”

les mer s. 2

Brannbil på besøk i
angvik barnehage

les mer s. 5
fast mandagsrabatt

våre åpningstider:

-5% 9-21 (9-20)
post i butikk

apotek i butikk

Våre åpningstider:

8-21 (9-20)
Bergsøy. Foto: Terje Humstad

6631 Batnfjordsøra | Tel. 71 29 01 19
bpbatnfjord@bunnpris.no
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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)..........................11 61 17
Lensmann........................................71 29 13 60
Sentraladministrasjon
Sentralbord....................................... 71 29 11 11
Faks....................................................71 29 11 99
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 11
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

Vi følger også opp den enkelte i hjemmet i
forhold til opplæring i renhold, renovasjon mm.
Programmet skal kvalifisere flyktningene
til videre skolegang eller jobb. Dette krever
også stor egeninnsats, og at de får prøvd
ut arbeidslivet. Det er viktig å få kunnskap
om utdanningssystemet vårt, og kravene
som stilles innen arbeidslivet. Det er store
forskjeller på Norge og for eksempel Eritrea.
Det tar tid å forstå alle sosiale koder og
normer, kanskje særlig for de som aldri har
opplevd demokrati og medbestemmelse.
Men først dreier det seg om å lære
språket, forstå samfunnet og bli kjent med
kommunen og folket som bor her. De som
er bosatt er lærevillige og de vil gjerne
bli kjent med folk. De vil også delta på
dugnader, og de skal bidra i forkant av
Dyregod- helga, med bla beising.
To av de som er bosatt har mye erfaring
fra landbruk. En har også et par års
agronom-utdannelse. Samtlige er vant
til fysisk arbeid, og de liker å bidra.  
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål,
eller forslag om aktivitet i regi av lag eller
organisasjon. Det kan være greit å vite at
IMDI kan bidra med økonomiske tilskudd til
de som vil gjøre noe spesielt for flyktninger
og integrering. Vi er fremdeles svært
interessert i å leie boliger eller hybler i
nærheten av Batnfjordsøra. Ta kontakt
med undertegnede.
Det handler ikke om hva du ser, men om
hvordan du ser det! Vi har våre norske,
kulturelle briller på. De ser på Norge
gjennom sine. Hva ser de?
Med hilsen fra Flyktningkonsulenten.
Tone Aarsund. Telefon 906 42 320

treff for aktivitetsvennene
Gjemnes kommune arrangerte treff for
aktivitetsvennene tirsdag 7. juni. En flott
gjeng som gjør en stor innsats både for
hjemmeboende og de ved institusjon.
Treffet gav mulighet til utveksling av
erfaringer og gode tips til hverandre, og
sosialt samvær med god mat. Påskjønnelsen
for innsatsen ble ikke blomster, men et sett
med bocciaspill til hver, -en passende
gave til den som er aktivitetsvenn!
Aktivitetene disse yter er svært varierte,
og kan være både i form av turer ut, bilturer,
høytlesing, konsertbesøk, hagearbeid,
musikkstunder, massasje og samtale rundt
ulike tema. Aktivitetene er tilpasset den
enkelte og sterke bånd er utvilsomt knyttet
mellom både aktivitetsvenn, bruker/pasient
og pårørende. STOR TAKK til disse!
Kommunen håper å kunne arrangere nytt
aktivitetsvennkurs i løpet av senhøsten/
vinteren, og vi håper det blir mange som
melder seg på dette. Dette vil bli annonsert
senere.
Ønsker du å få vite noe allerede nå om hva
dette er, kan du gjerne kontakte en av oss i
arbeidsgruppen.
Hilsen arbeidsgruppen for aktivitetsvennprosjektet
Ragnhild Kleive, Eva Ulset, Cecilie Tennøy og
Gunn Berit Torvik

SOMMERLES 2016
Sommerles 2016 er kommet til Gjemnes!  
Lesekampanjen har vært en suksess i Vestfold siden 2012 og i år deltar kommuner fra
hele Norge.
Lesekonkurransen er for elever i 1. – 7.
trinn. Barn som skal starte i 1. trinn til
høsten og de som går i 7. trinn våren 2016,

