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Orientering til kommunestyret 31.10.2017
Sentraladministrasjonen

		

Gjemnes
Kommune
MØTEPLAN GJEMNES KOMMUNE
Kommunestyret = KS
Formannskapet = FS

- Ny medarbeider på lønn er ansatt og
tiltrådt.
- Gjennomført risikovurdering ifht vold og
trusler for NAV, servicekontor m.v.

2. halvår 2017

- Beredskapsøvelse i regi av fylkesmannen.

		NOV.	DES

KS	
21.
FS		 28.

12.

Saker til kommunestyremøte 21.11.
kl. 17.00 i kommunestyresalen

Før møte vil blir orientering frå:
Orkide, Nordmøre regionråd, Campus
Kristiansund og Helseinovasjonssenteret i Kristiansund.

Sakliste:
• Godkjenning av møtebok fra
forrige møte.
• Heggem skole og allaktivitetshus
- fremtidlig bruk av bygning og
uteområde.
• Flemma skole og grendahus
- fremtidig bruk av bygning og
uteområde.
• Gebyr tjeneste vann 2018.
• Gebyr tjeneste avløp 2018.
• Gebyr tjeneste renovasjon 2018.
• Gebyr tjeneste slam 2018.
• Husleiesatser kommunale utleieog omsorgsboliger 2018.
• Feie- og tilsynsgebyr for 2018.

Gode tilbud året rundt!
Stort utvalg av
strikkegarn i
flotte farger

Pumtrackbane åpnet!

- Budsjett 2018 – en utfordring. Fylkets
laveste vekst for 3. år på rad. Får ikke
kompensert lønns- og prisvekst. Gapet
mellom veksten i følge statsbudsjett og
vår lønns- og prisvekst beløper seg til
ca 9 millioner, akkumulert over tre år.
Er nødt til å legge til grunn statens vekstanslag for 2018, som gir urealistisk økning
i skatteinngang, samt fjerne budsjettert
overskudd.
- Arbeid med “Inkluderende Arbeidsliv”
- oppfølging på systemnivå og enkeltindivider. Totalt sykefravær pr 25.10 er
6,3 %, ned fra 6,6% i september. Ingen
enheter utmerker seg med spesielt høyt
fravær pr. nå.

Innvielsesfest med full rulle...

Les mer side 5

flott konsert i øre kirke

- Møtevirksomhet for å skaffe drivere til
Hjorten – kan muligens ordne seg nå.
- Møter vedr Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT) Gjemnes, Eide og Fræna.
Ubesatte stillinger, problemer med
rekruttering – diskusjon om framtidig
organisering. Kommer sak før jul.
Les mer side 10
våre åpningstider:

9-21 (9-20)

• Satsar for leige av kommunale
kulturbygg 2018, Utsalspris
Gjemnes Minne 2017.
6639 Torvikbukt | joker.no | Tel: 71 29 37 29

Ordfører
Knut Sjømæling

post i butikk

apotek i butikk

Våre åpningstider:

8-21 (9-20)

U TG IVELSER GJEMNESNYTT
• FRIST STOFF 		• UTGIVING

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

• Gebyrregulativ for byggesaksbehandling mv. 2018.

• Gebyr plansaker 2018.

Det er
vi som
er postkontoret

Nærhet til
kundene

7. desember

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

- Jobber med innhold på hjemmesiden –
redaktøropplæring – kurs i klart språk og
universell utforming.
- Bosatt 7 flyktninger så langt i år, derav en
mor og to barn. Resten menn.
- Bosatte to menn fra Syria forrige uke.
- Skal bosette en kvinne med et barn i
løpet av nov/des.

Svømmehallen

Nødtelefoner:
Brann................................................................110

Batnfjord skole

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

- Opptatt av hva som skjer med utbygginga.

Opningstider:

- Drifta går bra, det er nå 3 lærere som
har permisjon i til sammen 235 % stilling,
samt 100 % sykemelding, men har engasjert
ufaglærte vikarer.

