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Bornholm

Aarsballeklemenskernykerrø

Onsdag 18. august 2021 3. årgang 4

Nybolig Bornholm -
Mægler med lokalkendskab !
Går du i salgstanker, så er NU det helt rigti-
ge tidspunkt at tage kontakt til os for at få
en snak om værdien af din bolig. Vi sælger
rigtig mange boliger i øjeblikket, og vi gør alt
for, at vores sælgere skal føle sig trygge

igennem hele salgsprocessen. Vi har et
stort lokalkendskab, og vi vil med glæde
drøfte dine muligheder over en kop kaffe.

Vi glæder os til at høre fra dig !

Nybolig Rønne tlf.: 56 95 78 28 + 1 eller Nybolig Nexø tlf.: 56 49 78 28 + 2

Kulturugedagen 
i 4-KLØVER-KLYNGEN
søndag den 19. september 2021

... se side 4 og 5
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Redaktionsgruppen består af følgende personer: 

Klemensker-Rø Nikolaj Hartung Kjærby
Kirker:  tlf. 5696 6114
(næstformand) mobil 4157 5122 
  nkj@km.dk

Ny Kirke: Per K. Munch
  tlf. 5696 3024 
  pkmu@km.dk

Aarsballe:  Annette K. Sonne 
(lokalredaktør) mobil  2011 1444
  aarsballe@klyngeavisen.dk

Klemensker:  Kjeld Lundbæk 
(lokalredaktør) mobil 4034 3032
  klemensker@klyngeavisen.dk

Nyker:  Sven-Erik Sørensen
(lokalredaktør) mobil 2644 0240
  nyker@klyngeavisen.dk

Rø:  Herdis Terkelsen
(lokalredaktør mobil 4046 8285   
og formand) herdis.terkelsen@icloud.com

Ansvarshavende Irene Dunker
redaktør/redaktion: mobil 5217 9050   
  redaktion@klyngeavisen.dk

Kas se rer: Poul Kofod,
  mobil 2615 1290   
  pokofod@gmail.com

Tryk: Born holms Ti dende, Rønne

Oplag: 2.500 stk. 
   Artikler fra avisen må gerne 

refereres/citeres, men 
kildeoplysning skal gives. 

Forsidefoto:  Så er der atter kalve af typen 
  Galloway i Præstemosen.
  Foto: ID

Avisens produktionsplan 
2021/2022:

Næste nummer udkommer:  13. oktober

Sidste frist for stof 
til redaktion/lokalredaktører:  24. september

Efterfølgende:

Nr. udkommer frist for stof
  til redaktion/lokalredaktør

6 8. december 19. november
1  9. februar 2022 21. januar
2 13. april 2022 25. marts

Klemensker

Rø

Nyker Aarsballe

KLYNGE-AVISEN kan læses digitalt 
på www.klyngeavisen.dk 

og der er link til de tidligere aviser på 
www.klemenskeravisen.dk

Der ligger også et antal af KLYNGE-AVISEN i de 
tre kirker og i SuperBrugsen Klemensker, 

så længe lager haves.

Første nummer af KlemenskerAvisen 
udkom den 15. juni 1992.

Giv eller køb et abonnement
6 numre i et år sendt direkte til abonnenten. 

Pris kr. 180.
Send mail til redaktion@klyngeavisen.dk 

med oplysning om navn- og leveringsadresse.
Beløbet indbetales til reg. 9570 konto 984 9211.

Opbakning til 4-KLØVER-KLYNGENS's projekt 

"Vi mødes i det grønne"
Af Lene Koefoed, formand

4-KLØVER-KLYNGEN’s styregruppe havde besøg den 16. 
juni af de to fonde, Realdania Filantropi og Lokale- og An-
lægsfonden, som tilsammen har bevilget 4,5 millioner kr. 
til vores projekt ”Vi mødes i det grønne”. Besøget var en 
opfølgning på det gode og konstruktive onlinemøde, vi 
havde med fondene i maj måned. Vi havde lagt et stramt 
program, så fondene nåede at besøge alle 4 byer i løbet af 
eftermiddagen, hvor de fik præsenteret projektets skitse-
rede nedslagspunkter. Igen nød vi godt af fondenes store 
erfaring og ekspertise. Der var konstruktiv kritik til at ud-
vikle, ændre og nytænke nedslagspunkterne, som vi nu ar-
bejder videre med. 

Det præsenterer vi til de 4 møder, der bliver afholdt i de 
4 byer i løbet af august og september. Her er alle fra hele 
klyngen velkomne, uanset i hvilken by man bor i. Kom og 
hør mere om nedslagspunkterne og kom gerne med bud 
på, hvordan vi kan arbejde videre. Se annonce andet sted i 
avisen. 

Kommunalbestyrelsen godkendte vores projekt på de-
res møde den 24. juni. Det betyder, at vi har Vivi Granby, 
arkitekt i Center for Regional Udvikling, It og sekretariat, 
som projektleder. Det er vi utrolig glade for, da Vivi tidlige-
re har været vores samarbejdspartner under hele proces-

sen med forslag til mødesteder, aftaler med myndigheder 
og lodsejerne. Vivi var desuden en kæmpe hjælp ved den 
store ansøgning til Realdania og Lokale- og Anlægsfon-
den. Med andre ord, vi har fået en projektleder, der er guld 
værd for det videre arbejde med vores projekt.  Som for-
mand for 4-Kløver-Klyngen fortsætter jeg med at være ko-
ordinerende projektleder. 

Kommunalbestyrelsen godkendte projektet med den 
betingelse, at det er fuldt finansieret eksternt. Den proces 
er vi i fuld gang med. En ansøgning er sendt af sted i juli 
måned, andre er under udarbejdelse og bliver sendt af sted 
i september og året ud. Det er en meget spændende proces 
på alle måder. Det handler om at finde de helt rigtige fonde 
og sponsorer. Det kræver research og et grundigt forarbej-
de, inden den endelige ansøgning sendes af sted. Der ven-
ter et stort stykke arbejde for fundraising gruppen.

I min sommerferie var jeg på Fyn, Langeland og Møn. 
Det slog mig, at enhver lille by har et skilt med ”Forsam-
lingshus”, sammen med andre skilte, som viser vej og af-
stand til nærliggende byer. Det er tilsyneladende blevet 
prioriteret højt i de kommuner at skilte med samlings- og 
mødesteder. Det er noget vi kunne lære af her på Born-
holm. Vi vil gerne vise vejen til fællesskaber og mødeste-
der i de små samfund og den omkringliggende natur.

4-KLØVER-KLYNGEN’S KALENDER

De enkelte arrangementer afvikles under hensyntagen til de gældende regler for Covid-19.

Læs mere om de enkelte arrangementer under de respektive områder. ID

Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN

Dato Tid  Aktivitet

AUGUST:

23. 19.00 Vi mødes i det Grønne, 
Rø Medborgerhus, 4KK

25. 19.00 Vi mødes i det grønne, 
Nyker Forsamlingshus, 4KK

30. 18.00 Fællesspisning, Aarsballe 
Medborgerhus, Aarsballe BF

  19.00 Ekstraordinær generalforsamling 
i Rø BF, Rø Medborgerhus

31. 19.00 Vi mødes i det grønne, 
Aarsballe Medborgerhus, 4KK

SEPTEMBER

1.  19.00 Generalforsamling i KIF, 
Klemensker Hallen, KIF

2.  19.00 Vi mødes i det grønne, 
Klemensker Hallen / Grillhytten, 4KK

4.  10.00 Lær Klyngens område, 
Ved masten i Aarsballe, 4KK

5.  19.30 Koncert i Ny Kirke, 
Nyker Menighedsråd

15. 17.30 Fællesspisning i KIF-Centret, 
Klemensker, KLB & KIF

Dato Tid  Aktivitet

19. 11.00 KU: Sysler der gør mig glad, 
Klemens Kro, KLB

  11.00 KU: Oplev kunsten til tonerne af 
Bornholm, Rø Medborgerhus, Rø BF

  13.00 KU: Tur i det grønne, Aarsballe 
Medborgerhus, Aarsballe BF

  17.00 KU: MG Veteranbiludstilling, 
Rø Auto, Rø BF

  18.30 KU: Dagens ret på Klemens Kro

  21.00 KU: Late-Nicht-Concert, 
Sct. Klemens Kirke, KLB

24. 22.00 Backyard Ultra – et mange timers løb 
på stierne i Klemensker, 
KLB og Thure

25. 14.00 KU: Klemens Kro og dens historie, 
Klemens Kro, Kl. Sogns Lokalhistorie

27. 18.00 Fællesspisning, Aarsballe 
Medborgerhus, Aarsballe BF

OKTOBER

2.  10.00 Lær Klyngens område at kende, 
Skovly, Krashavevej 19, 4KK
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Klemensker

Rø

Nyker Aarsballe

Vores projekt: 
"Vi mødes i det grønne"
Kom og se forslag til placering af nedslag 

i 4-KLØVER-KLYNGEN

Alle interesserede inviteres til 4 møder i de 4 bysamfund.

Alle er velkommen – uanset hvor I bor i Klyngen.

Alle møder starter kl. 19.00 
– ude eller inde - afhængig af vind og vejr.

Nedslag – dvs. de mødesteder / shelters / kulturrum etc. 
der er oplistet i projektet. 

– Er det det vi vil? 

Det er nu vi skal være konkrete, 
derfor har vi behov for in put til det samlede projekt af dig…..

Datoer og mødesteder:

Den 23. august: Rø Medborgerhus

Den 25. august:  Nyker Forsamlingshus, Nyker

Den 31. august: Aarsballe Medborgerhus

Den 2. september: Klemensker Hallen / Grill Hytten

Se skitseprojektet via dette link:

https://www.dropbox.com/sh/dmxfbi  cml55bo  u1/AAB_19iVhtLfY-
1MzBk19z5Ba?dl=0

Dagsorden til møderne vil være:
1. Velkommen 

2. Vi mødes i det grønne – projektstatus v. Vivi Granby/ BRK

3. Præsentation af forslagets lokale tiltag 

4. Lidt om det forudgående arbejde i relation til de lokale tiltag

5. De enkelte tiltag - med relation til stier og veje

6. Borgerønsker - Idéer og forslag til det videre arbejde

7. Tak for i dag

Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN

LÆR KLYNGENS OMRÅDE 
AT KENDE

LØRDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 10-12

Mødested: ved masten i Aarsballe

Vi skal en tur rundt på Årsballes smukke stier og blandt andet 
se vores smukke mose. Turleder: Lisbeth Grenaa    28 15 83 23

I tilfælde af aflysning så check Facebook. 

4kløverklyngen, Aarsballe eller Rø Borgerforening

LÆR KLYNGENS OMRÅDE 
AT KENDE

LØRDAG D. 2. OKTOBER KL. 10-12

Mødested: Skovly, Krashavevej 19, Klemensker

Vi går bl.a. en tur rundt i Rutsker Højlyng. Tag selv kaffen med - vi har lidt 
knas med. Turleder Lone Banke Rasmussen 22 85 73 77.

I tilfælde af aflysning så check Facebook. 

4kløverklyngen, Aarsballe eller Rø Borgerforening
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Kulturugedagen i 4-KLØVER-KLYNGEN søndag den 19. september 2021

LATE-NIGHT-CONCERT I SCT. KLEMENS KIRKE KL. 21.00-22.30

Aarsballe:

Borgerforeningen 
arrangerer tur i det 

grønne, i lokalområdet.

Vi mødes kl. 13.00 
ved Medborgerhuset, 

Aarsballe By 59a.

Vi starter på Højlyngssti-
en - mod Almindingen 

og går retur forbi 
Aarsballe Mose. 

Turen er på ca. 5 km.

Ingen entré 
– kulturugepas er 

påkrævet!

Efterfølgende kaffe og 
kage 

i Medborgerhuset. 
Pris kr. 20,-

Den moderne tangos fader 
fylder 100 år!

Det er en helt særlig aften der venter publikum 
i Sct. Klemens Kirke, når 3 virtuose og alsidige 
musikere mødes for første gang i et program, 

der omkranser en helt særlige 
komponist og pionér, Astor Piazzolla. 

Med sit virtuose spil og sin kompromisløshed 
vendte han op og ned på tangoens musikalske 

udtryk og i enkelte tilfælde med livet som indsats.

Aftenens 3 musikere har hver især en helt egen 
pionér-tilgang til deres virke som musikere. Dels har 
de medvirket til at udvide rammerne for hvad deres 

respektive instrumenter kan udtrykke, (stemme, 
mundharmonika, accordeon. Men også som 

nybrydere af genre og virtuositet har de henrykt 
både publikum og presse med deres optrædender. 

På programmet, der hylder 100 året for Astor 
Piazzolla’s fødsel, er der ligeledes musik skrevet af 

de medvirkende selv men også af forskellige kompo-
nister der har været med til at rykke deres oprindeli-

ge musik op i nye højder såsom brasilianeren 
Hermeto Pascoal og spanieren Manuel de Falla.