Angvik barnehage.......................... 71 29 26 33
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.
Opplag 1100 stk.
Annonsekontakt:
Centi Media tel:..............................71 20 61 50
post@centimedia.no
Førtrykk / produksjon:
Centi Media, Molde
Distribusjon: Posten Norge AS
Gjemnes kommune arrangerte treff for aktivitetsvennene tirsdag 7. juni. En flott gjeng som gjør en stor innsats både
for hjemmeboende og de ved institusjon.
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Gjemnes
Folkebibliotek
Hovudbiblioteket,
Halsgården

og med fysiske premier. Premier hentes på
biblioteket underveis i konkurransen.
På sommerles.no kan elevene også lese
fantasyfortellingen «En tyv i natten»
skrevet av forfatter Mari Moen Holsve.
Annen hver uke gjennom sommeren frigis
det et nytt kapittel og sammen med hvert
kapittel kommer det også oppgaver og
spørsmål etter kodeord. Ved å lese
fortellingen, løse oppgaver knyttet til
fortellingen og fylle inn riktig kodeord kan
barna få ekstra poeng og digitale troféer.
Dersom noen ikke har netttilgang, kan man
delta ved å fylle ut et lesekort.

Stengt (Seniorkafè)
kl. 10.00 – 15.30
kl. 11.00 – 15.30
kl. 10.30 – 16.30
Stengt

Ta gjerne kontakt :
Tel.: 71 29 05 95

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
Biblioteket er sommarstengt
i veke 27, 28, 29 og 30.

Årets Stikk UT startar 1. mai og varer
til 1. nov !
Du finn meir informasjon om StikkUT på
Friluftsrådet sine heimesider:
www.stikkut.no
Stikk UT-postane i Gjemnes i år er :
• Harstadfjellet (1004 moh),
• Varden på Bergsøya (278 moh),
• Reinsfjellet (994 moh),
• Kvalvågsetra, Torvik/Kvalvåg (300 moh),
• Åbakkfjellet Angvik (590 moh), NY
• Midtvatnet, Skeidsdalen (400 moh),
• Mannen, Batnfjord (763 moh),
• Hesthamna, Flemma (520 moh),
• Lågåsvatnet, Åndalsetra (462 moh), NY
• Storfjellet/Rørfjellet (794 moh) NY
• Storåsen –Stokke (200 moh) NY
• Elvavegen – Batnfjordøra (NY)
• Helseløypa i Angvik (NY)

Opningstider
Måndag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stikk UT 2016 i Gjemnes

Kristiansund bibliotek vil invitere alle som
deltar i Kristiansund og Gjemnes til en fest
i september med underholdning og
utdeling av flere premier. Dette blir gøy!
Vi håper mange vil delta!

Følg med på nettsidene til Stikk UT.
Der vi de finne oppdatert informasjon.

Forslag på kandidatar til kulturog frivilligpris i Gjemnes
Kommunestyret har vedteke nye
retningsliner for kultur- og frivilligpris
i Gjemnes. Frist for innlevering av forslag
er sett til 1. oktober. Forslag skal sendast
skriftleg til Gjemnes kommune enten i brev
eller på epost. Retningslinene finn de på
kommunen sine heimesider.
Gjemnes Minne 2016

kan delta. Konkurransen starter allerede
1. juni og varer til 31. august.
Nytt av året er at konkurransen først og
fremst er nettbasert. De som ønsker å delta
registrerer seg på sommerles.no. På denne
nettsiden registrerer barna bøker, får
lesetips og løser oppgaver.
I Sommerles kan barna lese både vanlige
bøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier,
eller de kan bli lest for av noen andre – all
lesing teller og gir poeng. I Sommerles blir
barna belønnet for sin innsats både med
digitale trofeer på sin profil på nettsiden

Vi ynskjer å halde fram tradisjonen med
Gjemnes Minne! Derfor oppfordrar vi alle
til å koma med stoff til årets hefte som vil
bli det 39. i rekka. Vi er interessert i alt
lokalhistorisk stoff, enten det er frå det siste
tiåret eller det er fleire hundre år gamalt.
Bidrag, både på papir og elektronisk, kan
leverast til kulturkontoret.
E-postadressa er:
olav.nilssen@gjemnes.kommune.no.
Fristen for innlevering av stoff er:
15. oktober.
Åbakkfjellet. Foto: Terje Humstad
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Pumptrackbane på Batnfjordsøra?
Kommunen har fått brev frå Batnfjord
sykkelklubb med spørsmål om å etablere
ein «pumptrackbane» på Batnfjordsøra,
helst i nærleiken av skulen.
Ein pumptrackbane er ein bane/rundløype
laga for sykkel, der målet er at dei som
syklar skaffar fart med pumpande
bevegelsar gjennom banen, framfor å trø
med pedalar. Banen vil bestå av element
som små kular, doserte svingar og små
hopp. (sjå bilde under til høyre). Det er
mange ting å ta omsyn til ved plassering
av eit slikt anlegg, derfor har no sykkelklubben landa på at førstevalet er
«tunsenårsplassen» mellom kommunehuset og samfunnshuset.
Før kommunen vil gje tilbakemelding og
svar på denne søknaden, vil vi gjerne ha
folk sin meining om ein slik plassering.
Ørefestivalen
Lørdag 9/7 : kl. 11.00 - 17.00.
• Salgsboder.
• Underholdning for barn.
• Gråtass kommer, mulighet for turer.
• Josefine kommer også.
• Andeløp.
• Ansiktsmaling.
På Lørdagskvelden blir det
plattingdans med
“ Gutta på golvet “,
kl. 22.00  - 02.00.
Søndag 10/7  kl. 15.00 – 17.00
Den tradisjonelle Museumsdagen på Skeid.     
• Omvising
• Underhaldning
• Sal av mat