Funksjonshemma og småbarn
saman med voksne/pårørande

Øyeblikkelig hjelp..........................................113
Legevakt (e. kl. 16.00)...........................116 117
Lensmann...................................... 71 58 90 00
Sentraladministrasjon
Sentralbord....................................... 71 29 11 11

Onsdagar: kl. 15.00 – 18.20

Onsdagar: kl. 18.30 – 19.30

Revmatikarbading

- I januar kommer 1-2 lærere tilbake.

post@gjemnes.kommune.no
Ordfører...............................................71 29 11 01
Mobil.................................................. 950 45 202
Rådmann.............................................71 29 11 02
Mobil....................................................930 11 258

Skolefaglig

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

- Utviklingsprosjektet
Vurdering for læring – alle tre skolene.

Mobil....................................................911 68 683
Helse- og omsorg..............................71 29 11 94
Legesenter..........................................71 29 11 80
Helsestasjon......................................71 29 11 86

Onsdagar: kl. 19.30 – 20.30

- Elevsamtaler og utviklingssamtaler
(foreldresamtaler) foregår nå rundt på alle
trinn, og i november starter rektor med
medarbeidersamtaler.

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

- Fokus på læreplana sine mål og faga sine
fokusområder, og det synes viktig å frigjøre
seg fra lærebøker og karakterpress.

Velkomen!

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

- Nettverk Nordmøre – Den Gode Oppveksteier, og her er det samling for alle ansatte
innen skole og barnehage i samfunnshuset
på Batnfjordsøra den 6. november på
ettermiddag. Et felles fremtidsbilde for kommunen er jobba frem, og nå skal det settes
mål som blir mer konkrete.

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

Helse og omsorg
- Aktivitetsvennkurs 9.11.2017
- Tilsyn fra fylkesmannen 8.-9.11 –
tema er bruk av tvang og makt.
- Menn i helse – prosjekt i regi av staten,
KS og NAV – «omskolere» menn mellom
25 – 55 år til helsefagarbeidere.
- Kommunen har deltatt på konferanser
vedr. Helse Møre og Romsdals utviklingsplan. Utviklingsplanen legger grunnlaget
for det framtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i fylket og samhandlingen med
kommunene.
- Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse
på Nåstad.

Areal og drift
Plan:
Forslag til samfunnsdel og arealdel for
rullering av kommuneplan og forslag til
reguleringsplan for Solsida 4 er vedtatt lagt
ut til offentlig ettersyn og sendes på høring
Naturforvaltning:
Informasjonsmøte om skrantesjuke holdes i
samfunnshuset onsdag 1. november kl. 19
Byggesak, kart- og oppmåling:
Har et lite etterslep på behandling av byggesøknader etter plan- og bygningsloven.
Landbruk:
Retting av AR5 er levert, for første gang
egenprodusert
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Teknisk drift/prosjekter:
- Øre vannverk høydebasseng – forbereder
oppstart.
- Astad renseanlegg – igangsatt.

hva skjer i Gjemnes
UTDELING AV
KRUS OG
AVSLUTNING AV SESONGEN

- Haltbakken avløp – ferdig.
- Batnfjord brannstasjon, nye porter –
igangsatt.
- Gjemneshallen, ny port – igangsatt.

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
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.

- Batnfjord samfunnshus, svømmehallen –
nytt avfuktingsanlegg montert.
- Batnfjord skule – anbudskonkurranse
avlyst.
		
- Strand boliger, rehabilitering leilighet etter
vannskade – ferdig.
- Ny sjukeheim-høring reguleringsplan
Batnfjordsøra, 31.10.2017.
Birgit Eliassen
rådmann

Kultur
UNGDOMSKLUBBEN
Vi er i gang med nytt skoleår, 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.

Gjemnes kommune i samarbeid med
Batnfjord speidergruppe og Nordmøre og
Romsdal friluftsråd inviterer til torget på
Batnfjordsøra 16. november kl 16:00-18:00!
Her kan du hente dine Stikkut-krus og
skåler, eller kjøpe dersom du har glemt å
bestille!
Vi byr på enkel servering fra bålpanna, en
trivelig prat, og konkurranser/aktiviteter
for alle!

Hjarteleg velkomen til våre
lokaler i Halsgården

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

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, publikumskontakt
og kvalitet, og dei utvalde deltakarane 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 2018
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FJORDGLØTT PÅ GJEMNESSTRANDA:
Basar, Lørdag 18. november:
kl 15 – 18. Mange flotte gevinster.
Rømmegrøt og kaffe & kaker.

