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GJEMNES KOMMUNESTYRE har
møte
i
kommunestyresalen
på
Batnfjordsøra 15. mars 2005 kl. 14.00.
• Tal på røystekrinsar
• Val av valstyre – leder og nestleder delegering av mynde
• Pleie- og omsorgsavdelinga – ny
organisering
• Videreføring av barnehagetilbud på
Bergsøy
• Framtidig region og kommunestruktur
Saksdokumenta ligg til gjennomsyn i
kommunehuset og på internett.
Batnfjordsøra, 4. mars 2005.
Odd Steinar Bjerkeset
Ordfører
ONSDAG FØR PÅSKE (23. MARS)
STENGER DE KOMMUNALE
KONTOR KL. 12.00.
KUNNGJØRING AV VEDTAK
FATTA I KOMMUNESTYRET
15. FEBRUAR:
Utbygging av breibånd- finansiering/
status
Enstemmig vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapport om
utbygging av breibånd til etterretning.
2. Eventuelle ledige midler fra utbyggingen av fase 1 av breibåndet overføres fase 2.
Reglement for folkevalde sin rett til
innsyn
Samrøystes vedtak:
Kommunestyret vedtek ”Reglement for
folkevalde sin rett til innsyn i saksdokument” slik det ligg føre.
Leiar ved Gjemnes ungdomsklubb oppretting av stilling

Samrøystes vedtak:
Kommunestyret vedtek å opprette fast
stilling som ungdomsarbeidar for
Gjemnes ungdomsklubb i 20% stilling
med verknad frå 01.04.05.
Endring i brannordningen for
Gjemnes kommune
Enstemmig vedtak: (fremma av Kr.F.
v/ordfører)
Kommunestyret vedtar å redusere antall
brannmannskaper på de tre brannstasjonene slik:
• Batnfjord brannstasjon blir mannskapstallet satt til 16 inkl. utrykningsleder/lagleder.
• Angvik brannstasjon blir mannskapstallet satt til 10 inkl. utrykningsleder/Lagleder.
• Torvik brannstasjon blir mannskapstallet satt til 10 inkl. utrykningsleder/lagleder.
En forutsetning er at Gjøco AS bekoster
utgifter til 2 av brannmannskapene ved
Torvik brannstasjon jfr. Tilbud fra Gjøco
av 9.02.05.
Budsjett kap. 6500 brannsjef tilføre kr.
25.000.
Dekning kommunestyreposten.
Deltagelse i prosjekt
"Omstilling/utvikling landbruk"
Enstemmig vedtak:
Gjemnes kommune ønsker å delta i delprosjekt ”Omstilling/utvikling i landbruket” i regi av ORKidè. Leder for
nærings- og miljøavdelinga er kommunens kontaktperson for prosjektet.
Søknad om midler til medlemskap i
MOT
Fra Olav Sæter, Sv, vart det satt fram
slikt forslag til vedtak:
1. Gjemnes kommune melder seg inn i
MOT-stiftinga, som arbeider med

forebygging av rusmisbrukt, mobbing
og val – fra 1. januar 2006.
2. Finansieringa innarbeides i handlingsplana og budsjettet for 2006.
Vedtak med 11 mot 6 stemmer:
Kommunestyret ber om at medlemskap i
MOT blir vurdert f.o.m. 1. januar 2006.
Mindretallet stemte for forslag fra Olav
Sæter.
Kommunedelplan fysisk aktivitet og
friluftsliv - Revidert handlingsprogram 2005 - 2008
Samrøystes vedtak:
1. Kommunestyret tek dei innkome
merknadene til vitande, og tek elektroniske skiver ved skytebanen på
Fursetfjellet ut av plana.
2. Kommunestyret godkjenner framlagde reviderte handlingsprogram for
kommunedelplan for fysisk aktvitet
og friluftsliv for perioden 2005 –
2008.
3. Kommunestyret vil, i samsvar med
gjeldande retningslinjer for kommunalt investeringstilskot til idrettog friluftstiltak, bidra med sin del av
finansieringa av dei prioriterte tiltaka.
Møtegodtgjørelse til styrer, råd og
utvalg 2004-2005
Vedtak med 9 mot 8 stemmer: (fremma
av Sp v/Siri Engdahl)
Kommunestyret vedtar å vidreføre ordninga med politiske møter på dagtid.
Budsjettpost 1000/1000 folkevalgte tilføres kr. 258.000 fra kommunestyrets
reservepost.
Samspleis - prioriteringer
Fra Olav Sæter, SV, ble det satt fram
slikt forslag til vedtak:

Frist for Gjemnes-nytt: 11. april – 9. mai

1. Gjemnes kommunestyre meiner at
utbetring av riks- og stamvegane må
skje gjennom ordinære løyvingar på
statsbudsjettet. Prioriteringane må
skje politisk på kommunalt, fylke og
statleg nivå. Det er viktig at dei
lokale politikarane arbeider aktivt,
slik av Nordmøre og Romsdal får sin
rettmessige del av veginvesteringane
i forhold til folketal, veglengde og
andre behov. Her må også distriktspolitiske omsyn telje med.
2. Vi fryktar at det opplegget som
Samspleis legg opp til vil medføre at
dei fleste vegmidlane i lang tid
framover vil gå til store prosjekt.
Dette vil gå utover mindre trafikktryggingstiltak og særleg bygging av
gang- og sykkelvegar.
3. Kommunestyret meiner at det ikkje
er riktig at deler av befolkninga som
i Lengre tid har betalt bompengar
skal påleggast denne økonomiske
belastninga etter at veganlegget er
nedbetalt. Ved nye veganlegg som
avløyser ferjer eller skaffar nye vegsamband, kan bompengar nyttast til
ein del av finansieringa. Ein føresetnad er at innkrevjinga av bompengar
opphøyrer når anlegget er betalt.
Bomstasjonen på Bergsøya må derfor
fjernast når noverande Krifast-prosjekt er nedbetalt i 2008.
Alternativ votering.
Vedtak med 13 mot 4 stemmer
1. Gjemnes kommunestyre viser til
oversendelse fra Samspleis AS og
støtter de forslag til prioriteringer
som der foreligger. Kommunestyret
har merket seg at Romsdal/Nordmøre
i perioden fram til 2015 ligger an til å
få en del av de samla investeringer på
veisektoren i fylket som ikke på noe
vis står i forhold til folketall,
veilengder eller behov, og at dette
også har vært tilfelle i flere år.
2. Gjemnes kommunestyre godkjenner
at prosjekt byggeklosse Ytre
Nordmøre blir utredet som et delvis
bompengefinansiert prosjekt slik det
går fram av statusrapport fra
Samspleis AS. Prosjektet skal legges
fram for kommunestyret for endelig
avgjørelse når utredningen er ferdig,
for eksempel spørsmålet om plassering av og tekniske løsninger på bompengeinnkrevingen, størrelse og
innretning på takster.
Gjemnes kommunestyre forutsetter
at KRIFAST-prosjektet fullføres først
gjennom utbyggingen av parsellen
Knutset – Høgset med tunnel gjennom Gjemnesaksla.

3. Kommunestyret
ber
om
at
fylkesveien Eide – Høgset etter en
omklassifiseringsprosess til riksvei
blir vurdert når Samspleis AS skal
komme med innspill mot neste
revisjon av NTP.
4. Videre ber kommunestyret om at
strekningen Batnfjordsøra-Knutset
blir vurdert når Samspleis skal
komme med innspill mot neste
revisjon av NTP. Denne strekningen,
sammen med parsellen Eide-Høgset
blir tatt opp til vurdering når
Samspleis legg fram forslag til nye
prosjekt på alt etablerte
prioriteringslister for eksempel flaksehalser,
trafikksikkerhetstiltak og rassikringsprosjekt.
Mindretallet stemte for forslaget fra
Olav Sæter.
Konsekvensar ved fordeling av
økonomisk ramme til drift av barnehage og grunnskole i 2005.
Samrøystes vedtak:
1. Gjemnes kommunestyre vedtar følgjande økonomiske ramme for barnehagar og grunnskulen i driftsåret
2005:
2000 Avdelingsleiar skole
barnehage
4 082 000 kr
2100 Rektor Angvik skole
3 323 000 kr
2200 Rektor Batnfjord skule 13 859 000 kr.
2300 Rektor Gjemnes skole 2 887 000 kr.
2400 Rektor Torvik skole
3 104 000 kr
2500 Styrar Angvik barnehage 708 000 kr.
2600 Styrar Solsida barnehage 893 000 kr.
2700 Styrar Heggem barnehage 401 000 kr.
2800 Styrar Bergsøy barnehage 249 000 kr.
TOTALT
29 506 000 kr