GJEMNESKORET
Gjemneskoret har nå tatt ferie. Vi starter
opp igjen onsdag 17. august i Kulturstuå.
Gjemneskoret/Eidsvåg Songlag skal ha fire
konserter til høsten med utvalgte sanger
av Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland.
Øre Kyrkje – lørdag 24.september
Nesset kirke – søndag 25.september
Tingvoll Kyrkje – lørdag 1.oktober
Eide Kirke – søndag 2.oktober
Alle konsertene starter kl. 19.00
Vi håper du kommer, alle er velkomne.
Vi ønsker alle en riktig  god sommer
Med hilsen
Else Kain Aa. Hals
Leder Flemma IL

Folkekomedien Amerikaklokkå
i Halten i Flemma
Laurdag den 25. juni kl. 17.00
Open kiosk

Inngang
Vaksne: Kr. 250,Barn: Kr. 100,-
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Brannbil på besøk i Angvik barnehage
Fredag 3. juni dukka Angvik brannvesen opp i Angvik barnehage til stor
glede for alle barna i barnehagen.
Barnehagen har hatt sin årlige
brannvernsuke med opplegget
“Eldar og Vanja”, brannvernopplæring i barnehagen, og da
passet det godt med brannbilbesøk.
Tusen takk for besøket til Angvik
brannvesen som tok seg tid til å
besøke oss i år igjen!

Etterpå fikk de som ville sitte inne i brannbilen og fikk svar på
spørsmål om hvordan sirena virket ol.

Ann. Vedterminalen1_Layout 1 18.01.12 13.56 Side 1

Mens noen syntes brannbilen var finest (tryggest) å se på et
stykke unna :-)
Annonse A4_Layout 1 12.09.12 14.02 Side 1

Vi har stort utvalg av
bygningsvarer.

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

Be om tilbud!

-din
smøreoljeleverandør

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

RENOVERE HUSET?

Motoroljer • hydrauliske oljer • gearoljer • smørefett • spesialprodukter
oljeabsorbenter • pressing hydrauliske slanger • batterier
Kärcher rengjøringsprodukter • rekvisita
Oljeprodukter av ypperste kvalitet med
alle de nødvendige spesifikasjoner
og godkjennelser!

VI UTFØRER ALT INNEN:
• Tak
• Skifting av dør/vindu
• Etterisolering
• Tilbygg
• Verandaer og plattinger
• Innvendig rehabilitering
• Bad
Ta kontakt idag!
Tel: 468 89 410

6631 Batnfjordsøra

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

f

www.reginol.no
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nyhet !

Tilhengerlift med 15,5 m arbeidshøyde
Minigraver med hydraulisk pusseskuff
Komprimeringsplate
Byggvarmere
Varehenger med glassfibertopp
Tipptilhenger
Teppe / tekstilrenser
Centi Media

Besøk vår nettside eller ring for mer info.
Vi utfører gjerne jobben for deg!

vår aller beste utendørsmaling!
Best mot nordisk, tøft klima! • 12 års vedlikeholdsintervall
Suverene påføringsegenskaper • Spesielt effektiv mot svertesopp
Fargestabil med ekstra høy glans

BATNFJORD

OPPDAL

www.gjoco.no

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

GJEMNES KIOSKEN

Bestill tankingskortet på våre
hjemmesider: www.bunkeroil.no

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

Åpningstider: 10 – 22
hele uken

Tel: 71 29 03 99
Telefon: 70 10 47 42 / Mobil: 99 46 27 03
gunnar@bunkeroil.no / www.bunkeroil.no