Konsert og allsong i dagligstua på
Gjemnes sjukeheim måndag den
27. november kl. 11.30
Alle er hjarteleg velkomne.
Konserten er finansiert av
Den kulturelle spaserstokk

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,Flotte gaveartikler som bl.a håndlagde lys i
ulike farger og størrelser, og «strikkevarer».
Tar også imot bestillinger på lys.

Julebuffét, Søndag 10. desember
kl 13 – 17.
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. desember i Batnfjord Samfunnshus
kl.16.00 sammen med andre aktører.
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!

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.

Årsmøte i Batnfjord
Bygdelag

Else Karin Aa. Hals, leder

Årsmøte Batnfjord skytterlag
Kunngjøring:
Batnfjord skytterlag
Årsmøte onsdag 29. november kl. 19:00.
Sted: Kantina Driftsbygget
v/s brannstasjonen.
Gjemnes Minne 2017

Torsdag 16. november, kl. 19.00 i
kommunestyresalen.
Vanlige årsmøtesaker.

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.

Det blir i møtet gratislotteri med
to gavekort i premie.

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

Gavekortene gis fra:
Coop Batnfjord kr 500,Bunnpris Batnfjord kr 500,Kaffe med noe attåt!
Velkomne!
Styret

pris

160,-

Gjemnesminne
2017

Adventskonsert 1. søndag i advent,
3. des. kl. 16:00 i Batnfjord
Samfunnshus
• Kulturskolen deltar med mange aktører.  
Frei Barnekor. Aure Songlag.
• Salg av mat og drikke. Loddsalg.
Velkommen små og store. Kom og hør på
oss, og du vil komme i adventsstemning,
helt sikkert.
Gratis inngang.
Arr: Gjemneskoret

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.

Quiz på Flemma Grendahus.
Vi slår til med ny quiz-kveld fredag 17.11. og
fredag 01.12. Begge kveldane kl. 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 seinast i løpet av
onsdag 15.11 : tlf. 905 62164 eller e-post:
gsberg@online.no
Til 01.12. er påmeldingsfristen ons. 29.11.
Følg med på evt. oppdateringar på
facebook-sida Flemma. ei bygd i utåvind.
Arr. Grendahuslaget

NISSEDISKO
For alle barn mellom 1.-5. klasse,
fredag 15. desember
Kl.19.00 - 22.00 i Batnfjord Ungdomshus.
ARR: Batnfjord UL

2. JULEDAGSFEST
I Batnfjord Samfunnshus, kl. 21.00 - 02.00
Musikk: “MADS og ANDRÈ NERLI”
18. års aldersgrense. Salg av øl og vin.
ARR: Batnfjord UL
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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!

Konsentrasjon på topp.

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
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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

www.reginol.no
Ann. Vedterminalen1_Layout
1 18.01.12 13.56 Side 1

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

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. 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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Jul i Flemma
Luciafest: Søndag 10. desember
kl 15.30 på Flemma Grendahus
• Luciatog
• Underhaldning ved Angvik Hornmusikk og Flemma Songlag
• Servering av lussekatter og
kakao/kaffe
• Loddsalg
Arr. Flemma Songlag

2. juledag-juletrefest

5. dagsfest Dansefest kl 22-02.

Tradisjonen tru blir det juletrefest
2. juledag

18 års aldersgrense med
salg av øl og vin

Meir info kjem seinare
Arr. Flemma Bygdalag

Musikk:X-OS

4. juledag-nissemarsj

Arr. Flemma
Bygdalag

Idrettslaget arrangerer nisjemarsj i år
også. Kom og bli med på ein liten
trimtur rundt i bygda før vi samlast
på «Huset» til risengrynsgraut.
Start frå Grendahuset kl 16:00
Arr.Flemma i.l

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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Kjenner du ungdommen
i Gjemnes?
Er du forelder, lærer, elev, trener
eller bare samfunnsengasjert?
Alle med interesse for ungdommene i
Gjemnes ønskes velkommen til presentasjon
av vårens UngData-undersøkelse.
Politiet
kommer og holder et innlegg om blant
Er du forelder, lærer, elev, trener eller bare samfunnsengasjert?
annet nettvett og bildedeling.