Søkjaren må vare fylt 18 år, og ha erfaring frå liknande arbeid. For å arbeide
innan heimesjukepleie må søkjaren ha
utdanning som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar, samt ha førarkort.
Søknaden vert å sende til pleie og
omsorgsavdelinga, 6631 Batnfjordsøra.
Nærare opplysningar: Tlf. 71 29 11 60.
Søknadsfrist 19. mars .

NY TURNUSLEGE OG FYSIOTERAPIKANDIDAT
Eva-Lill Rice begynte som ny turnuslege i kommunen 15. februar, og
skal være her t.o.m. 14. august 2005. Ho
er fra Kristiansand S, og har hatt turnustjeneste ved Ålesund sjukehus før ho
kom hit.
Ved Fysioterapitjenesten begynte
Anette Rasmussen som ny kandidat
15. februar, og skal være her t.o.m. 14.
august 2005. Ho er fra Svolvær, og har
hatt turnustjeneste ved Molde sykehus
før ho kom hit.
Ta godt imot begge to!
TELEFONNUMMER –
AKUTTSERVICE
Dersom det utenom vanlig kontortid er
behov for strakstiltak på grunn av feil
eller sammenbrudd på hjelpemiddel,
som er lånt ut av trygdeetaten, kan
brukere i Gjemnes kommune ta kontakt
på telefonnummer:

71 29 11 94 / 71 29 11 93
(Vaktrommet, Gjemnes
sjukeheim/eldresenter)
Kommunelegen

2. Med bakgrunn i ein etter føresetnadene bedra økonomisk situasjon
for avdelinga som heilhet, vedtar
kommunestyret
å
vidareføre
noverande struktur for barnehage og
grunnskole.
FERIEVIKARAR
SOMMAREN 2005
Pleie- og omsorgsavdelinga og
sosialavdelinga:
Gjemnes kommune søker etter
ferievikarar ved desse arbeidsstadene:
- Sjukeheimen
- kjøkkenet
- heimetenesta – eldresenteret/heimehjelp/heimesjukepleie
- omsorgsbustaden
Arbeidsområde:
Pleie,
reinhald,
kjøkken-teneste og miljøarbeid
Tidsrom: veke 25 – 33.

I Angvik trygdebolig er det en utleieleilighet ledig. Interesserte kan henvende
seg til ekspedisjonen i helse- og
sosialsenteret for nærmere opplysninger, tel. 71 29 11 60.

DRIFTS- OG
ANLEGGSTILSKUDD PÅ
VEGLYS 2005
Gjemnes kommune inviterer med dette
alle lag og lysklubber til å søke om
drifts- og/eller anleggstilskudd.

Utdeling av driftstilskudd vil skje på
grunnlag av antall lys i drift.

Materiellkostnader form og farge kr.
200.- pr. semester

Søknadsfrist er fredag 8. april 2005
Søknaden sendes:
Gjemnes kommune
Driftsavdelinga - 6631 Batnfjordsøra

Flertilbudsmoderasjon kulturskole: 30%
for elev nr. 2 og 50% for øvrige.
Alle elever betaler for undervisningsmateriell etter forbruk.

SOMMERARBEID 2005
Driftsavdelinga har i sommerhalvåret
behov for ekstrahjelp til stell av kommunens grøntanlegg, hvor aktuelle
arbeidsplasser vil være miljøgata på
Batnfjordsøra, skoler og kirkegårder.
Det kan bli muligheter for andre oppgaver driftsavdelinga har ansvaret for.
Arbeidets omfang vil variere fra 2 til 5
dager i uka, avhengig av arbeidssted.
Søkere må være over 16 år, og enkelte
plasser kan søkere med førerkort bli
foretrukket.
I søknaden ber vi om at det oppgis navn,
adresse, fødselsdato, telefonnummer og
om du har førerkort for bil. Har du
ønsker om arbeidssted og arbeidsperiode kan du også oppgi det, gjerne med
alternativer.
Søknaden sendes innen fredag 19.
mars 2005 til:
Gjemnes kommune
Driftsavdelinga
6631 Batnfjordsøra
Avdelingsleder drift