Gjemnes Kiosken

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.

følg oss på facebook

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

–din elektriker

Vi holder til i Harstadgården på Batnfjordsøra

BAD OG VASKEROM?
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Trenger idrettslaget,
skolen eller foreningen en enkel
måte å ta betalt på?

best i folksamtesten 2015!

rer:

r arrangø

Fordeler fo

Centi Media

veksel
ntanter og
- Mindre ko tive salgsløsninger
ek
lg
eff
- Enkle og
forhåndssa
gjennom
- Mindre kø lige menyer i appen
- Oversikt

BEST

Opptil 12 ÅRS
vedlikeholdsintervall

Den digitale lommeboken
Noen har kontanter, noen har kun kort, men mobil har alle.
Nå kan lag, foreninger og skoler ta seg betalt for alt fra parkering til pølser
på mobilen! Det er enkelt å registrere seg og komme i gang med mCASH.
Mange ulike arrangører, foreninger og lag er allerede godt i gang.

Centi Media

• Best mot nedmatting og falming
• Best mot svertesopp og alger
• Best mot krakelering og avflassing

Kom igang du også på mCASH.no

www.gjoco.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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DeLillos og Unni Wilhelmsen til Sommarkonsertane i Angvik
Det blir en fantastisk musikkopplevelse i
Angvik i midten av august. Unni Wilhelmsen,
nå kjent  fra “Hver gang vi møtes” holder
konsert i Angviksalen fredag 12. august
og lørdag 13. august. Da er det duket for
en virkelig go´bit; DeLillos på utescenen i
tunet ved Angvik Gamle Handelssted!
Sommarkonsertane i Angvik revitaliserer
hele arrangementet i år og arrangerer
begge konsertene i og ved hotellet på
fredag og lørdag. Dette for å gjøre
arrangementet mer kompakt, og for å
gjøre det enklere med artist-booking.
Billetter får du kjøpt her:
https://sommar-konsertane.hoopla.no/sales/
St.hans i Flemma
Feiring torsdag 23. Juni kl 19.00 i Varvika.
Ved dårleg ver blir arrangementet flytta
til Grendahuset. Som vanleg blir det sal av
graut m/spekemat,brus,kaffe,kaker o.l
Det blir også bål og grilling, så ta med
grillmat for den som ønskjer det.
Div. aktivitetar og konkurransar.

Dei som vil delta i fiskekonkurranse,
må ta med fiskeutstyr.
Loddsal.
VEL MØTT!
Arr: Flemma Bygdalag

Da har Gjemneskiosken åpnet igjen!
følg oss på facebook

Tekst | foto: Elin Stenkjær
- Gråpapiret i vinduene i Bunker Oilbygget var et trist syn, så dette er mitt
bidrag til et mer levende sentrum og at
folk skal trives i Gjemnes!
Det forteller Ibrahim, som sammen med sin
medhjelper Ali var både høyt og lavt i det
nyrenoverte kiosklokalet i innspurten før
den offisielle åpningsdagen.
Etter et opphold på nesten 3 år, som
skyldes en hektisk småbarnsperiode, er
Ibrahim  glad for å kunne ønske gamle og
nye kunder velkommen innom Gjemneskiosken igjen.
Kioskutvalget vil stort sett være som før,
med noen få tilleggsvalg. Det vi si en variert
pizza, hamburger -og chipsmeny, baguetter,
vanlige kioskvarer, aviser, Diplom -og
Hennig Olsen-is, tobakkutsalg og litt
bilrekvisita.
Åpningstiden er  kl. 10.00 til kl. 22.00
alle dager.

-Men på mandag og tirsdag satser vi på å
ha utsalg kun fra kioskluka vår. Slik at vi
kan få oss en fridag hver forklarer Ibrahim,
som ikke garanterer at alt vil gå på skinner
fra starten av.
- Her er mye nytt utstyr som vi må bli kjent
med og som vi trenger en innkjøringsperiode på. Noe jeg tror bygdefolket vil
ha forståelse for sier kioskeieren.