Alle med interesse for ungdommene i Gjemnes ønskes velkommen til
presentasjon av vårens UngData-undersøkelse. Politiet kommer og holder et
innlegg om blant annet nettvett og bildedeling.

Mandag 20. november kl. 18:00-20:00
Mandag
20. november
kl 18:00-20:00
i landskapet
på Batnfjord
skule.
i landskapet på Batnfjord skule.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å
delta!
trorsom
det
blir
spennende
med
Vi håper
at såVi
mange
mulig
haren
mulighet
til å delta! Vikveld
tror det blir
en
spennende
kveld
med
svært
aktuelle
problemstillinger!
svært aktuelle problemstillinger!

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

Genre: Barnefilm / Familiefilm
(aldersgrense alle)

Torsdag 16. november
Kl. 20.00:
Thor: Ragnarok 2D

Genre: Action / Drama /Fantasy
(aldersgrense 12 år)

Torsdag 14. desember
Kl. 18.00:
Ekspedisjon Knerten
(Barne-/Familiefilm)

(aldersgrense alle)
Torsdag 14. desember
Kl. 20.00:
Star Wars: The Last Jedi 2D

Genre: Action / Eventyr /
Fantasy / Sci-Fi
(aldersgrense se bygdekinoen.no)

Januar 2018
Gjemnes kommune ved helsesøster Kristin Male og
Gjemnes kommune ved helsesøster Kristin Male og folkehelsekoordinator Elisabeth Ihle Edvardsen
folkehelsekoordinator Elisabeth Ihle Edvardsen

Gjemnes pensjonistforening

«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»)

Gjemnes pensjonistforening har julebord
for sine medlemmer onsdag den 6. desember kl. 15.00
på klubbhuset til Batnfjord i.l.

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

Påmelding innen 1. desember til Eva Angvik.

Arr: Bygdekinoen/Batnfjord u.l.

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

PLAN- OG
BYGGEPROSESS
FRA A-Å
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KYRKJA i Gjemnes

Gudstenesteliste

Vil du være med på Alpha-middag?

19.11.2017 Øre kyrkje
kl. 11:00 Gudsteneste v/ Arne Bøe og Rolf
Kjøde. Nattverd. Takkoffer til Normisjon.

Onsdag 22. nov. kl. 19:00 på Fjordgløtt.
Program for kvelden: En bedre middag,
kaker og kaffe. Informasjon om Alphakurset, underholdning, tema for refleksjon.

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

Pris: 150,- pr. pers. Påmelding epost:
alpha.gjemnes@gmail.com eller
tlf. Lillian Hoem: 99 36 71 01 /
Arne Bøe 90 63 36 07.
Påmeldingsfrist 17. november.
Julekonsert i Gjemnes kirke
7. desember kl. 19:00.
Solister: Tea Megaard, Torild Stølan Utby,
Roy Bøe, Solveig Amalie Raake og Iselin
Bøe. Bandet består av: Rune Lindquist,
Kjetil Høyvik, Rune Djuvsland, Odd Magne
Wammer og Kjetil Remmen. Konferansier
er Tommy Stormo.
Billetter kjøpes på Hoopla.no
Voksen kr 200,- Barn kr 100,- (6-15 år)
Billetter selges også ved inngang med
Vipps eller kontanter.
Finansiering av kistevogn til
gravplassene i kommunen.
Gjemnes kirkelige fellesråd har investert i
ei ny kistevogn til bruk under begravelser.
Vi er svært takknemlig for de gavene som
er gitt til nå! Er det flere som ønsker å gi et
bidrag til formålet så er det flott.
Vi ber om hjelp fra firma, organisasjoner
og private i kommunen. Alle bidrag, små
og store, blir mottatt med stor takk. Skulle
det bli noe til overs så vil disse midlene bli
brukt til mindre redskap og utstyr til felles
bruk på gravplassene.
Kontonummeret er 3933 20 13657
Merk ved innbetaling: “Gave til kistevogn”
og hvem som gir gaven.

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

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

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