Bjarke Mogensen, født og kendt på Bornholm, 
udtaler ”det vil blive en helt særlig konstellation, 

som vi ikke laver ellers, og jeg kan ikke 
forestille mig et bedre hold at dele scene; 

det bliver rigtig stort det her”.

Klemensker:

"Sysler, der gør mig glad"

Vi gentager succesen fra sidste års kulturdag i 
Klemensker. En dejlig udstilling, der viser 

”Sysler, der gør mig glad” i år på Klemens Kro. 
Åbent fra kl. 11- 17.

Kom og oplev den nyrenoverede 
Klemens Kro. Kom og oplev, hvad de 

kreative sjæle i 4-KLØVER-KLYNGEN har 
skabt i løbet af det laaange Corona-år. 

Du vil opleve alskens sysler i form er husflid, 
kunsthåndværk og samlinger. 

En del er til salg. Mange forskellige 
materialer og arbejdsmetoder er blevet 

anvendt i syslerne, der giver glæde. Arbejde 
på ”værksteder” foregår løbende. 

Du vil få mulighed for at lære noget nyt på 
workshops i løbet af dagen.

(se programmet for dagens aktiviteter på 
www.4-kløver-klyngen.dk fra 1. september).

Spejderne vil vise deres sysler i det fri. 
Børnene viser deres hjemmedyrkede 

græskar, hvor de 3 største græskar vinder 
flotte præmier. 

Der er stadig ledige borde til dagen. 
Henvendelse til Benedikte 28453251 

eller Jacob 25716310

Fri entrè. Kulturugepas ikke påkrævet!

Et gammelt broderi er blevet fornyet med kartof-
feltryk og stempeltryk.

Mathias Heise, mundharmonika                                  Signe Asmussen Manuitt, vokal                                Bjarke Mogensen, akkordeon 

Arrangeres i samarbejde og med tilskud via Kulturugesekretariatet.

Billetter købes via Billetten.dk eller i Kulturbutikken, Rønne Torv.  - Kulturugepas er påkrævet! 
Pris kr. 175/ Dørsalg kr. 200. 

Arr.: Klemensker & Land- & Byforening/ID.
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KLEMENS KRO
tilbyder i tilknytning til arrangement på kroen og koncerten:

Kom ind og se vores nyrenoverede kro 
– nyd dagens ret i den hyggelige krostue fra kl. 18.30 -20.30

Kalv stegt som vildt med sødt og surt, kr. 125. 
Dessert: Citronfromage kr. 40. – Øl, vand og vin kan tilkøbes.

Bestilling: Linette Lindrup, mobil 2337 0159 senest 16. september. 

Kulturugedagen i Rø søndag den 19. september 2021
Kunst, Kunsthåndværk, Rytmisk musik, Klassisk musik, Historie/Kulturhistorie, Natur og MG-veteranbiludstilling - også for børn.  

Ingen entré - kun krav om kulturugepas i salen.

KLEMENS KRO 
og dens historie

Klemens Kro er både historisk og kulturhistorisk en central bygning i 
Klemensker sogn og Nørre Herred. Og nu er den højaktuel, da der igen er 
”liv” på vej i bygningerne. En fortsættelse af historien som øens eneste 

rigtige landevejskro, der kan dateres tilbage til 1500-tallet. 

Arkitekt MAA Jens Riis Jørgensen fortæller den spændende historie.

Lørdag 25. september, kl. 14.00 – 17.00 på Klemens Kro.   

Entré: 20,- kr. Det er desuden krav om kulturpas.

Ved indgangen kan der bestilles kro-kaffe og -kringle til pausen, mellem 
den lille vandretur ”rundt om Kroen”, og fortællingen om Kroens historie.

Pris 50,- kr. pr. person betales samtidig med entréen.

Arrangør: Klemensker Sogns Lokalhistorie. Med støtte fra Bornholms Kulturuge.

Se i øvrigt om Kulturugens arrangementer på www.bornholmskulturuge.dk

Kulturugepas - nu som armbånd
Din billet til Kulturugens mere end 
100 kulturoplevelser! – Kr. 100.
Til alle arrangementer under Bornholms Kulturuge skal man som publikum 
kunne fremvise sit kulturugepas, hvis man er 15 år eller ældre. Kulturugepasset er 
som noget nyt udformet som et armbånd, og det kommer til salg i bl.a. SuperBrug-
sen Klemensker.  Armbåndet er lavet i miljøvenligt hamp-materiale og med 
justerbar træperle. 

Kulturugepas - nu som armbånd

Til alle arrangementer under Bornholms Kulturuge skal man som publikum 

Oplev kunsten til tonerne af Bornholm
Kom til Medborgerhuset på Rø Skolevej 16, Rø kl. 11-17 og oplev lidt af hvert. 

Parkér gerne ved Restaurant Rø, Røvej 54.

Udstilling i salen med:
Jens Fisker, Benedikte Lauridsen, 
Propel, Pia Mörtensjö, Per Baasch 
Jørgensen, Anne Marie Würtz, Christian 
Bundegaard, Svend Holst Pedersen, 
Christoffer Munch Andersen, Sten 
Funder, Ewa Tuwel og Lars Berg.

Pajarna (de fleste fra Rø) synger smukke 
sange – kl.13 og 
Terje Falk og familie spiller og synger 
venlige viser – kl. 14.

På en guidet rundtur i byen har vi Carl 
Åge Reuss’, der på sit smukt klingende 
bornholmske (han taler også dansk), 
fortæller historier om Rø ”forr i tider” 
med jernbanen og de mange forskellige 

forretninger og handlende. Der er stop 
flere steder med kaffe på kanden og 
møder med andre af vores ældste i byen 
med frisk hukommelse – kl. 14.30.

På Rø’s stille stier er der lagt små opgaver 
ud til børn og forældre og andre nysger-
rige næser. Kom med ind i skoven og gå 
ind på vores små, skjulte smut-stier i den 
gamle stationsby – fra kl. 11.30.

På pladsen omkring Medborgerhuset:
• Optræden af Blue Jeans Line-dancere
• Et par loppeboder
• Kaffe på kanden, håndmadder og kager 
 på fadet og diverse drikkevarer
• Bolde i luften og på banen
Alt overskud går til Medborgerhuset.

MG veteranbil udstilling i Rø Auto, 
Klemenskervej 20, Rø kl. 17-20

MG eller Morris Garages er et britisk 
bilmærke og bilfabrikant grundlagt i 1924 af 

Cecil Cimber. MG er mest kendt for sine 
tosædede sportsvogne, men har også 

fremstillet sedaner og coupéer.  Kom og se 
et udvalg af mange flotte MG’ere.

Benyt lejligheden til at spise aftensmad hos 
Restaurant Rø, som sædvanen tro har 

flæskesteg på menuen. 

Husk bordbestilling tlf. 56484038
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Pilgrimsvejen til Sct. Ibs
Lige efter Skt. Hans indledte 20 pilgrimme fra nær og 
fjern turen fra Hammershus i nord-vest til Sct. Ibs mod 
syd-øst. Det blev en dejlig tur - alle var glade og alle var 
indstillede på både at fordybe sig og være sammen - og 
vældig betagede af vores smukke natur. 

Uden alle frivillige hænder var det ikke blevet den op-
levelse det vitterlig blev. 

Der var folk, der ryddede stier: Brd. Jørgensen og Tho-
mas fra Aarsballe og Niels Pedersen i Rø samt graveren i 
Ibsker. Der var Bernt Carlsson og Niels Pedersen, der kør-
te bagage i 2 dage. 

Niels Munch, der leverede og kørte madrasser. Der var 
Hanne Munch der riggede Medborgerhuset i Rø til til at 
modtage overnattende gæster og der var Claudia St. Mi-
chael og Helle Pedersen, der anrettede den lækre mad fra 
Benjamin på Stenby Mølle. Der var Gitte og Niels fra 
Østermarie, der både kørte bagage og kom med kaffe. Der 
var Inge Svendsen og Christine Holst, der bagte kager og 
kom ud med dem. Der var Annette Sonne og Benedikte 
Lauridsen der serverede den mest overdådige morgen-
mad. Der var Herdis Lyster og hendes ven Flemming der 
anrettede det smukkeste kaffebord med hvid dug, porce-
læn og lækre kager fra Bagehuset på Kuregårdsvej. Alt 
sammen lige uden for Rø Plantage omgivet af skov og 
grønne marker.  Der var ikke et øje tørt.

Tak til jer alle sammen!

Som sagt var det med til at gøre, at vores vandrende gæ-
ster følte sig kærligt mødt og godt modtaget.

Vandringen gik fra Hammershus gennem Paradisda-
len og Slotslyngen til Ravnedalen. På hele turen sprang 
vi til og fra den nye Højlyngsti. Vores frokostpause tog vi 
i Ole Christensens skulpturpark. Efter en lille pause med 
en sang og et ord fra Ibs Kirkes præst Pernille Bolø i Ols 
Kirke fortsatte vi til Rutsker Højlyng, Hvor Lene Havtorn 
stod parat med rosen-snaps og lidt knas. Næste stop var 
Rø Medborgerhus efter 16 km. Fodbad på stribe ude på 
terrassen - det var et ømt syn.

Om aftenen tog vi flagermuslygter i hånden og fulgte 
med Lars Rømer gennem Præsteskoven til den lille old-
tidsager. Her fortalte Lars om forholdet mellem kirke og 
vores underjordiske, om Bonavedda mm. i lygternes 
skær.

2. dagen begyndte med morgenmad hos Elly i Restaurant 
Rø, en lille andagt i Rø Kirke og så videre over Spellinge 
Mose og vores 2 tilflugtsborge i Rø Sogn - den sidste i Rø 
plantage. Her kom der frokost fra Det Levende Køkken, 
som blev nydt med udsigt til Borgedalsøen. Videre ad 
Højlyngstien og ud til det smukt dækkede kaffebord på 
Egeskovvej. Ved hvert stoppested stod der et lille danne-
brogsflag og viftede. Den anden overnatning havde vi på 
Den Grønne Frø i Aarsballe. Så efter lækker mad og snak 
med en studerende, som er ved at skrive opgave om van-
dringens betydning i religiøs sammenhæng, så var det 
omkuld på vores madrasser. Det blev også en tur på 16 
km.

3. dagen begyndte i Missionshuset i Aarsballe, hvor der 
var det lækreste hjemmebagte brød med bornholmske 
varer at lægge på. Her var det Annette Sonne der holdt en 
lille kort andagt. Herfra var der et lille stykke ad vejen 
hen til stien mod Aarsballe Moses dybe stille skønhed. 
Videre mod Almindingen, Puggakullakær, Lilleborg og 
Gamleborg og frokost ved Rømers Minde. Her blev vi 
mødt af Conny Ogareck, som fortalte om skoven og nog-
le personlige møder med de underjordiske. Kaffen blev 
serveret ved Prinsgemalens bord ved Svinemose og det 
blev sidste stop inden vi kunne binde støvlerne af ved 
Det Levende Køkken i Østermarie. Her blev aftenen præ-
get af landskamp i fodbold og god mad samt endelig rig-
tige senge og masser af bad. Det var godt efter 22 km van-
dring.

4. dagen førte os ad Staggevej og Heroldsvej (forbi He-
roldsegen) til Buskevej og Maglegårdsvej. En kort stille 
stund ved Margrethe-kapellet lige overfor Maglegård og 
så videre til Bølshavn. Ved havnen var vi nogle, der lige 
tog en svalende dukkert før vi skulle slå følge med Tho-
mas Guldbæk, der viste og fortalte om alle de smagfulde 
urter, der er at finde på turen hen mod Hellig Kvinde. Ad 
kyststien mod Listed og senere Svaneke og Krøblingeve-
jen mod Sorte Muld. Her var det kaffen og Klaus Thorsen, 
der ventede på os. En fascinerende fortælling om det 
helt utrolige sted og de fantastiske fund og alle de dybt 
engagerede mennesker, der gør fundene mulige. 

Ad hemmelige stier og gennem Ibs. Kirkes præste-
skov, Stenskoven, til en højtidelig andagt og afslutning i 
Kirken. 

Minsandten om ikke Pernille Bolø foruden en kort 
prædiken kunne fremtrylle et brudepar, der blev viet ved 
Pilgrimsmessen. Det var meget stemningsfuldt.

Til slut en afslutning i præstegården med lækker mad 
og begejstret snak.

Alle rejste berigede hjem. Tilbage står evalueringen og 
beslutningen om, hvad vi vil bruge erfaringen til.