Kulturskolen leier ut strykeinstrumenter
i graderte størrelser
Informasjon / søknadsskjema:
Internett: http://home.no.net/gnkultur
eller til kulturskolen tlf. 71291111.
Skjema er også utlagt på alle grunnskoler og i kommunehusa i Gjemnes og
Nesset.
SØKNADSFRIST: 15. APRIL 2005
KULTURSKOLEJUBILEUM –
100 års markering
I 2005 er det 100 år siden frigjøringen
fra Sverige, 25 år siden vi startet
musikkskole i Gjemnes og 10 år siden
vi innledet samarbeid med Nesset.
Dette skal markeres med flere
arrangement:
• Fredag 15. april kl. 1930 Jubileumsforestilling i Gjemneshallen.
Medvirkende blir: Skolebarn fra alle
skolene i Gjemnes, Gjemneskoret,
Batnfjord musikklag, tidligere kulturskoleelever, dagens kulturskoleelever og ansatte.
Dette blir en musikalsk reise gjennom
100 år.
• Lørdag 16. april blir det nesten
samme forestilling i Eidsvåg

KULTURSKOLEN I GJEMNES
OG NESSET
Søknad for skoleåret 2005 / 2006
Kulturskolen har fra høsten 2005 følgende tilbud:
• instrumental og vokal opplæring
- fra ca. 6år
• Tegning, form og farge
- fra ca. 9 år
• Dans
- fra ca.6 år
• Musikklek
- fra ca. 2 – 6 år
• Teater ( kun i Nesset)
- fra ca. 10 år
• Musikk fra livets begynnelse
( 10. ukers kurs) fra ca. 3 mnd – 1 år
SKOLEPENGER
Kulturskole (alle tilbud) kr. 1000,- pr.
semester
Korpsaspiranter kr. 850,- pr. semester
10 ukers kurs kr. 650,- pr. kurs

• Søndag 17. april blir det kirkekonsert i Øre krk. Medvirkende her blir:
Magne Harry Draagen, Erik
Fostervoll, Gro Kjelleberg Solli,
Marit Aspås og Astrid Berit
Hindhammer.
Tidspunkt blir kunngjort senere.
GJEMNES BRANNVESEN
INFORMERER
Feiing og tilsyn
FOREBYGGER BRANN
Gjemnes brannvesen satser på forebyggende informasjonsarbeid for å
redusere antall branner. Sammen skal
vi jobbe for å unngå at noen av oss
omkommer i brann eller ulykker. Innen
fire år skal brann- og feiervesenet ha
utført tilsyn i alle boliger i Gjemnes.
Oppgaven er å gjøre brannsikkerheten i
boliger enda bedre.

Gjemnes Folkebibliotek
Opningstider på
Hovudbiblioteket-Halsgården
* Måndagar:
kl. 12.00 - 16.00
* Tirsdagar:
kl. 13.00 - 18.00
* Torsdagar:
kl. 10.00 - 15.00

Telefon: 71 29 05 95
e-postadresse:
kjellrun.solenes@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 lokale i
Halsgården!
NB! I påskeveka er biblioteket ope
kun tirsdag 22. mars
(kl. 13.00-18.00)
Leiar for kulturavdelinga

OPNINGSTIDER FOR
SVØMMEHALLEN
• Onsdagar
kl. 15.00 – 18.30
Funksjonshemma + småbarn
saman med vaksne
• Onsdagar
kl. 18.30 - 19.30
Revmatikarbading
• Onsdagar
kl. 19.30 – 20.30
Menn (badstue)
• Torsdagar
kl. 16.00 – 20.00
Fellesbading
• Torsdagar
kl. 20.00 – 21.00
Kvinner (badstue)
Billettprisar:
• Barn:
kr. 20,- pr. time
• Vaksne:
kr. 50,- pr. time
• Klippekort: 33% rabatt
Siste opningsdag for sesongen blir
torsdag 17. mars.