Gjemneskiosken er også på Facebook.
- Det er bare å klikke seg inn på Gjemnes
Kiosken sier Ibrahim, som samtidig understreker at han ikke har noe med RIRstasjonen og Bunker Oil-pumpene å gjøre.
Åpningstider: Alle dager fra kl. 10.00 til 22.00
Telefon: 712 90 399
Facebook: Gjemnes Kiosken
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Flemma IL, Sommartrim 2016
Det har vore litt variabelt med oppmøte dei
siste åra, men håpar så mange som mogleg
blir med på turane vi har satt opp til sommaren. Dette er turar der vi fokuserar på
det sosiale og det å kome oss ut, tempoet
på turane blir tilpassa slik at alle skal
kunne vere med. Dersom du lurar på noko
er det bare og ta kontakt!
Elles vil vi minne om postkassane Flemma
IL har satt opp, desse finn du på Litjreinsfjellet, Tømmerhaugane, Samendalsbekken,
Hesthamna, Langdalen, Spellmannshammaren, Storhågjen og Skoglihammaren, mange
fine turar å velje i! (se tabell høyre side)
God tur!

Dato	Turmål	Oppmøtestad og tidspunkt	Turleiar
01.06 Spellmannshammaren
Grendahuset i Flemma kl 18
Kjell Olav Mathisen
08.06 Varden på Bergsøya
Bergsøya (sving av mot Hallset) kl 18
Jorid Leirdal
15.06 Midtvatnet
Dønnem/Bakk v/infotavla kl 18
Olav Inge Hoem
19.06 Silsetvatnet rundt
24.06 Mannen/Mana
Indergårdssetra kl 18
Ingvild Flemmen
29.06 Hesthamna
Flemsetervatnet kl 18
Guro Werner
03.07 Åbakkfjellet
Parkering ved p-plass ved Åbakkelva
Britt- A D.Flemseterhaug
06.07 Kvalvågsetra
Parkeringsplassen på Kvalgvåg, ved Stikkutskiltet kl 18 Geir Berg
13.07 Raudsandvatnet, -ta med grillmat
Demninga ved Raudsandvatnet kl 18
Guri Leirdal Hoem
20.07 Storhågjen
Gravstedet kl 18
Liv Jorun Flemmen
27.07 Skoglihammaren
Mikkelsplass kl 18
Ann Elisabeth Gagnat
03.08 Orsetsetra
Joker Torvikbukt kl 18
Guro Werner
10.08 Litjreinsfjellet
17.08 Flemsetervatnet,-ta med grillmat
28.08 Flemstubben

Velkommen til Dyregod 2016! 2. – 4. september!

-Aktivitetsnemnda i
Flemma IL

Mange aktivitetar, utstillarar, underhaldning og mykje meir.

FLEMSTUBBEN
Flemma IL arrangerer Flemstubben
søndag 28. august. Knyt skoa og sett
av dato!

www.dyregod-dagane.no

Styret i Flemma IL

Styret i Gjemnes og Tingvoll
bonde- og småbrukarlag 2016:
Leiar er Paul Einar Sæther. Med seg i styret
har han Nils Fløystad og Guro Amundsen
frå Tingvoll, og Elin Stenkjær og Eli Sæther
frå Gjemnes. Guro Amundsen er  i tilleggg
sekretær i Møre og Romsdal bonde og
småbrukarlag.
Ta kontakt med Paul Einar tlf. 452 65
666 eller paul@gmail.com.
Helsing Eli Sæther






Alle typer tanntekniske
løsninger
Autorisert tannteknisk laboratorium
Torget, 6631 Batnfjordsøra
Tel. 71 29 21 50 / 40 62 63 64

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

PLAN- OG
BYGGEPROSESS
FRA A-Å

Rådgiving • Rensing
Reparasjon

følg oss på facebook
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Kirken i Gjemnes
Ny sokneprest

Kyrkje
Kontakt med kyrkjekontoret
Ørstua: 71 29 12 90
Adresse: Ørstua,
Skeisdalsvegen 10,
6631 Batnfjordsøra
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
mobil: 95 11 10 81
Gjevartenesta i sokna:
Gåvekonto til arbeidet
i kyrkjelydane.
Gjemnes sokn: 3933 01 16661     
Øre sokn: 3933 20 05662

Utsikt fra Reinsfjellet. Foto: Terje Humstad

Vi er svært takknemlige for at vi nå
etter ett års tid uten fast sokneprest i
våre menigheter kan ønske Arne Bøe
velkommen som vår nye prest. Han tar
til i stillinga i august. Bøe er 53 år og
kommer fra Eivindvik i Gulen kommune.
Han er gift med Ruth Ingrid Ulstein Bøe.
Han har yrkeserfaring fra Normisjon
både i Norge og i Aserbajdsjan.
Før dette har han yrkeserfaring fra
lensmannsetaten, fra fiskeoppdrett og
som frivilligkoordinator i kommune.