På vegne af:  Lene Havtorn, 
Peter Juhl, Pernille Bolø, Lene Koefoed 

- Herdis Terkelsen

St. Torvegade 12 · 3700 Rønne · Tlf. 5695 0595
www.ronnerevision.dk

HOS FRISØREN
HERRE- & DAMEFRISØR

Landlystvej 4, Nyker · Telefon 5696 8240
Tidsbestilling bedst mellem kl. 8-9 og kl. 16-18

Online via www.hosfrisoeren.onlinebooq.dk

Døgnvagt tlf. 5695 0569 as@axels.dk www.axels.dk

EL
VVS

VENTILATION

Ekstrem-bilpleje
 Tlf. 2371 3592 din bil fortjener det...

Aagaardsvej 10 *  3782 Klemensker 
mail@ekstrembilpleje.dk * www.ekstrembilpleje.dk

 
Alt indenfor bilpleje

Skilte & autoreklamer
3M autosol�lm

Dæk & fælge
Undervognsbehandling

Heine Laursen

KLYNGE-AVISEN
Bornholm

Aarsballeklemenskernykerrø

Onsdag 16. oktober 2019 28. årgang

Nybolig Bornholm -
Mægler med lokalkendskab !
Går du i salgstanker, så er NU det helt rigti-
ge tidspunkt at tage kontakt til os for at få
en snak om værdien af din bolig. Vi sælger
rigtig mange boliger i øjeblikket, og vi gør alt
for, at vores sælgere skal føle sig trygge

igennem hele salgsprocessen. Vi har et
stort lokalkendskab, og vi vil med glæde
drøfte dine muligheder over en kop kaffe.

Vi glæder os til at høre fra dig !

Nybolig Rønne tlf.: 56 95 78 28 + 1 eller Nybolig Nexø tlf.: 56 49 78 28 + 2
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Drik mælk Ekstrem-bilpleje
 Tlf. 2371 3592 din bil fortjener det...

Aagaardsvej 10 *  3782 Klemensker 
mail@ekstrembilpleje.dk * www.ekstrembilpleje.dk

Alt indenfor bilpleje
Skilte & autoreklamer

3M autosol�lm
Dæk & fælge

Undervognsbehandling
Heine Laursen

Vi har tjek på.....
Glarmester-, snedker- og tømrerarbejde

• Udskiftning til energiruder
• Reparation af enkeltglas
• Forsatsløsninger
• Udskiftning af vinduer og døre
• Efterisolering
• Om- og tilbygninger
• Maskinsnedkeri

Nyker Hovedgade 28 A · 3700 Rønne
Mobiltelefon 23 25 03 98
www.bornglas.dk · info@bornglas.dk

5697 5198

SALON JASMINA
DAME, HERRE OG BØRNE FRISØR
Pileallé 8, Nyker · Telefon 52 37 64 63  
E-mail: Salonjasmina2013@gmail.com

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne

Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com

Fotos: Lene Koefoed
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LÆR KLYNGENS OMRÅDER AT KENDE
Af Sven-Erik Sørensen, turleder

Bag denne overskrift gemmer der sig en vandretur den før-
ste lørdag i hver måned - undtaget juli, hvor vi holder ferie.

Vandringerne tilrettelægges på skift af medlemmerne 
af Sti-gruppen, og derfor var det Nykers repræsentant (un-
dertegnede) der lørdag den 5. juni kl. 10.00 i strålende sol-
skin stod ved forsamlingshuset, klar til at modtage de 20 
deltagere der havde tilmeldt sig.

Turens tema var ”en lille gåtur i Nyker” med en del vægt 
lagt på jernbanens historie og betydning for byen.

Allerførst blev der dog fortalt lidt om historien bag ”Ny-
ker Gymnastik- og Forsamlingshus”, som blev opført i 1913 
og inden kommunesammenlægningen - af den daværen-
de Hasle Kommune - blev solgt til Nyker Idrætsforening 
for 1 krone!

At det i dag fremstår som et fuldt moderniseret sam-
lingssted skyldes ikke mindst Asger Pedersen, der siden 
2004 har været formand for huset.

Derefter fik deltagerne lidt af historien bag Bornholms 
Frie Idrætsskole, hvis første ”klasseværelser” blev bygget 
af frivillige i 2005 oven på Nyker Idrætsforeningen klub-
hus.

Siden er skolen vokset og har overtaget den tidligere 
kommuneskole efter at Regionskommunen i et par år hav-
de ombygget denne og brugt lokalerne til dagplejeadmini-
stration.

Skolen har derudover bygget nyt på den tidligere grus-
bane på Nyker Stadion.

Derefter blev historien omkring starten af jernbanerne 
på Bornholm kort opridset, men med vægten lagt på 
”Nordlandsbanen” der den 6. maj 1913 åbnede under nav-
net ”Rønne-Allinge banen” – forkortet RAJ.

Der vistes gamle billeder af, sagde man dengang, baner-
nes kønneste bygning – nemlig BLYKOBBE TRINBRÆDT.

I dag ser man desværre kun dele af fundamentet til byg-
ningen – når det ikke er overgroet af brombærbuske. Per-
ronkanten er dog stadig ganske synlig når man passerer 
den på cykelstien fra Nyker mod Rønne.

Derefter gik vi mod NYKER STATION, men undervejs 
passerede vi Missionshuset Salem, den tidligere Andels-
bank, Nyker Brugs og Nyker bageri, hvor der – heldigvis – 
stadig produceres økologisk knækbrød, kiks og dippers.

Der var flere i selskabet der blev ganske nostalgiske og 
savnede det gode gamle Nyker Rugbrød.

Historien om Nyker Præstegård og Ny Kirke gemmes til 
en anden god gang.

Vel ankommet til stationsbygningen (tegnet af banens 
arkitekt Funch-Espersen) blev vi gæstfrit budt indenfor i 
haven af Mattias Landberg-Krarup og familie, så vi kunne 

se ”forsiden” af stationen, og den pragtfulde udsigt der er 
fra det gamle sporleje og ned mod Blykobbe Plantage.

Mattias fortalte, at man stadig – trods de mange ombyg-
ninger der har fundet sted i årenes løb – stadig kan for-
nemme at det er en stationsbygning de bor i.

Han viste de tilmurede indgange til Herre – og Dametoi-
letterne og de originale lygter, der stadig sidder på bygnin-
gen forside.

Inden vi forlod stationsbygningen, var der lige tid til 
fortællingen om den grimme ulykke den 30. september 
1936, der endte med at koste togfører Carl Adolf Jensen li-
vet, da han blev kvæstet i forbindelse med rangering af en 
godsvogn.

Efter stationsbygningen var det så tid til at vandre vide-
re ad det gamle sporleje – i dag en meget brugt cykelsti til 
Rønne.

Ved Kirkemarksvej drejede vi ned mod Gønge Herred, 
og fulgte denne smalle bugtede vej, indtil vi igen nåede 
jernbanelinien/ cykelstien, og drejede mod øst for at gå re-
tur mod Nyker.

Derefter var det tid til en lille ”aflaste-ben-og-indtage-
forfriskning-pause” og der blev bænkene på Grønagervejs 
legeplads hurtigt besat og de kølige drikkevarer sat til livs.

Efter pausen fortsatte vi mod Agremøllen – hvis histo-
rie er beskrevet i forrige nummer af Klynge-Avisen – og ad 
Chr. Pelles Vej - i det der i folkemunde hedder ”Pellebyen”, 
frem mod Morten Svendsens Have/ ”Hønseskoven”.

Her blev REALDANIAs planer om hængekøjer og histo-
riecirkler beskrevet, noget man kan finde meget mere om 
på 4-KLØVER-KLYNGEN’s hjemmeside.

Dernæst var der ikke langt hen til startstedet ved for-
samlingshuset, hvor deltagerne kunne puste ud oven på 
en lun men spændende gåtur i Nyker og omegn.

Blykobbe Trinbrædt 1921. Foto: Foreningen DBJ

Stationens flotte forside. Foto: Lene Koefoed

Afgang mod Gønge Herred. Foto: Lene Koefoed

Hvor man sjældent kommer Foto: Lene Koefoed

“Lær Klyngens områder at kende” 
- arrangement lørdag d. 7. august. 

Her blev Klemenskers skønne stisystem vist frem. Vi, der 
deltog, havde en smadderhyggelig tur.
En stor tak til stimændene for de velholdte stier.

Christine Holst
Klemensker Land- & Byforening

Foto: Én, der kom forbi, lånte en mobil
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Aktiviteter i Aarsballe  
Medborgerhus,  
Aarsballe By 59a

...............................
Fællesspisninger

Mandag d. 30. august kl. 18
sidste tilmelding torsdag d. 26. august.

Mandag d. 27. september kl. 18
sidste tilmelding torsdag d. 23. september.

Mandag d. 8. november kl. 18
sidste tilmelding torsdag d. 4. november.

Pris pr. person kr. 65  inkl. kaffe/te og kage.

Drikkelse kan købes til rimelige priser.

Bindende tilmelding: 
Senest torsdagen før til Kirsten tlf. 5118 2184  

eller mail: eriksholm@dlgmail.dk 

eller til Lone: alf51lone51@gmail.com

...............................

Strikkeklubben
Hyggeaften med strik og andre hobbyer samt  

en masse snak over en kop kaffe - alle er velkomne.

Mandag d. 6. september  
Tirs. d. 21. september 
Man. d. 4. oktober 
Tirs. d. 19. oktober 
Man. d. 1. november 
Tirs. d. 16. november 
Man. d. 29. november 
Tirs. d. 14. december 
alle dage kl. 19 – ca. 21.30

...............................

Kulturugearrangementet  
i Aarsballe

Søndag d. 19. september kl. 13.00  
starter ved Medborgerhuset, Aarsballe By 59a.

Se omtalen på Kulturugesiderne.                                                                

...............................
Høstfest

Sæt kryds i kalenderen for høstfesten,  
som er fredag d. 15. oktober.

Nærmere i næste avis 

................................
Corona-virus  
giver uvished

Derfor er alle arrangementer  
med forbehold for Corona-restriktioner.

Har du spørgsmål – så kontakt os.

...............................
Kære medlemmer

Vi håber, at I fortsat vil være eller blive  
medlemmer af borgerforeningen.

Dette gøres via Borgerforeningens  
mobilpay 94108 eller netbank til  

konto: 0648-6265564540.

Husk tydeligt navn/adresse på overførslen 
eller info til kasserer Iris Knudsen.  

Mobil 4050 8034 - huzed@mail.tele.dk

Prisen for husstand 70,- og enlige 35,- 

...............................
Velkommen  

til nye tilflyttere
Velkommen til  

nye beboere i Aarsballe området.

Vi vil meget gerne byde dig velkommen til Aarsballe  
med et lille velkomstbesøg.

Har du ikke allerede haft besøg af Lisbeth Grenaae,  
så kontakt hende på 2815 8323 

lima0601@yahoo.dk

...............................

Information 
om arrangementer

Vil du have hurtig information  
om fremtidige arrangementer??

Så send din mail-adr. og telefon nummer til: 
Lone Jørgensen  

tlf. 2388 3585 - alf51lone51@gmail.com

...............................

Se hvad der sker i Aarsballe  
i Facebook gruppen: Aarsballe,  

og  
www.Aarsballe-boldklub.dk 

samt  
www.4-kløver-klyngen.dk

Aarsballe Medborgerhus
Udlejning til fester og møder mm.

Kontakt: Kirsten Kofoed  
tlf. 5118 2184 

mail: eriksholm@dlgmail.dk  
eller Alf Jørgensen tlf. 2121 3585

Philips 
Vinduespolering

Telefon: 24 61 77 69

SELSKABSLOKALER

DEN GRØNNE FRØ

AARSBALLE BY 1, 3700 RØNNE

NYRENOVERET LOKALER MED PLADS TIL

OP TIL 120 PERSONER. VI HAR

OMGIVELSERNE TIL NETOP DIN FEST. 
• STOLE, BORDE, DUGE, SERVICE, M.M. 
• STORT KØKKEN. 
• SCENE OG MUSIKANLÆG

• BAR MED FADØLSANLÆG

RING TIL PIA PÅ TLF. 51 78 40 76 
ELLER SEND EN MAIL PÅ PIA@PGLE.DK

D  G  F

Nyrenoverede lokaler med plads til op til 120 personer. 
Vi har omgivelserne til netop din fest.

Ring til Pia på tlf. 51 78 40 76
eller send en mail på pia@pgle.dk

• Stole, borde, duge, 
 service m.m.
• Stort køkken

• Scene og musikanlæg
• Bar med fadølsanlæg

Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02

Restaurant 
Bolsterbjerg
www.bolsterbjerg.dk
Tlf: +45 5699 9200

Busselskaber & fester
modtages hele året

Lillevangsvej 6, Rønne
Tlf. 56 96 68 50 · Fax 56 96 68 55

Den private leverandør af

frisklavet mad 
hver dag

Tejn el-Teknik 5648 1600

•5695 6850

Hasle

Byen midt imellem

Fra fællesspisning i Medborgerhuset i 2020. 
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 Det blev Aarsballe – for Aarsballe fandt os
Efter 16 år på Frederiksberg, er Aarsballe blevet stedet.