LOVPÅLAGTE OPPGAVER
Feiing og tilsyn i boliger er en lovpålagt
oppgave og skal utføres av personell
som innehar svennebrev i feiefaget.
Også informasjon om faren for brann og
hvordan dette best kan unngås er
lovpålagte oppgaver.
GJEMNES ER GODT FORBEREDT
Gjemnes kommune sin feier, Terje
Heggem har tatt svennebrevet i
feierfaget.
Ved tilsyn i boliger er det først og fremst
piper og ildsteder vi skal kontrollere.

Det er meget viktig at disse er montert
riktig og er tilfredsstillende vedlikeholdt.
Feie- og tilsynsavgiften som dere betaler
i lag med andre kommunale avgifter, der
er denne kontrollen innberegnet.

Solenes, 6631 Batnfjordsøra
Jarle Harstad, 6631 Batnfjordsøra

ENDRINGER
Gammel feieforskrift sa at feiing skal
utføres minst 1 gang pr. år. Ny forskrift
sier at det skal feies minst hvert 4. år.
Praksisen i Gjemnes har vært fortsatt feiing vært år, men vil no foreta
behovsprøving hvor enkelte kan få
redusert feiing. Hensikten er å få tid til å
gjennomføre de lovpålagte tilsyna.

Flemsetra/Flemsetervatnet:
Nils Haltvik, Ravnebakken, 6425 Molde
Desse kan kontaktast ved behov for
transport av bagasje, utstyr m.m

BRANNSLOKKINGSAPPARATER
Gjemnes brannvesen innehar no kompetanse for å foreta kontroll, service og
fylling av brannslokkingsapparater. Er
det spørsmål omkring brannslokkingsapparater kan feieren kontaktes.
Hilsen brannsjefen og feieren
Nils og Terje
MOTORISERT FERDSEL I
UTMARK
Desse har fått ervervsløyve for transport
med snøscooter i Gjemnes:
Brakstad/Tomtjønna:
Olav Lundås, 6636 Angvik
Åbakken/Langvassdalen:
Kjell Erik og Torgeir Angvik,
6636 Angvik
Auden M. Angvik, Skogv. 6415 Molde
Silset/Silsetfjellet:
Tor Arnfinn Silset, 6631 Batnfjordsøra
Batnfjord idrettslag v/Odd Magne

Åndal/Åndalsetra:
Erling Aandal, 6631 Batnfjordsøra
Halvor Åndal, 6631 Batnfjordsøra

OPPKJØRTE SKILØYPER I
GJEMNES
Der er no flotte forhold for skiturar i alle
utfartsområda i kommunen.
Det er gjort avtale om oppkjøring av
løyper i desse områda
• Åndal – Åndalsetra
• Fursetfjellet – Silset
• Osmarka
• Flemsetervatnet – Hoem
• Langvassdalen – Storfjellet
God tur!
Kulturkontoret
ARRANGEMENT FRAMOVER
VÅREN OG SOMMAREN.
Vi prøver no å vera oppdatert med alle
arrangement på kommunen sine heimesider.
For meir informasjon, sjå
www.gjemnes.kommune.no
Alle som har arrangement dei vil gjera
kjent, kontakt kulturkontoret så vil vi
legge dette ut på arrangementskalenderen.
Adresse: obn@gjemnes.kommune.no

Lista ser no slik ut:
13. mars kl. 20.00 i Flemma grendahus - HYLDBAKK-KABARET:
Harpespel på hildreveg Tekster av Hans
Hyldbakk,
tonesett
av
Rolf
Hindhammer. Kjente musikarar frå
Møre og Romsdal deltek. Gjemnes koret
og Eidsvåg Songlag v/dirigent Therese
Sørensen
9. april Vårslepp i Batnfjord samfunnshus - Batnfjord musikklag arrangerer konsert med inviterte musikalske
gjestar
Veke 15 Jubileumsveke med mange
konsertarrangement for kulturskulen.
Meir detaljert informasjon følgjer!
15. april - Jubileumsforestilling i
Gjemneshallen kl. 19.30!! - Norge er
100 år og Gjemnes kulturskule er 25 år!
Festforestilling med deltakarar frå
gamle og nye kulturskuleelevar, skueelevar og musikklivet i Gjemnes
17. april - Kyrkjekonsert i Øre kyrkje
- avslutning på jubileumsfesten
23. april - Loppemarked på Batnfjord
samfunnshus v/Gjemnes handverkslag.
4. - 5. juni - Songarstemne på
Batnfjordsøra - Gjemneskoret står som
arrangør
11. juni - Konsert i Flemma grendahus
med tema: "Blues brothers" - Angvik
hornmusikk er arrangør
7. august - Sommarkonsert i Sollilia i
Angvik med bl.a.: Henning Sommerro
og Jon Pål Inderberg.