Gudstjenesteliste
03.07.2016
Øre kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste ved
Bjørn Hovde. Nattverd. Takkoffer til
Misjonssambandet.
10.07.2016
Gjemnes kirke kl. 11:00. Gudsteneste.
Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
31.07.2016
Svanavollen kl. 12:00 Friluftsgudsteneste.
Sal av rømmegraut etter gudstenesta.

Konfirmantjubileum

07.08.2016
Øre kyrkje kl.11:00. Gudsteneste ved
Arne Bøe. Takkoffer til Familie & Medier.

De som ble konfirmerte for 50 og 60 år
siden i Gjemnes kirke blir invitert til
jubileumsfeiring søndag 11. september d.å.
De som ble konfirmerte i Øre kyrkje for
50 år siden blir inviterte til feiring søndag
18. sept.d.å. De aktuelle får brev om dette.

28.08.2016
Øre kyrkje kl.11:00  Gudsteneste ved
Arne Bøe  og Leif Endre Grutle. Nattverd.
Takkoffer til Norsk Gideon. Innsetting av
ny sokneprest. Kyrkjekaffe.

Konfirmant 2017
Brev med invitasjon til konfirmantundervisning og konfirmasjon er sendt til alle
døpte medlemmer av Dnk som skal
begynne i 9. klasse til høsten. Hvis det er
noen som ikke har fått tilsendt brev om
dette og som ønsker å melde seg til
konfirmasjon er det bare å ta kontakt.

28.08.2016
Gjemnes kirke kl. 16:00 Gudsteneste ved
Arne Bøe og Leif Endre Grutle. Nattverd.
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal.
Innsetting av ny sokneprest. Kirkekaffe.

Øre sokneråd

04.09.2016
Batnfjordsøra kl. 11:00 Gudsteneste  
i Messeteltet for Dyregod-dagane
v/ Arne Bøe. Takkoffer til Kirkens SOS.

Soknerådet liker å stille opp med kirkekaffe
etter gudstjenestene. På grunn av liten
plass til forberedelser byr dette på noen
utfordringer for oss. For å utnytte rommet
bedre, ønsker vi ny innredning og utstyr i
dåpssakristiet. Om noen ønsker å bidra til
økonomien har vi noen forslag:

11.09.2016
Gjemnes kirke kl 11:00  Gudsteneste
v/ Arne Bøe. Takkoffer til Livsrett og
menneskeverd. Konfirmantjubileum
og presentasjon av årets konfirmanter.
Kirkekaffe.

1. Sende et beløp til soknerådet sin konto.
3933 20 05662.
2. Melde deg til dugnad under Dyregoddagane 4.-6. sept. der soknerådet blir
tilgodesett med betaling for antall timer du
jobber. Ønsker du å bidra, eller å vite mer
om dette ta kontakt med leder for soknerådet: Målfrid Bjerkeset Tlf. 92 66 27 61
3. Delta i dugnad for oppussingen av dåpssakristiet.
Mvh. Øre sokneråd v/ M.B.

Øre. Foto: Terje Humstad

18.09.2016
Øre kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste
v/ Arne Bøe. Konfirmantjubileum og
presentasjon av årets konfirmanter.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Kyrkjekaffe.

Er du ikke
abonnent nner
du et godt tilbud på
rbnett.no/kampanje.
Eller ring osspå
tlf 71 25 00 20

HØY LÆRERTETTHET

Vi har en skole med høy lærertetthet der
læring skjer i trygge og rolige omgivelser. I år
har vi 31 elever og 5 lærere.

HAR DU LYST TIL Å
GÅ PÅ VÅR SKOLE?

BRUKER NÆRMILJØET

Skolen ligger i flotte omgivelser og vi er
opptatt av å bruke vårt nærmiljø. Gårdsbesøk,
samt fysisk aktivitet til vanns og til lands, er
noe av det vi nytter næmiljøet til.

PC TIL ALLE ELEVER

Alle elever disponerer bærbar PC.

KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF

Vår skole har utvidet kristen formålsparagraf
med bl.a. større vekting av kristendom i
KRLE-faget.

GRATIS SKOLE

Det er ingen foreldrebetaling og gratis
skoleskyss innen kommunegrensene.

ÅPEN SKOLE

Torsdag 17.mars, kl.18.00–19.30, har vi åpen
skole. Lurer du på hvordan vi har det, så kan
dette være en fin anledning til å se skolen
og få pratet med oss. Det blir servering av
kveldsmat.

telefon: 94 85 04 05
e-post: rektor@torvikbuktskule.no
web: torvikbuktskule.no