Medde, Tony og deres to børn, Anton og Viola, har gen-
nem flere år været på Bornholm på ferie, hvor de ved hjem-
rejsen havde følelsen af at ville komme for sent til færgen, 
bare for at blive her.

Ferielejlighed i Sandkås, Balka Søbad og Hullehavn har 
dannet rammen om flere ophold. Tony har, via sit job som 
softwareudvikler og filmfotograf haft flere opgaver på øen, 
og Anton har været med sin klasse på vandretur på Ham-
meren. Så spørgsmålet var ikke, om de skulle flytte til 
Bornholm, men hvornår.

Regnebrættet blev brugt til at finde ud af, hvad deres tid 
blev brugt til. Og Dyrehaven var et af stederne, hvor meget 
af deres tid blev brugt der i naturen. Samtidig konstatere-
de de, at de havde 12 supermarkeder i gåafstand.

De drømte om at flytte, det kunne så måske også være 
Køge, som jo var i nærheden af København, hvor Medde, 
der er fysioterapeut, har klinik på Frederiksberg, men de 
begyndte at drømme mere og mere om Bornholm.

Med ønske om hus med have og helst en have i niveau, 
og en god skole til børnene, blev beslutningen taget i 2019, 
hvor de begyndte at kigge på huspriser på Bornholm, for at 
se, hvad der kunne være af muligheder.

Borgerforeningens 
bestyrelse er nu:
Kirsten Kofoed  5118 2184  eriksholm@dlgmail.dk

Heidi Sørensen  2345 7665  heidiclaus@get2net.dk

Lone Jørgensen  2388 3585  alf51lone51@gmail.com 

Lisbeth Grenaae  2815 8323  lima0601@yahoo.dk

Mona Nilsson 2239 5364  mona46055@gmail.com

Iris Knudsen  4050 8034  huzed@mail.tele.dk 

De ville kunne dyrke deres egen mad, i en urtehave med 
økologiske produkter og også gerne have høns. Det kunne 
så godt være et hus, hvor der skulle laves nyt køkken, men 
det skulle absolut være et hus med gamle træer rundt om, 
for gamle træer kan man jo ikke bare lige sådan plante.  

Det skulle også være et sted, hvor børnene kunne trives. 
Og skolen skulle være den bedste på øen, med gode mulig-
heder for sport.

De begyndte at se på oversigten hos ejendomshandler-
ne, men husene strøg rigtig hurtigt.

Rune Holm blev kontaktet og Tilflytter Bornholm, der 
er en gruppe på Facebook, blev også taget i brug, hvor de-
res indlæg blev delt omkring 400 gange. Ronja, som boede 
i det hus, der nu er blevet deres, tog kontakt til dem ad 
denne vej. 

Og da de havde set huset i juni 2020, og var på vej op til 
landevejen igen, tænkte de, er det her vi skal bo? 

Og det blev det så, hvor de snart har 1 års jubilæum. Hu-
set er fra 1850, hvor en ny varmeovn blev sat op, som den 
eneste ændring. 

Ellers er tiden gået med at mærke stedet, få børnene sat 
i gang, organisere stor køkkenhave, og drivhus, som der  
lige skulle tilladelse til at sætte op. Og så også de fine  
høns. 

Ronjas fine hvide kat kom løbende tilbage, ja, løb hjem 
igen, fra Rønne, efter 3 måneder, og er blevet deres og den 
hedder Fnug.

Tony, med sin datamagikerbaggrund, er softwareudvik-
ler og programmør, og har altid haft interesse for film, og 
har, som tidligere nævnt, haft filmopgaver på Bornholm. 

Maskincenter BornholM
Årsballevej 3 · klemensker
Dk-3700 rønne
Telefon +45 56 96 85 20
ms@maskincenterbornholm.dk
www.maskincenterbornholm.dk

Myhre VVS
Aut. VVS-installatørfirma

Tlf. 20 22 66 97
Mail: myhrevvs@mail.dk

Film fremstilles væsentligst forår og sommer, og ellers de-
signes hjemmesider, billetsystemer, videoer og online-
butikker. Meget af det Tony laver er problemløsninger. Og f 
eks har hans drone været med til at lave materiale til en 
udstilling på Nationalmuseet. 

Desuden fremstiller Tony skilte i træ, plast, papir og pap 
ved brug af laser.

Medde pendler mandag-tirsdag til klinikken, PHYSIO-
GA, på Frederiksberg, og har ellers klinik på Rømeregårds-
vej i Aarsballe.

Anton går til svømning i Rønne Svømmehal, og Viola 
går til ridning i Stald Sursænke. Deres skolevalg blev Born-
holms Frie Idrætsskole, i Nyker, hvor de befinder sig rigtig 
godt.

Her kan man ikke sige, at man bare lige kan køre til en 
anden kommune og få det man vil, og så køre tilbage igen. 
Man er i kommunen.

En Instagram konto har været værdifuld mht. det at 
skulle flytte fra byen og blive tilflytter og øbo på Born-
holm. ”Københolmerne”, som den hedder, er et rigtig godt 
kontaktvindue.   

”I stedet for at være ude midt i ingenting, er vi nu midt i 
alting!” 

Og om ikke så længe, så er der fællesspisning i Borger-
foreningen efter Corona-nedlukningen, og det er jo rigtig 
praktisk, for når Medde er på job i København, kan Tony så 
byde Anton og Viola på mad i et fællesskab med en hel 
masse andre Aarsballe-boere. Vi glæder os til at være sam-
men med jer! 

                     Annette K. Sonne
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Godt møde med landskabsforvalteren 
Den 1. juli holdt stigruppen et møde med kommunens 
landskabsforvalter, Morten Bach Jørgensen (MBJ), 
vedrørende driften af stierne i Klemensker i relation til 
den partnerskabsaftale, der blev indgået i 2013 mellem 
BRK og Klemensker.

Vi mødtes i Præstemosen i strålende vejr - det var nem-
lig regnvejr denne dag - og madpakkehytten gjorde sin fyl-
dest gældende. MBJ var meget enige med os i, at mosen er 
et dejligt rekreativt område, hvilket den store brug af om-
rådet også vidner om.

Vi gennemgik aftalen, hvor stimændene kunne oplyse, 
at der var steder, hvor BRK havde en forpligtelse, som ikke 
bliver efterlevet – bl.a. klipning af stien bag Egevej og Lær-
kevej og ved Hundeluftegården. Det bliver nu ændret i af-
talen.

I Præstemosen vil MBJ sørge for, at der kommer en ren-
degraver ned og renser op i afvandingsrenderne.

Broen blev også besigtiget, den har det jo ikke så godt. 
MBJ vil skaffe træ til broen. Christian Grønbjerg har målt 
op, hvor meget der skal til, og  så mangler vi bare et par træ-
mænd til at udføre opgaven. Vi hører gerne herom.

Ændring af stien ved Egevej, hvor to byggegrunde er 
blevet solgt, medfører, at et skilt skal flyttes, og at der er 
behov for et skilt mere. Stimændene flytter det nuværende 
skilt, og MBJ lovede af skaffe et nyt skilt. Endvidere er stien 
ved det første knæk nede fra legepladsen meget ujævn. 
MBJ lovede at skaffe noget stabilgrus til udbedring, såle-
des at stien bliver jævn og bedre fremkommelig med rolla-
tor.

Ved Hundeluftegården udtalte vi naturligvis den store 
glæde, hundeejerne har udtrykt for denne gård, og ønsket 
om opførelse af et læskur i gården er der ingen hindring i. 
BRK vil forestå klipning af hegn i skellet ned ad Mælkeve-
jen samt en stenhob på Stadionvej.

Vi besigtigede også området bag hundegården, hvor det 
er påtænkt at opføre et shelter med udsigt mod Almindin-
gen.

MBJ lovede at skaffe et kort over arealet syd for Aagårds-
vej med oplysning om lodsejere, idet en videreførelse af 
stien fra Grusgraven/Lundshøj og bag om husene i Kle-
mens Storegade og ned til det tidligere jernbanespor er et 
stort ønske. Det var også på tale ved planlægningen af sti-
nettet.

Endvidere får vi hævet det årlige tilskud til vores stier/
Præstemosen fra kr. 7.000 til kr. 10.000, så også det var en 
positiv udgang af vores møde. 

Nu afventer vi blot en tilbagemelding og aktion fra MBJ 
efter endt ferie.

ID

Dødsboer købes
Tlf. 56 96 31 20
Pluggegårdsvej 7, Nyker
Åbent 13.00-17.00
Mandag og tirsdag lukket

KØB & SALG

AB
FA BRIKS VEJ 13 . 3782 KLE MEN SKER

BE TON VA RER
KLE MEN SKER

v. Karl Anker Svendsen
•	 Aut.	kloakmester
•	 Styret	underboring	i	jord	og	klippe
•	 M.M.

56 48 40 26
Mobil 40 34 40 26

SVENDS GRAVESERVICE
Tlf. 3053 0504
SVEND MORTENSEN
PROVSTEGADE 2 · KLEMENSKER

Opgravning til: Rør, kabler, dræn, fundamenter, indkørsler m.m.
Planering - nedrivning og andre entreprenøropgaver udføres!

Trædrejeren
Mogens Myhre 
Lindevej 15 · Klemensker

Tlf. 2427 0602

mail: dmmyhre@live.dk

Kræmmerne på Møllen
Bjørnemøllevej 8 B, 3782 Klemensker. 

Tlf. 23 45 14 88 / 56 96 63 73
Ons- tors og fredag 14.00-17.30

Weekend i ulige uger 12.00-17.00
www.kraemmerne-paa-moellen.dk

Klemensker Sogns  
Lokalhistorie

Samlingen findes på Ungdomsskolen,  
Sct. Klemensgade 26, bygning C

Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 19.00
eller efter aftale med arkivleder  

Hans Aage Jeppsen,  
Ndr. Lyngvej 14, telefon 2230 1731

......................

Måske kan ARKIVET hjælpe med arkivalier 
 til din slægtsforskning. Vi har mange skole-,  

konfirmations- og andre billeder fra Klemensker.

Et medlemskab af Lokalhistorien kr. 75/år  
vil være en god støtte til vores arbejde.

Beløbet kan overføres til Nordea,  
reg.0650 kontonr. 6895 659 027.
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Nyt fra 

Klemensker Land- 
& Byforening

Formand: Philip Kjøller 2461 7769
 philipkjoller@hotmail.com             

Næstformand og Christine Holst  2167 0290  
postmodtager: christineholst53@gmail.com

Kasserer og Irene Dunker 5217 9050
sekretær: irene.dunker@gmail.com

Bestyrelses- Johnny Fagerlund 6112 0719      
medlemmer:  johnny@fagerlunds.com

 Lone Banke Rasmussen  2285 7377
 lonebrasmussen@outlook.dk

 Robert Dantved 1614 2048
 r_dantved@hotmail.com 

 Mogens Lambrecht 2015 3245
 mogens@lambrecht.nu

 Jacob Nissen 2129 1830
 jacob@klemensker-if.dk 

 Jacob Dam 2571 6310
 jacobdamklemensker@gmail.com

Suppleant: Finn Jørgensen  5366 6504 
 aftenly@hotmail.com 

 Poul Kjøller  2320 8763 

Webmaster: Mogens Lambrecht 2015 3245
 mogens@lambrecht.nu

KONTINGENT TIL FORENINGEN: 
Husstand kr. 100 og enlige kr. 50 + evt. bidrag til 
KLYNGE-AVISEN kan indbetales enten via MobilePay 50883, 
via Netbank: Reg.  1551 konto 9391606 eller direkte til 
kassereren.

Sankt Hans-bålet
Det var med stor beklagelse og efter megen snak 

frem og tilbage, at bestyrelsen besluttede, at hedebølge 
og forudgående tørke gjorde det umuligt at gennemfø-
re bålet i Præstemosen. 

Men bekymrede borgerhenvendelser gjorde udsla-
get. 

Problemet er især bålpladsens beliggenhed i forhold 
til den knastørre granskov på vestskråningen. Besty-
relsen går i tænkeboks for at udtænke nye planer til 
næste års Sankt Hans. Vi modtager meget gerne forslag 
og kommentarer fra jer. Vi holder bestyrelsesmøde d. 
19. august.

Kulturugen Uge 38
Søndag den 19. september er Klyngens Dag. Der fore-

går spændende ting i alle klyngens fire byer.
Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle bakker godt op 

om koncerten i Sct. Klemens Kirke, græskarkonkur-
rencen og udstillingen "Sysler, der gør mig glad" på Kle-
mens Kro søndag d. 19. september. 

Det bliver spændende at se, hvad vi går og pusler 
med i vores fritid.

Sæt også kryds ved det lokalhistoriske arrangement 
på kroen den 25. september kl. 14-17, hvor vi alle kan 
blive klogere på kroens og egnens historie. Se mere i 
nærværende avis.