PÅSKEFEST
M/UNDERHOLDNING
i Bergsøy ungdomshus onsdag 23. mars
kl. 20.00. Timex spiller til dans. Bill. Kr.
200,Arr. Bergsøy ungdomslag
HYLDBAKK- KABARET:
Harpespel på hildreveg
Stor konsert i Flemma grendahus 13.
mars kl. 20.00. Tekster av Hans
Hyldbakk,
tonesett
av
Rolf
Hindhammer. Arr: Knut Anders Vestad.
Kjente musikarar frå Møre og Romsdal
deltek. Gjemnes koret og Eidsvåg
Songlag v/dirigent Therese Sørensen.
Bill. pris: Kr. 100 for voksne/
kr. 50 for barn/pensjonister

VÅRKONSERT Batnfjord Musikklag
inviterer til stor vårkonsert i Batnfjord
samfunnshus lørdag 9. april kl. 17.30.
Vi får besøk av 4 korps , så muligheten
til å høre god korpsmusikk er tilstede.
Deltakere på konserten blir: Romedal
Musikkforenong, Sunndal Hornmusikk,
Frei Hornmusikk, Angvik Hornmusikk,
Batnfjord Musikklag. Alle velkommen!
Arr. Batnfjord Musikklag
SKOGSDRIFT MED HEST
Gjemnes bonde- og småbrukerlag skal
arrangere kurs i ”Skogsdrift med hest”
på Fursetfjellet 31. mars, 1. og 2. april.
Torsdag – innendørs, kurs med motorsag
Fredag – i skogen, tilrettelegging av virket, verneutstyr
Lørdag – utkjøring av tynningsvirket
med hest.
Kursdeltakerne får utdelt kursbevis.
For flere detaljer og påmelding, ta kontakt med Eva Magnussen,
tlf. 71290377/47666557 innen 21. mars.
SPEIDERNES FLASKEPANT AKSJON LØRDAG 2. APRIL
Batnfjord speidergruppe vokser for
hvert år. Vi er nå totalt 51 aktive speidere. Barna har vært på mange flotte
turer, og lært mye i god speiderånd. Vi
har fått opp en flott gapahuk i laftet tømmer, og til sommerer skal mange av
speiderne på landsleir. Ellers har speiderne et variert tilbud gjennom hele året.
Hjelp oss å opprettholde et trygt, morsomt og lærerikt fritidstilbud ved å støtte
speidernes panteflaskeaksjon.
Vi vil samle inn panteflasker/bokser
lørdag 2. april på strekningen
Skeidsdalen-Åndal- Storlandet. Du kan
også bidra utenom denne dagen. Det kan
du gjøre ved å levere flasker/bokser på
Gjemnes Rør, eller ta kontakt med oss i
foreldreutvalget:
• Gudbjørg Furuli tlf. 71290539
• Zoltan Zabo tlf. 71290496
• Jorun Gildestad tlf. 71294900
• Terje Eidseter tlf. 71290330
• Inger Amalie Eikenæs tlf. 7129016
Pengene vi får inn kommer godt med, og
vil garantert gå til ei god sak!
GJEMNES KR.F. har kommunerådsmøte
i Ørstua måndag 14. mars kl. 16.30.
Drøfting av saker til kommunestyremøte
15. mars. Enkel servering. Vel møtt!
Kommunestyregruppa