Bygning C
Bestyrelsen har indsendt en ny ansøgning til kom-

munalbestyrelsen om et beløb til færdiggørelse af vo-
res Fælleshus i Bygning C på Klemensker Skole. Des-
værre er den ikke taget med i budgetforslaget. Vi laver 
en indsigelse, inden fristen udløber d. 18. august.

Fællesspisninger
Spis-sammen-gruppen er atter klar til at tage imod 

ved Fællesspisning i KIF-Centret 2. onsdag i måneden 
– første gang den 15. september - se opslag side 14.  Vi 
ved der er mange der har savnet samværet, så husk til-
melding senest den 9. september.

Christine Holst, KLB

Heller ikke i år blev bålet i Præstemosen brændt af sankthans-aften. Foto: KL

Øens bedste bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30

i Klemensker Idræts- og Fritidscenter

Lindevej 25

For medlemmer med pårørende

KIF GYMNASTIK 
FOLKEDANS 
OG HOCKEY

2021/2022-sæsonen starter således: 

Gymnastik og folkedans uge 38 
og hockey uge 40

Glad motion (50+)
KIF Centret

Onsdag kl. 09.30-11.00
Instruktør: Irene Dunker

Folkedans (14+)
KIF Centret 

Torsdag kl. 19.30-21.30
Instruktør: Alma Rasmussen

Larverne 1-4 år (forældre og barn)
Klemensker-hallen

Torsdag kl. 16.30-17.30
Instruktør: Anja Villumsen

Sommerfuglene (4 år-0. klasse)
Klemensker-hallen

Tirsdag kl. 16.20-17.20
Instruktører: Sara Holm og Pauline Vedsmand

Delfinerne (1.-6. klasse)
Klemensker-hallen

Tirsdag kl. 17.30-19.00
Instruktører: Sara Holm og Pauline Vedsmand

Kvinde/mande hockey (14+)
Klemensker-hallen

Fredag kl. 18.30-21.00
Ledere: Per Kristoffersen og Tommy Andersen

Bevæg dig for Livet (14+)
Se hjemmesiden

Instruktør: Helle Skov Olesen

Yderligere information kan fås hos 
gymnastikafdelingens kontaktperson:

Tommy Andersen – 2330 8924
Mail: heltom@mail.dk

1983

· K
LEMENSKER

 ·

ID
RÆ

T S F O R E N I N
G

AKTIVITETSHUSET 
”PIHLEN”

Aktiviteterne foregår i 
Bygning C, Ungdomsskolen 

Sct. Klemensgade 26

Strikke- og hyggeklub: 
Mandage kl. 9.00 – 11.00 

Kortspil: Tirsdage kl. 13.30

Bankospil: Anden onsdag i måneden kl. 14.00. 

Kontaktpersoner: 
Eva Pedersen tlf. 5696 6783 og 
Kirsten Hansen, tlf. 5696 6297

SLØJDGRUPPEN:
er fortsat i kælderen på ”Løvstikken”

Mandage kl. 8.30-11.30

Kontaktperson: Tonny Pedersen tlf. 5696 6783 
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Forretningsudvalg: 
Formand og postmodtager:
 Bo Sonne 3066 3227 
  bosonne.kif@gmail.com 

Næstformand:  Ivan Hansen 6130 8801 
 ivan@klemensker-if.dk

Kasserer:  Irene Ingvorsen  2035 9006   
 irene@klemensker-if.dk

 Ulla Ipsen 2618 1115
 ullaipsen.kif@gmail.com

FU-medlem: Jacob Nissen 2129 1830 
 jacob@klemensker-if.dk 

Badminton: Erling Frederiksen 2460 0279 
 erlingf@mail.dk

Fitness- og  Indoor cycling: 
 Kirsten Sonne  3018 1756 
 kirsten3720@live.dk

Fodbold: Christian O. Holm 2264 6567   
 holmchristianolsen@gmail.com

Gymnastik: Tommy Andersen 23 30 89 24 
 heltom@mail.dk

Folkedans: Keld Olsen  5695 2836 
 damolsen@tdcadsl.dk

Petanque og  Motion:   
Formand: Gert Sørensen  5696 6705/2175 3560  
 gertsoersen@godmail.dk 

Skydning:  Henrik Ipsen 2347 5714 
 trommeregaard@gmail.com

Banko: Birgit Hansen 2621 6580 
KIF-Genbrug: Yvonne Dam 2553 6481 
 yvonnekofoddam@gmail.com

Leje af KIF’s lokaler:  
 Annika Elleby 2370 4364

elleby@nypost.dk

Kræmmermarked:
 Bodil og Kim Wiese    
 klemenskerif@gmail.com

Loppemarked:  Lise Hansen 4111 1651 
 lisehansen02@gmail.com

Webmaster på www.klemensker-if.dk: 
Ulla Ipsen  5696 6312  

 ullaipsen.kif@gmail.com

Hvis vi ikke svarer på vores telefoner, så send en sms, og du vil 
blive kontaktet så snart som det er muligt.

Klemensker IF

K I F - G E N B R U G
KIG IND I KIF-GENBRUG 
på Lindevej 25 i Klemensker

Åbningstider: 
Alle hverdage fra kl. 10.00 - 17.00
samt lørdag kl. 10.00 - 13.00

Hilsen Genbrugshjælperne

KIF Centret, Lindevej 25 og 
Klemensker-hallens Cafeteria
Udlejning til fester og møder m.v.

Kontakt:
Annika Elleby 2370 4364 eller 
elleby@nypost.dk

Passioneret løber vil arrangere 
løb på stierne i Klemensker
Efter at være flyttet til Bornholm og Klemensker i janu-
ar opdagede jeg hurtigt stierne omkring byen. De er si-
denhen blevet flittigt brugt og er en fantastisk mulig-
hed at have i dagligdagen for en, som elsker at løbe på 
stier. 

Der gik heller ikke længe, før jeg så, at stien fra ho-
veddøren og rundt om hele byen er 6,7 kilometer lang. 
En helt tilfældig distance for langt de fleste, mens det i 
visse løberkredse giver helt naturlige associationer til 
en velkendt distance på præcis 6.706 meter eller 4,167 
miles. 

Backyard Ultra er en form for ultraløb, hvor den 
samme runde på netop 6,706 km løbes adskillige gan-
ge. Helt præcist startes der en ny runde hver time, og 
der løbes, så længe der er deltagere, der når i mål inden 
for timen og er klar til at starte igen, når den nye time 
starter. 

Vinderen er – og der er kun én – den, der til sidst 
gennemfører en runde alene uden andre tilbageværen-
de løbere. Med en verdensrekord på 81 timer kan nogle 
løbere blive ved i bogstaveligste forstand flere dage! 

Som passioneret ultraløber og glad ny tilflytter øn-
sker jeg derfor at lave et Backyard-løb på Klemensker-
stierne til september. Jeg tænker, at det kan bringe lidt 
mere liv til byen og ikke mindst sætte Klemensker på 
bornholmerkortet.   

Løbet vil tage udgangspunkt fra vores adresse med 
start og mål på Brogårdsvej 18 og foregå på Klemen-
skerstierne i østlig retning. Starten forventes at gå fre-
dag den 24. september kl. 22.00.

Projektet støttes at Klemensker Land- og byforening, 
og der er i skrivende stund indhentet positive tilkende-
givelser fra næsten alle private lodsejere. Håbet er, at 
det kan blive et årligt tilbagevendende event med både 
lokale, nationale og sågar internationale deltagere. 

Løbet er en oplagt tilskuerbegivenhed, hvor løberne 
kan følges på deres rejse mod det ukendte - runde for 

LOPPEMARKEDS
EFFEKTER

Har du loppemarkedseffekter,
som du ønsker afhentet, 

så ring til KIF’s loppemarkedsindsamlere:

Lise Hansen, tlf. 4111 1651
Email: lisehansen02@gmail.com

Klemensker IF
Thure Tornbo Baastrup ses her i Marathon des Sables-løbet i Marokko

runde. Jeg håber, idéen og løbet vil blive vel modtaget i 
byen. Mit ønske er, at løbet først og fremmest skal give 
Klemensker mere liv og positiv opmærksomhed, her-
under både lokal og national medieomtale.         

Løbet skal være selvbærende, mens et evt. fremti-
digt overskud gerne skulle komme lokalsamfundet til 
gode.

Interessenter og eventuelle sponsorer er velkomne 
til at kontakte undertegnede.

Thure Tornbo Baastrup
Mobil 5432 3806
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Naturtræning
Eftersommeren er over os, 

og vi er atter klar med motion i det fri.

Mødested: Præstemosen, Fabriksvej, Klemensker

Tidspunkt: Torsdage kl. 10-12 – start den 19. august 

Målgruppe: 50+. Alle kan være med 
- også hvis du har fysiske og/eller psykiske udfordringer

Indhold: Starter med nogle enkle motionsøvelser 
for at få opvarmet muskler og led.

Derefter vil vi arbejde med træningsparametrene: 
sanser, kraft, puls, balance, relationer og leg, herunder gåture. 

Alt er afstemt efter den enkeltes formåen – og hvad naturen byder på.

Vi slutter af med kaffe/the og socialt samvær.

Deltagerpris: 20 kr. / pr. gang pr. person 
– betales via mobilepay 53529 eller cash til holdlederne.

Holdledere: Irene Dunker, mob. 5217 9050
og Aase Dahl, mob. 2966 6883. 

Begge er DGI-certificerede naturtrænere.

Send gerne en sms, hvis du har lyst til at være med. 
Vi glæder os til at møde dig og få nogle 

dejlige motionstimer sammen i naturen.

”Til naturtræning er der højt til loftet og du får luft under vingerne. 
Kom med og mærk suset fra motion og velvære i det fri…….”
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Generalforsamling
i Klemensker IF

Klemensker Idrætsforening indkalder til 
ordinær generalforsamling 

i Klemensker-hallens cafeteria 

onsdag den 1. september kl. 19.00

Dagsorden jfr. vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal være formanden, Bo Sonne 

(bosonne.kif@gmail.com) 
i hænde senest tirsdag den 24. august.

Bestyrelsen

Hejs flaget for en ven eller ved højtidelige lejligheder. 

Henvendelse kan ske til Poul Holm, Klemens Storegade 3, for lån af 
flagstænger, flag og retningslinjer. Mobil 2463 3819.

Hejs flaget for en ven eller ved højtidelige lejligheder. 

Kontingent til 
Klemensker Land- 
& Byforening 2021

Kontingent: 
Husstand kr. 100 / Enlige kr.   50

Frivilligt bidrag KLYNGE-AVISEN kr.     ?

Indbetaling kan ske på én af følgende måder:
Netbank:  Reg. 1551  Konto  9391606

MobilePay  50883
Giroindbetaling med betalingsident.:        

+01>    +9391606<

Kontant til kassereren: 
Irene Dunker, Klemens Storegade 46, Klemensker

Husk navn og adresse!
Hilsen Kassereren

Klemensker Land- 
& Byforening 2021

Der væltes træer ved forårets træning. 
Foto: ID

Klemensker 
Pensionistforening

Så er vi kommet i gang igen. Vi skal dog stadig 
passe på os selv og bl.a. huske at spritte hænder. 

Fredag d. 3. september kl. 14.00 
i KIF Centret

Lillian Hjort Westh kommer 
og fortæller om Benny Andersen

Fredag d. 10. september kl. 10.00 
BUSTUR

Pris 200 kr. 

Tilmelding inden d. 3. september til:
Grethe 56966247, Inge 56956532, Anny 56966164

Afgang fra SuperBrugsen - opsamling ved 
Midtvejsbænken.  Vi skal til STRABO, 

Christianhøjkroen og Almegårds Kasernes 
museum, hvor vi også drikker kaffe.

Husk coronapas!!!

Fredag d. 8. oktober kl 14.00 i KIF Centret
Underholdning 

Finn Nørgård kommer og synger.

Fredag d. 26. november
Julemiddag

Sted er ikke bestemt endnu. Menuen giver sig selv.

Se i næste nummer af Kyngeavisen.

Bestyrelsen
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Klemensker Jagtforening

www.klemenskerjagtforening.dk
Formand: Tage Ipsen, tlf. 2929 6950

Nye medlemmer optages gerne 
ved henvendelse til formanden. 

Se evt. mere på 
foreningens hjemmeside. 
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i KIF-Centret på Lindevej

Vi fortsætter de hyggelige
fællesspisninger i Klemensker:

Kom og få et par hyggelige timer med nye og gamle 
bekendte/naboer. Alle er meget velkomne, selvfølgelig 

også meget gerne fra hele Bornholm.

Vi serverer dagens- eller vegetarret + salat og slutter af 
med kaffe og kage / dessert..

Pris: Voksen 70 kr. Børn 4-10 år 40 kr. 
Børn 0-3 år gratis. 

Drikkelse til rimelige priser – vand på bordene.

Onsdag den 15. september kl. 17.30
(bindende tilmelding senest den 9. september) 

Dagens menu:
Gammeldags oksesteg, kartofler, bønner, 

glaserede løg og sauce

Vegetar: Nøddesteg

Onsdag den 20. oktober kl. 17.30 
(bindende tilmelding senest den 14. oktober)

Dagens menu:
Kylling i karry, gulerodsråkost med ananas og rosiner

Vegetar: Quorn-filet i karry

Husk at oplyse, om der ønskes dagens- eller vegetarret.

Tilmelding til Bjarne Reimer på telefon 3061 7026 
eller mail: bjarnerhansen@gmail.com

VEL MØDT!

samt førtidspensionister

Vi åbner igen med 

DATA-Hjælp
onsdag den 1. september kl. 10.00

i Klemensker Hallens Cafeteria

Har du en bærbar PC - så tag den med.
Har du en stationær PC, 

så medbring gerne egen mus.

Har du bare lyst til en kop kaffe og en snak, 
er du også velkommen.

Henvendelse: 
Bjarne Reimer 3061 7026

God sommerhilsen
 Jørn, Else og Bjarne

Generalforsamling 2021
Klemensker Jagtforenings udsatte generalforsamling 
blev holdt den 1. juni i KIF Centret. 27 af foreningens 
ca. 85 medlemmer var mødt op.

Foreningens formand, Tage Ipsen, orienterede i sin 
beretning om de af foreningens aktiviteter, som 
kunne gennemføres i 2020. Grundet coronaen valgte 
bestyrelsen at aflyse alle planlagte jagter i Pedersker 
Plantage. 

Formanden takkede div. lodsejere, som velvilligt 
stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, og 
beklagede samtidig de evt. støjgener, som måtte være 
forbundet med disse skydninger

Der var genvalg af Tage Ipsen, Stefan Iversen og Kim 
Grønvall til bestyrelsen samt genvalg af både 
suppleanter og bilagskontrollanter. Kasserer Stefan 
Iversen fremlagde regnskabet, som viste et mindre 
overskud i 2020.  Foreningen har fortsat en god og 
stabil økonomi.

Årets krage- og skadebenskonkurrence blev vundet af 
Jakob Tolstrup.

Aftenens dirigent var Jakob Tolstrup.

Bukkepral
16 medlemmer var mødt op til årets bukkepral søndag 
den 13. juni i jagthytten. Der var i alt indleveret otte 
opsatser til fremvisning. De fordelte sig med én ulige 
tiender, fem seksendere, én gaffelbuk og én abnorm 
opsats

Årets vinder af bukkepokalen blev Torben Ingvorsen 
med en meget flot ulige tiender. En opsats, som bliver 
spændende at følge ved Danmarks Jægerforbunds 
opmåling sidst på året.

Afslutning lerdueskydning
Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet den 16. 
juni hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere 
stenbrud i udkanten af Almindingen skabte en meget 
flot og naturskøn ramme for forårets sidste skydning 
og efterfølgende grill. De nyindkøbte miljøpatroner 
blev livligt testet på de hurtige lerduer fra ” kaninud-
kasteren ”.

Aktivitetsoversigt
Lerdueskydning:

Se foreningens hjemmeside for endeligt program for 
efterårssæson 2021.

Foreningsmesterskab med jagtriffel:
Onsdag den 25. august kl. 18.00 
på Østerlars Skydebane, Brommevej 25

Mød godt frem til foreningsmesterskabet i skydning 
med jagtriffel. Flere spændende discipliner.

Der forventes op til max. 20 skud pr. deltager. 

Pris: 35,- kr. 

Skydearrangement med spisning:
Lørdag den 18. september kl. 12.00
på Skrubbegård, Bedegadevej 48

Flere spændende skydninger. Alle kan være med.

Også mulighed for kun at skyde eller kun at spise i 
jagthytten kl. 18.00. Husk blot tilmelding.

Pris: Skydning 100 kr. Spisning 100 kr.

Bindende tilmelding senest den 5. september til 
Mogens Elleby, tlf. 40 15 66 80. 

Foreningsjagter i Pedersker:
Fredag den 5. november kl. 9.00.

Lørdag den 27. november kl. 9.00.

Tirsdag den 28. december kl. 9.00.

Husk tilmelding til Stefan, tlf. 30 12 80 13, senest 7 dage 
før jagten.

Trykjagt på dåkalv:
Lørdag den 15. januar 2022

Nærmere info følger senere vedr. tilmelding m.m.

Jakob Tolstrup med pokalen i årets krage- og skadebens-
konkurrence

Torben Ingvorsen vandt bukkepralspokalen for en flot uli-
ge tiender
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En startguide til bøn
Først; Gud er hverken kræsen eller kræven-
de. Jesus hørte bønner, lige fra den mest 
rettroende jøde, til den, som måtte betrag-
tes som en fjende. Alle kan bede. Når vi be-
der, er det godt at overveje, hvem vi beder 
til, ligesom vi ellers gør os klart, hvem vi ta-
ler med. Det kan overvejes gennem et stort 
teologisk studie eller ved at skæve til tros-
bekendelsen, dog har Gud ikke krav til vo-
res tilgang til ham. Han hører på alle, lige 
fra den der går i templet for at bede og til 
den forbipasserende på gaden. Vi kan bede 
til Gud overalt og behøver ikke bedetæppe. 
Modsat opfordres vi også til at gå bag en 
lukket dør for at bede, så der er rum for ro 
og samtale med Gud.

Dernæst; Jesus siger: ”Bed, så skal der gi-
ves Jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal 
der lukkes op for Jer”. Det er rammen for 
bøn. Jesus inviterer os til bøn og siger, at 
han vil være der og høre os. Jesu ønske om, 
at vi beder til ham, trumfer som beskrevet 
ovenfor vores indstillinger til ham. Han vil 
bare så gerne høre fra os, lige netop hvor vi 
er lige nu. Han ønsker, vi går ind under den 
omsorg, han har for os, og at vi fortæller 
ham, hvordan vi har det. Hvad glæder os, 

hvad er det, vi kæmper med, er der bekym-
ringer og hvordan ser vi fremtiden? Sæt ba-
re ord på det, du tænker og på, hvad dine 
ønsker til Jesus er. Han har ikke brug for 
”rigtige” formuleringer, stemninger eller 
kropspositioner, så du kan bede frit for. Er 
du i tvivl, kan det være en hjælp at bede 
sammen med andre.

Sidst; Bibelen omtaler, at der er dårlig 
bøn, men aldrig at der er forbudt bøn. Bibe-
len siger heller ikke, at ubesvaret bøn er lig 
med dårlig bøn. Tvært imod opfordres vi til 
at have tålmodighed, når vi beder. Vi kan 
ikke bede forkert, men vi kan bede dårligt. 
Det sker, når bønnen bliver egoistisk, kun 
bedt for egen tilfredsstillelse. Ligesom en 
far nok hører barnets ønske om, at mindst 
1/3 af madpakken skal være slik, men næp-
pe vil efterkomme barnets ønske, ligeså-
dan hører Gud også bøn, men vil give gode 
bønnesvar. Den gode bøn vil lade sig for-
ene med, hvad Gud ønsker for os. Vil du 
gerne i gang med at bede, vil det være godt 
at starte med Fadervor. Her er der bøn for 
mange af vores daglige behov, og vi bliver 
sat i stilling over for Gud som vores Far, der 
har al magt til at besvare vore bønner. Gerner Wibo Bräuner

Koncert i Ny Kirke
med fransk musik for mezzosopran og orgel/klaver

Søndag den 5. september kl. 19.30
Mezzosopran Rebecca Forsberg Svendsen og 
organist Anders Forsberg Svendsen vil spille et rent 
fransk program med let og underholdende klassisk 
musik - bl.a. variationer over Marseillaisen, franske 
kirkeklokker, "lirekassemusik" for orgel, et par 
operaarier og elegante chansons i den lettere genre.

Rebecca er nyansat organist i Østerlars og Gudhjem 
kirker, men er solistuddannet sanger fra Musikkon-
servatoriet i København med 25 års erfaring som 
solist og professionel ensemblesanger.

Anders er organist i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, 
ligeledes uddannet fra Musikkonservatoriet i 
København og har et par års studier i Paris bag sig, 
hvor dele af koncertens repertoire er hentet fra.

Der er fri entré til koncerten,  
som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens  
pulje til afholdelse af kunstneriske  
sommeraktiviteter.
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AUGUST
22. august kl. 10.30  12. s. e. trinitatis

29. august kl. 10.30  13. s. e. trinitatis 
Peter Hauge Madsen

SEPTEMBER
Lørdag den 4. september kl. 9.30 og 11.30   
Konfirmation

5. september kl. 10.30  14. s. e. trinitatis 
Kirkekaffe

5. september kl. 19.30  Koncert.  
Se omtale på side 15.

12. september kl. 10.30  15. s. e. trinitatis

12. september kl. 19.00  15. s. e. trinitatis 
Velkomst til det nye konfirmandhold 
Forklaringsgudstjeneste

19. september kl. 10.30  16. s. e. trinitatis 
Høst- og familiegudstjeneste 
Efterfølgende en lettere servering

26. september kl. 10.30  17. s. e. trinitatis 
Carsten Møller-Christensen

OKTOBER
3. oktober kl. 10.30  18. s. e. trinitatis 
Knud Henning Hansen 
Kirkekaffe

10. oktober kl. 10.30  19. s. e. trinitatis 
Elon Enevoldsen Lauterlein

17. oktober kl. 10.30  20. s. e. trinitatis 
Prædikant: Morten Munch

24. oktober kl. 10.30  21. s. e. trinitatis 
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission

Prædikener på nettet
Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget  
og lagt ud på nettet. De findes på kirkens  
hjemmeside: www.ny-kirke.dk under  
menupunktet Prædikener.

Hjemmealtergang
Hvis nogen på grund af sygdom ikke er i stand til 
at komme til gudstjeneste og ønsker at modtage 
Herrens nadver, så ring til sognepræsten. Så 
kommer præsten hjem til dig/jer og holder 
altergang i hjemmet.

Menighedsrådsmøder
Onsdag d. 1. september og d. 6. oktober kl. 19.00  
i Præstegården.

Fællesskabsaften
Tirsdag 12. oktober kl. 19.00 – 21.00 
Præstegården, Ellebyvej 2

Vi læser og taler om den kommende søndags 
tekster: 20. søndag efter Trinitatis: 
Jer 18,1-6, Ef 5,15-21 og Matt 22,1-14.

Enhver er hjertelig velkommen!  
Kirkebil kan benyttes. 

Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission   
Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423

Gudstjenesteliste og mødekalender

Menighedsmøde 
 
Onsdag d. 8. september  
kl. 19.00 – 21.00 i Ny Kirke.

Velkommen til det årlige menighedsmø-
de, hvor vi kan inspirere hinanden. Kom 
og giv din mening til kende om kirkens 
arbejde.

• Formanden orienterer om det  
 forløbne års arbejde og kommende  
 projekter

• Kassereren orienterer om årets  
 regnskab og budgettet for inde- 
 værende år

• Te/kaffe

• Giv din mening til kende

• Andagt

Venlige hilsner fra  
Menighedsrådet

Høstgudstjeneste 
Søndag d. 19. september kl. 10.30 er der høst- og 
familiegudstjeneste. 

Man må meget gerne medbringe frugt og grønt, som 
børn og unge bærer ind i begyndelsen af gudstjene-
sten.

I forbindelse med denne gudstjeneste kan man give en 
gave til Guds riges arbejde. 

Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på en 
lettere servering.

Babysalmesang
Tilmelding og info hos Vivi West Olesen,  
mobil nr. 3053 8996.

 Fællesbøn 
 
I Ny Kirke samles vi jævnligt til fælles-
bøn. Vi læser et stykke fra Bibelen og 
beder til Gud om alt det vi i fællesskab vil 
lægge frem for ham i bøn. 

Nogle beder højt, andre stille, og i 
fællesskab lægger vi vores glæder og 
bekymringer frem for Gud. 

Onsdage kl. 16.30 i Præstegården:  
D. 18. august, d. 1. og 15. september og 
d. 6. og 27. oktober.

Alle er velkomne!

Konfirmander
Indskrivning af konfirmander:  
Torsdag d. 12. august kl. 16.00 i kirken.

Undervisningen begynder torsdag d. 9. september  
kl. 14.30 i Præstegården, og søndag d. 12. september  
kl. 19.00 er der en velkomstgudstjeneste for det nye 
hold sammen med deres forældre i Ny Kirke.

Minikonfirmander
For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud om forbereden-
de konfirmandundervisning over ca. 12 gange. 
Undervisningen gives i Præstegården/kirken onsdage 
kl. 14.30 – 16.00 i perioden d. 25. august – d. 24. 
november. 