GJEMNES SENTERPARTI har kommunerådsmøte torsdag 10/3 kl. 20.00 i
møterommet på helse- og sosialavdelinga.
Kommunestyresaker. Framtidig kommunestruktur. Servering. Vel møtt!
Gjemnes SP
ÅRSMØTE I SØRLANDET
UTMARKSLAG
holdes torsdag 17. mars 2005 kl. 20.00
på Flemma grendahus. Sakslista er
utlagt på kommunehuset. Saker som
medlemmene ønsker tatt opp på
årsmøtet må være innkommet styret
v/Lars Wiik, 6637 Flemma- innen 10.
mars.
ÅRSMØTE/BYGDAMØTE.
Angvik Bygdelag avholder årsmøte/
bygdamøte onsdag 16. mars kl. 20.00 på
Angvik skole.
Angvik Bygdelag.
BASAR på Fagertun forsamlingshus,
Fagerlia fredag 1. april kl. 19.00.
Stort basarbord. Salg av mat og kaffe.
Arr. Husstyret
PÅSKEBASAR
Storlandet
ungdomshus fredag 18. mars kl. 19.00
PÅSKEDANS 23. MARS
Kl. 21.00-02.00 i Storlandet ungdomshus.
Levende musikk.
Arr. U.L. Fremskritt
JEGERPRØVEKURS
Kursstart begynnelsen av april.
Påmelding til Magne Roy Astad.

Forbehold om nok påmeldte. Eksakt
sted og tid vil bli gitt siden
Kursholdere er Odd Arne Halseth og
Georg Strøm.
GJEMNES HANDVERKSLAG
har årsmøte i kantina på kommunehuset
29. mars kl. 19.00. Vel møtt!
SALG AV LEFSER OG ANDRE
BAKEVARER PÅ NIKOLINE
16. mars fra kl. 10.00.
LOPPEMARKED
I Batnfjord samfunnshus 23. april.
Vi tar imot lopper (ikke hvitevarer).
Gjemnes Handverkslag
LIKNINGSKONTORET FLYTTET
TIL NYE LOKALER
Ytre Nordmøre likningskontor har flyttet til Harstadgården (2.etasje).
Flyttingen fant sted i månedsskiftet februar/mars, men kontoret vil dessverre
måtte holde stengt i mars på grunn av
datatekniske årsaker. Kontoret i
Gjemnes er åpent hver tirsdag og første
åpningsdag i de nye lokalene vil derfor
bli tirsdag 5. april.
Vi minner om våre internettsider –
www.skatteetaten.no. Her kan du for
eksempel bestille skattekort/frikort,
laste ned skjema og levere selvangivelse.
Tiden for innlevering av selvangivelse
nærmer seg. Fristene er:
• Næringsdrivende: 31. mars (papir)/
31. mai (elektronisk)
• Lønnstakere: 30.april
Likningssjefen

GJEMNES
KOMMUNE
6631 BATNFJORDSØRA

Ordfører tlf.: ..................71 29 11 01
Mobil: .............................91 53 27 72
Rådmann tlf.: ................71 29 11 02
Mobil: .............................90 04 32 10
Sentraladministrasjon
Sentralbord: ...................71 29 11 11
Fax: ................................71 29 11 99
E-post: post@gjemnes.kommune.no

hendingane som føregjekk i Jerusalem i
påskeveka.
Gudsteneste i påska.
Vi viser til oversikta over gudstenester og
ønskjer vel møtt til samling om påska sitt
budskap. Påska var den første og største
kristne høgtida, og påskebodskapen er ny og
aktuell i år 2005.

GUDSTENESTER
13.03.2005 MARIA BODSKAPSDAG
ØRE KYRKJE kl.11.00.
FAMILIEMESSE. Barnas misjonsdag.
Barnegospelkoret. Karen Flatø og Dahle.
Takkoffer til Det norske misjonsselskap.
20.03.2005 PALMESØNDAG
OSMARKA KAPELL kl.11.00.
HØGMESSE. Nattverd. Einy Rendal
Elgsæther. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

10.04.2005 2.S.E.PÅSKE
ØRE KYRKJE KL.11.00.
HØGMESSE. Magne Bergslid. Nattverd.
Takkoffer til Den norske Israelsmisjon.
Kyrkjekaffi.
17.04.2005 3.S.E.PÅSKE
ØRE KYRKJE.
KYRKJEKONSERT med noverande og
tidlegare elevar i musikkskulen. Sjå nærare
kunngjering om klokkeslett.
24.04.2005 4.S.E.PÅSKE
GJEMNES KIRKE KL.11.00.
SAMTALEGUDSTENESTE.
Konfirmantene deltar
ØRE KYRKJE KL. 16.00.
SAMTALEGUDSTENESTE.
Konfirmantane deltek.