Indskrivning til Minikonfirmand-undervisning: 
Onsdag d. 11. august kl. 16.00 i kirken.

Kirkebilen
kører til alle gudstjenester. 

Ring senest 1 time før gudstjenesten  
til DanTaxi på tlf. 5695 2301.

Nyker-Klemensker Indre Mission
Det blev besluttet at sammenlægge de to fællesskaber. 
For fremtiden hedder fællesskabet "Nyker-Klemensker 
Indre Mission", og møderne vil fremover foregå i Kle-
mensker. Missionshuset Salem i Nyker vil blive solgt, 
og vi håber at mange vil bakke op om det nye fællesskab. 
Missionshuset i Klemensker vil blive istandsat og mo-
derniseret. Moderne i det indre og med kærlig hensynta-
gen til det gamle missionshus kulturelle ydre udseende. 

Juniorarbejdet er flyttet til Indre Missions hus i Rønne, 
og seniorarbejdet er nedlagt, men vi henviser til ældre-
møderne i Klemensker.

Den nye bestyrelse er sammensat af Kurt Pedersen, 
Jørgen Damgaard Nielsen, Inge Svendsen og Hartvig 
Mumm. Inge Svendsen er blevet kasserer og Hartvig 
Mumm er blevet formand. Der er blevet nedsat forskel-
lige udvalg så som byggeudvalg, programudvalg, kom-
munikationsudvalg, kaffe- og rengøringshold og aftale 
om mødeledelse.

August
Søndag den 29. august kl. 14.00   
Sommermøde.

September
Onsdag d. 1. september kl. 14.30   
Klemensker. Ældremøde. 

Tirsdag den 7. september kl. 19.00  
Bibelundervisning. Zahrtmannsvej 42, Rønne.

Onsdag den 15. september kl. 19.30  
ved missionær Palle Kure.

Onsdag den 29. september kl. 19.30  
ved Lasse Munk.

På gensyn i Klemensker, Sct. Klemensgade 2 
På vegne af Nyker-Klemensker Indre Mission

Hartvig Mumm, formand
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Fadervor med forklaringer
Jesus har givet os bønnen Fadervor. I Bjergprædikenen 
(Matthæusevangeliet kapitel 5-7) underviser Jesus sine di-
sciple, og i den forbindelse lærte han dem at bede. Når I be-
der, siger Jesus, så må I ikke lade munden løbe og bare lire 
noget af. I skal heller ikke bede for at blive set af andre. 
Men derimod skal I bede enkelt og ærligt, og det skal være 
uden skuespil. Og da lærte han dem bønnen Fadervor. Fa-
dervor kendes og bruges af alle folkeslag ud over hele jor-
den. Det er bønnen, som Jesus har lært os. Stort set alle 
kender den, men lige pludselig kan vi komme til at bede 
bønnen blot som en remse. I dette stykke gennemgår vi 
Fadervor med nogle korte og enkle forklaringer. Forklarin-
gen er hentet fra bogen: Katekismus Updated og hjemmesi-
den: www.katekismusinspiration.dk, hvor der kan hen-
tes yderligere hjælp og inspiration.

INDLEDNING 
Vor Fader, du som er i himlene!

Det vil sige: Gud indbyder os til at tro, at han er vores al-
mægtige Far og vi er hans børn, for at vi trygt skal bede til 
ham, som børn beder deres far eller mor om noget.

DEN FØRSTE BØN
Helliget blive dit navn

Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv; men i denne 
bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os. 
Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi 
som Guds børn lever efter det. Hjælp os til det, kære Far i 
Himlen! Men den, som forkynder eller lever anderledes, 
end Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Bevar os fra 
det, himmelske Far!

DEN ANDEN BØN
Komme dit rige

Det vil sige: Guds rige kommer af sig selv uden vores 
bøn; men i denne bøn beder vi om, at det også må komme 
til os. Det sker, når vores himmelske Far giver os sin Hel-
ligånd, så vi tror hans ord, lever efter det og får evigt liv hos 
ham.

DEN TREDJE BØN
Ske din vilje som i himlen således også på jorden

Det vil sige: Guds gode vilje sker uden vores bøn; men i 
denne bøn beder vi om, at den også må ske hos os. 
Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra Djævelen, 
den faldne verden og vores syndige vilje, som ikke ønsker 
at hellige Guds navn og lade hans rige komme. Det sker, 
når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen 
på ham, så vi lever efter hans vilje, indtil vi dør.

DEN FJERDE BØN
Giv os i dag vort daglige brød

Det vil sige: Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, 
endda til onde mennesker; men i denne bøn beder vi om, 
at vi må værdsætte det og modtage vores daglige brød med 
tak og dele med andre. Ved dagligt brød forstår vi alt, hvad 
vi behøver i livet og for at trives, fx mad, drikke, tøj, hjem, 
penge, ejendom, trofast ægtefælle, vores børn, gode kolle-
ger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, 
ære, gode venner og naboer.

DEN FEMTE BØN
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere

Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud ikke vil se 
på vores synd og af den grund afvise vores bøn. For vi er ik-
ke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke 
fortjent det. Men vi beder om, at han vil tilgive os alt af nå-
de. For vi synder daglig meget og fortjener Guds straf. Så-
dan vil vi også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, 
der gør os ondt.

DEN SJETTE BØN
Og led os ikke ind i fristelse

Det vil sige: Det er ikke Gud, der frister os. Men i denne 
bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så Djævelen, den 
faldne verden og vores syndige vilje ikke bedrager os til 
vantro, synd og fortvivlelse. Og vi beder om, at Gud vil be-
vare os, når vi fristes, så vi til sidst må vinde og beholde 
sejren.

DEN SYVENDE BØN
Men fri os fra det onde

Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud vil befri os 
fra alt det, der kan skade os selv eller andre til krop og sjæl, 
ejendom og ære. Og vi beder om, at han vil føre os fra den-
ne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør.

AFSLUTNING
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Det vil sige: Vi priser Gud for, at disse bønner opfyldes 
helt og fuldt den dag, Guds evige rige kommer. Men også 
nu er Riget, magten og æren Guds. Derfor kan vi trygt reg-
ne med, at han i nåde hører vores bønner og 
svarer os.

Amen betyder: Ja, det skal ske sådan.

Fællesbøn
Jesus har lært os at bede, og han har givet store løfter til 
dem, som beder til ham. Jesus siger:  Bed, så skal der gives 
jer; søg, så skal I finde, bank på så skal der lukkes op for jer. 
Selv bad Jesus til sin Himmelske Fader. Han vidste, hvad 
bøn betød, og hvad der skete, når man bad.

Ofte beder man for sig selv, dvs. alene. Men det kan være 
en kæmpe hjælp at bede sammen med andre. Det kaldes 
fællesbøn og betyder, at man er fælles om at bede. 

Når man beder sammen med andre, så kan man hjælpe 
og støtte hinanden til at bede. Nogle gange kan man køre 
træt i bønnen, og da er det godt at være flere, som støtter og 
opmuntrer hinanden til bøn.

Hvad hjertet er fyldt af....
I bønnen sættes der ord på, hvad hjertet er fyldt af. Det er 
ikke vanskeligt at bede, men man kan gøre det vanskeligt 
for sig selv og andre, hvis man glemmer, hvad bøn er. Bøn 
handler om at tale med Jesus om det, der fylder i mit sind. 
Man kan tale med Jesus om alt. Men desværre bedes der 
ikke så meget mere til Gud. Det er en alvorlig sag, for uden 
bøn har vi ingen kontakt med Gud. Her kan bønnen Fader-
vor være en god hjælp til at bede til Gud. Bønnen begynder 
med de tillidsfulde ord: ”Vor Fader, du som er i himlene”.

Hvis børn og forældre ikke taler sammen, så er der no-
get galt. Hvis vi som Guds børn ikke taler med vor himmel-
ske Far, så er der noget galt. Det, der sker i bønnen, er, at vi 
taler med vores Far i Himlen. Han siger, at vi må bede om 
hvad som helst, når som helst og hvor som helst. 

Jesus bad
I Joh 17 møder vi et eksempel på, at Jesus bad til sin Far i 
Himlen. Her siges, at han så op mod Himlen. Himlen! Det 

var hans hjem. Han vidste, hvordan der var i Himlen. Når 
Jesus talte om himlen, så talte han om noget han kendte. 
Disciplene så, at han nu så op mod himlen. Nu talte han 
ikke med dem, men med sin Far i Himlen.

I Sal 121 møder vi en lovsyngende bøn. Der står: Jeg løf-
ter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? 
Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.

Da Stefanus, den første kristne martyr, havde prædiket 
Guds ord, så han op mod himlen, og han så Guds herlighed 
og Jesus stående ved Guds højre side.

Da Jesus så op mod Himlen, så han Guds herlighed. 
Denne herlighed fyldte ham med glæde.  Og så bad Je-

sus: ”Far, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre 
dig.” Når vi beder til Gud, er vi med til at ære og herliggøre 
Gud, dvs. at vi og andre ser Guds storhed, hellighed og 
kærlighed.

Sammen med andre
Når vi beder sammen med andre, så handler det meget 
om, at der er en god atmosfære af fælles forståelse. Man 
kan ikke bare uden videre bede for eller sammen med an-
dre. 

Forud for bønnen må der skabes en vis form for tillid. 
Mange mennesker beder for og sammen med andre, som 
man måske ikke umiddelbart kender så godt. Derfor kan 
det både ved bøn for andre og ved fællesbøn være godt at 
skabe en vis form for tillid til andre. 

Selv på kort tid kan man opnå en sådan tillid og fortro-
lighed, at man kan bede for den anden eller for hinanden. 
Jeg kan bevidne, at det forholder sig sådan. Jeg har i for-
skellige lande og kulturer mødt mennesker, som jeg ikke 
kendte, og kort tid efter kunne vi bede sammen. Hvordan 

kan det lade sig gøre? Jo, både de og jeg var vant til at bede i 
Jesu navn, og Jesus forener os på tværs af alle sprog og kul-
turer. 

Fællesbønnen
Når vi beder sammen med andre, lægger vi vores nød og 
glæder frem for Gud. Jesus har sagt: ”Alt, hvad to af jer her 
på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min 
himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit 
navn, dér er jeg midt iblandt dem.” (Matt 18.19-20). Jesus 
har givet store og klare løfter til dem som beder. Her er der 
et særligt løfte til det at bede sammen med andre. En kvin-
de i Kenya sagde engang, da jeg spurgte, hvad bøn og fæl-
lesbøn betød for hende og kvindegruppen: ”Det kan være, 
at vi virker lidt stille og generte ved kirkens gudstjenester, 
men det er vi ikke, når vi kommer sammen til vores mø-
der. I skulle bare opleve det” sagde hun indbydende. ”Så 
snakkes der, men først og fremmest bliver der bedt. Vi be-
der om alt det, der ligger os på sinde. Vi takker for livet, for 
maden og børnene og beder for os selv og vores familie og 
regeringen og landet.”

Når man beder sammen med andre, så styrker man hin-
anden i troen og hjælper og støtter hinanden.

Sognepræst Per Munch
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Ved Ulla Kjøller

Bøn behøver ikke at følge et fast ritual eller 
faste tidspunkter, men kan også sagtens 
indgå i hverdagens gøremål, f.eks. kan en 
gå-/cykeltur være en god anledning. 

Hvis jeg f.eks. vågner om natten og ikke 
lige kan falde i søvn igen eller tidlig morgen, 
hvor det stadig er for tidligt at stå op, bruger 
jeg tit anledningen til at bede. Det kan så væ-
re, at jeg falder i søvn ”midt i det hele”, men 
ingen bøn er jo spildt bøn. 

Der kan være situationer eller hændel-
ser, som tilskynder til bøn vedr. det konkre-
te. 

Det kan f.eks. være at bede om Guds vej-
ledning i livets situationer eller om Guds 
beskyttelse på en konkret rejse. En bøn, 
som mange måske betragter, som værende 
ude af trit med tiden, er bordbønnen. Vi må 

gerne lære f.eks. vores børnebørn, at mad 
og andre af livets nødvendigheder og goder 
ikke er en selvfølge. 

En ganske enkel bordbøn kan være: ”Tak 
Gud, for maden, tak for livet, tak for alt du har 
os givet.” 

Bøn er naturligvis også ”fadervor”, som 
er den bøn Jesus opfordrer os til at bede.

 Jeg tror alle, eller de fleste, kender til,  
at tankerne nemt kan flyve, når vi beder 
”fadervor”, fordi det er en bøn, vi kan uden-
ad og som vi derfor ikke behøver at tænke 
med i. 

Her kan det være en hjælp, synes jeg, at 
bede langsomt og tænke billeder/situatio-
ner ind for at fastholde tankerne.

Og så kan det være befriende at slippe 
eventuelle bekymringer og sige til Gud: ”det 
her må du tage dig af”.