24.03.2005 SKJÆRTORSDAG
GJEMNES KIRKE KL.11.00.
HØYMESSE. Nattverd. Dahle. Takkoffer til
Inst. for kr. oppseding.
ØRE KYRKJE KL. 19.30. HØGMESSE.
Nattverd. Dahle.
25.03.2005 LANGFREDAG
ØRE KYRKJE KL.11.00.
PASJONSGUDSTENESTE. Dahle
27.03.2005 PÅSKEDAG
ØRE KYRKJE KL.11.00.
HØGTIDSGUDSTENESTE. Dahle.
Takkoffer til Normisjon.
28.03.2005 2.PÅSKEDAG
GJEMNES KIRKE KL.11.00.
Dahle. Takkoffer til Sjømannskirken.
03.04.2005 1.S.E.PÅSKE
ANGVIK BEDEHUS KL.11.00.
Dahle. Takkoffer til Kirkens SOS

Nødtelefoner:
Kontortid:
15. mai - 14. sept. ...........kl. 08.00 - 15.30
15. sept. - 14. mai ...........kl. 08.00 - 16.00

Avdelinger
Sosialavdelinga: ................71 29 11 60
Pleie- og omsorgsavd:.......71 29 11 60

Helseavdelinga
- Legesenteret: ..................71 29 02 00
- Helsestasjonen:...............71 29 11 86
- Fysioterapitjenesta: .........71 29 11 88
Nærings-/miljøavd.:............71 29 11 11
Kulturavdelinga: .................71 29 11 11
Driftsavdelinga:..................71 29 11 11
Skole/barnehagar: .............71 29 11 11

Brann ................................................110
Lensmann:........................................112
Lege: ................................................113
Legevakt (etter kl. 16.0) ......71 29 12 22

Skoler
Gjemnes skole: ................71
Batnfjord skole: ................71
Torvik skole: .....................71
Angvik skole:....................71

29
29
29
29

47
11
47
26

50
40
02
27

Barnehager
Solsida barnehage:..........71
Angvik barnehage:...........71
Heggem barnehage:........71
Bergsøy barnehage: ........71

29
29
29
29

04
26
41
32

07
33
58
20

Expresstrykkeriet, Kristiansund

Øre kyrkjelyd – årsmøte.
Øre kyrkjelyd held årsmøte torsdag
10.mars kl. 19.30 i kyrkja.
Her blir det lagt fram årsmelding og rekneskap – det er gjennom desse meldingane
ein får skikkeleg oversikt over det kyrkja
gjer og driv med. Og her har ein sjansen til
å komme med merknader og tankar til det
vidare arbeidet.
Det blir også lagt opp til ei samtale om kva
kyrkja kan vere og bidra med i vårt samfunn anno 2005.
Kom og ver med på årsmøtet! Det er ingen
valg her, så slik sett er det heilt ufarleg å
komme. Men det blir servert mat!
Leir for 5.-klassingar.
11.- 12.mars blir det leir for 5.-klassingane. Vi held til i grendahuset i Flemma,
og vi ser fram til ei triveleg samling med
mykje aktivitet og samling om bibel og
misjon.
Familiemesse.
Gudstenesta i Øre kyrkje 13.mars blir lagt
opp som ei familiemesse. Her skal barn og
unge mest muleg integrerast i liturgi, song
og deltaking elles. Barnegospelkoret deltek, og to barn skal døypast.
Fasteaksjonen.
Den årvisse innsamlinga til Kirkens nødhjelp i fastetida er like aktuell i år som
tidlegare. Kirkens nødhjelp har mange
prosjekt der det blir gjeve langsiktig bistand som hjelp til sjølvhjelp. Vi veit at
dette er svært viktig etter flaumkatastrofen.
Elles er aksjonen for KN i år retta mot
menneskehandel der barn og unge blir
pressa til slavevilkår enten grunna barnearbeid eller seksuelt misbruk og prostitusjon.
Konfirmantane kjem med innsamlingsbøsser 15.mars, og vi vonar å nå dei fleste
husstandane.
Påskevandringar.
I år er 1.og 2.klassane på skulane inviterte
til å komme til kyrkje og vandre med i