Ved Esben Holm

Det er vigtigt, hvem jeg retter bønnen imod. 
Jeg henvender mig til min Himmelske Far 
og Gud.

I Bibelen bliver jeg mindet om, at Gud er 
Skaberen og Universets Herre. Ham der har 
talt mine hovedhår, og kender alle mine le-
vedage, kender mit sind, skavanker og sær-
heder. Ham der er meget større end mig. Jeg 
skal huske på, at jeg jo kun er et støvfnug i 
forhold til Ham. Han har selv givet mig ret 
til at henvende mig til Ham, og Gud er ikke 
afhængig af tid og sted. Jeg kan godt bede til 
Jesus, mens jeg arbejder. Minde Ham om 
mine børn med familie og om kolleger. Om 
Guds Ord må have magt og styrke i dem, 
som bringer budskabet videre til andre. 

Takke Ham for at solen står op, og at jeg 
kan stå op. Takke Ham for, at der er en op-
gave, som jeg kan udføre. Bede om regn og 
takke for regn.

Så får jeg ofte igen i form af en sang, som 
jeg kan gå og fløjte eller nynne på.

Aftenbøn/fællesbøn. 
Takke og bede om syndernes forladelse, 

og vide at Hans nåde er ny hver dag, og den 
bliver ikke brugt op. 

Bede om evigt liv hjemme hos Ham i 
Himlen, og minde Gud om, at når Han har 
begyndt med mig, så har Han lovet at blive 
ved. Minde ham om alle dem jeg holder af. 
Han elsker jo, når hans børn snakker til 
ham. Han bliver mere glad end en far eller 
bedstefar, der får et smil fra den lille ny i fa-
milien. 

At være der, hvor jeg må sige, her kan jeg 
ikke gøre noget, hverken mentalt eller fy-
sisk, her må du, Gud, gøre med mig, som du 
finder bedst. 

Så sker der det forunderlige, at når jeg 
læser og beder, så kommer Han og er hos 
mig, så kan jeg være helt tryg.

Ved Signe Munch

Hver morgen siger jeg tak til Gud for den nye 
dag. Takker for søvnen og helbred. Dagen er 
ikke bare en i rækken, men en særlig gave 
fra Gud, som jeg må pakke ud. Der er altid 
opgaver, der venter, men jeg beder også om 
at være åben over for at se nye ting på min 
vej.

Mit humør kan svinge, men Gud er den 
samme, og han står altid ved sit ord. 

Engang besøgte jeg en blind dame, som 
kunne mange salmevers udenad, som hun 
brugte i bøn. Et af dem var et vers fra sal-
men ”Du Herre Krist min frelser est” (DDS  
52) I v. 5 står der: ”Da ved jeg vist, o Jesus 
Krist, du vil mig ej forlade. Du siger så: Kald 
du mig på, hjælp skal du få, og intet skal dig 
skade.” 

At begynde og slutte dagen i bøn er trygt 
og godt. Nogle gange kan jeg ikke lige selv 
finde ordene og bruger da et salmevers el-
ler et ord fra Bibelen.  

Bag i salmebogen er der skrevne bønner, 
som kan udtrykke det, man gerne ville have 
sagt.

Men der er også mange andre situatio-
ner, hvor bønnen kommer meget spontant. 
Jeg husker, hvordan jeg råbte til Gud, når 
jeg kørte på mudrede veje i Afrika og var 
bange for at sætte mig fast. 

En gang var det lige ved at gå galt, men 
ud af skoven kom en mand med nogle gre-
ne, som hjalp mig i nøden. Da takkede jeg 
ikke alene Gud, men også manden for hans 
hjælp. 

Sådan kan det i hverdagen være godt at 
bede og råbe til Gud om hjælp. Men vigtigst 
af alt er, at jeg daglig i bønnen kan tale med 
Gud, min Far i Himlen om alt, både stort og 
småt.

Bøn er både at takke for og bede om

Bøn i mit liv

Hvad betyder bøn for dig?
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Vi har ca. 200 elever fordelt på 10 klasser fra 0.-9. klasse. 

Vi har også en børnehave 
”Bien” med ca. 30 børn. 

Alle kender hinanden, og det giver god trivsel, og et 
læringsmiljø der er i top. 

Der er kort vej fra ide til handling, og vi er en skole, 
der lever op til mottoet: 

EN SKOLE I BEVÆGELSE!

Læs mere på www.b� skole.dk 
eller ring og hør nærmere på tlf. 56930710.

Vi har ca. 200 elever fordelt på 10 klasser fra 0.-9. klasse. 

Bornholms Frie Idrætsskole er en 
privatskole med fokus 

på faglighed, bevægelse og ernæring

•  Aut. Elinstallatør
•  Alt i El-installation

•  Bolig

•  Data

•  Energi optimering

•  Industri

Jacob: Tlf: 28141820
Mail: Jacob@oens-el.info

Tobias: Tlf: 42964902
Mail: Tobias@oens-el.info

Endelig skolestart!
Så blev det august, sommerferien er slut og alle elever og 
ansatte er tilbage på skolen efter en forhåbentlig god, lang 
og varm sommerferie. 

Hen mod afslutningen af skoleåret var restriktionerne 
ift. Covid-19 heldigvis blevet lempet så meget, at vi kunne 
realisere den tur i Brændesgårdshaven, vi længe havde øn-
sket os. Samtlige elever og ansatte tog dermed afsted og 
havde en virkelig sjov, og aktiv dag. Mariehønen var et 
stort hit og som I kan se, var hoppepuderne også populære 
hos både børn og voksne.

Vores SFO har haft en meget aktiv sommer og de til-
meldte børn har virkelig fået lov til at lege turister rundt 
omkring på øen. 

Turene har blandt andet budt på besøg hos NaturBorn-
holm, Grønbechs Gård, Middelaldercentret og Sommer-
fugleparken og da det var allervarmest blev der budt på 
vandkamp i skolegården.

Vi ser nu frem til et skoleår, som, håber vi, ikke vil være 
i Coronaens skygge på samme måde som det netop for-
gangne. Et skoleår med større frihed for børn og undervi-
sere, hvor børnene kan lege frit og opleve fællesskaber i og 
på tværs af klasserne.

Igen i år har vi stor tilslutning til vores børnehaveklas-
se. Hele 27 elever er indskrevet og det er et meget, meget 
flot tal! 

Samtidig har vi for første gang i mange år, som følge af 
den nye overbygning, en 8. klasse. Elevantallet er derved 
støt stigende på skolen og det har naturligvis betydning 
for, hvor mange ansatte vi er på skolen. 

Vi har nu hele 8 nye ansigter rundt omkring bordet i læ-
rerværelset i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvilket 
selvfølgelig giver skolen ny energi og nye muligheder i un-
dervisningen.

Det er dog ikke kun ansigterne, der er nye. Hvis I har 
fulgt med i vores tidligere indlæg her i Klyngeavisen, har I 
set, hvordan vi har fået udsmykket skolegård, gangarealer 
osv. Det projekt er ikke afsluttet. 

Men vi er kommet meget videre. Indskolingen har fået 
sat hele alfabetet på ruderne. Gulvene har fået påsat tids-
linjer for historiske årstal, bøjninger på fremmedsprog og 
talrækken. Der er kommet endnu mere kunst på væggene 
og dørene i indskolingen har nu hver sin planet fra vores 
solsystem. 

Vi tager nu programmerbare QR-koder i brug i under-
visningen. Børnene kan scanne disse med deres iPad’s og 
lærerne kan lægge forskellige opgaver, spørgsmål og links 
ind på koden og derved kan vi gøre brug at de samme læ-
ringsmiljøer på forskellige niveauer og klassetrin og i for-
skellige fag. 

Skolegården har de seneste par år allerede gennemgået 
en stor renovering. Men vi fortsætter. Skolegården bliver 
ikke til at genkende om et års tid. Parkour i ”Sukkerskå-
len”, et fitness-areal mellem SFO og boldbur, en stor karru-
sel til de mindste og boldburet får også en overhaling. Det 
bliver så flot og børnene får mange flere muligheder for at 
røre sig kreativt. Følg med på vores facebook-side, hvor vi 
vil bringe billeder og opdateringer i takt med arbejdet skri-
der frem.

Trivslen her på skolen er god, men den kan altid blive 
bedre. Den fortsatte udsmykning af skolen og renovering 
af legearealer vil understøtte denne udvikling. 

Som noget helt nyt har vi derfor et samarbejde med Sko-
lestyrken. Skolestyrken  er et nyt skoletrivselsprogram, 
som inkluderer hele skolen, samtlige ansatte og elevrådet, 
i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at fore-
bygge og håndtere mobning. Et samarbejde vi venter os 
meget af.

Vi arbejder hver dag på at leve op til skolens motto ”et 
godt sted at være, et godt sted at lære” og vi håber, at vi med 
de ovenstående tiltag kan leve endnu bedre op til dette.

Hanne Birgitte Andersen
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NYKER 
PENSIONISTFORENING

Onsdag den 25. august 
kl. 14.30 - ca. 17.00

Bustur til vingården Lille Gadegård 
med rundvisning og lidt smagsprøver

Så er det tid til efterårets første arrangement. 

Vi mødes kl. 14.00 på parkeringspladsen ved 
forsamlingshuset, hvor vi bliver samlet op af 

bussen, der skal køre os til vingården.

Her vil Jesper med vanlig veloplagthed give os en 
lille rundvisning, og vi vil efterfølgende få lidt 

smagsprøver på hans vin samt en kop kaffe.

Efter kaffen kører bussen os tilbage til Nyker 
– måske ad en lille omvej. 

Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.00 

Egenbetaling 125 kr. for rundvisning, 
4 smagsprøver og kaffe.

Tilmelding senest torsdag den 19. august til 
Sven-Erik Sørensen 

på mail: bejerholm2019@outlook.dk 
eller telefon 26 44 02 40.

Husk at medbringe gyldigt coronapas og mundbind.

Onsdag den 15. september
kl. 12.00 - ca. 17.00

Bustur til Melstedgård
Vi drager af sted på efterårets anden udflugt 

– vi må jo nyde vores smukke ø, 
mens vejret er til det.

Denne gang samler bussen os op 
ved forsamlingshuset kl. 12.00 

og kører os til Melstedgård.

Her er det planen, at vi skal have en bid æbleflæsk 
til frokost, fortsætte med en lille rundvisning 

evt. efterfulgt af lidt tid på egen hånd 
og slutte med en kop kaffe med kage, 

inden bussen kører os hjem igen.

Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 17.00

Egenbetaling 150 kr. for entré, æbleflæsk, 
rundvisning og kaffe med kage. 

Drikkevarer er for egen regning og kan 
købes i Skafferiet eller medbringes.

Tilmelding senest torsdag den 9. september til 
Sven-Erik Sørensen 

på mail: bejerholm2019@outlook.dk 
eller telefon 26 44 02 40.

Husk at medbringe gyldigt coronapas og mundbind.

Aktiviteterne for resten af sæsonen vil som vanligt 
blive annonceret i det nummer af KLYNGE-AVISEN, 

der udkommer tættest på den enkelte aktivitet, 
samt under Tid & Sted i Ugeavisen Bornholm.

En oversigt over alle aktiviteter er desuden blevet 
omdelt til alle nuværende medlemmer af foreningen.

Vil du/I gerne have oversigten for at se, hvad der sker i 
foreningen - eller vores lille velkomstfolder - kan 

materialet rekvireres ved henvendelse til Bente Møller 
29 27 82 72 eller Sven-Erik Sørensen 26 44 02 40.

Du er altid velkommen til at deltage 
i ét arrangement som ikke-medlem, 
før du beslutter dig til medlemskab.

Naturtræning i Sorthat/Muleby
Ann Shannet Andersen fra Muleby er træner for et hold 
motionister, der fra september måned starter træning 
hver torsdag og søndag.

Man mødes og træner i skoven ved Hasle klinker.

Ann Chanett Andersen vil meget gerne have flere 
deltagere og gøre opmærksom på denne måde at holde 
sin krop i gang på.

Hun fortæller følgende: 
”Jeg er DGI certificeret naturtræner og afholder træ-

ning for voksne, der har lyst til en anderledes form for 
træning.

Fra den 2. september er der træning om torsdagen 
kl. 16.30-17.30, samt om søndagen kl. 10.00-11.00 i Has-
leklinker Skoven. Naturlegepladsen på Havvej i Sort-
hat/Muleby, er vores udgangspunkt.

I naturtræning bruges naturen som fysisk og men-
talt træningscenter og alle kan være med, da øvelserne 
tilpasses hver enkelt deltager. Der er ingen facitlister, 
der er ingen spejle og der er højt til loftet.

En træning består typisk af opvarmning, sansning, 
hukommelsesøvelser, balanceøvelser, samarbejds-
øvelser, cirkeltræning, udstrækning og afspænding.

Men en træning kan også være en rask gåtur i området, 
med indlagte styrke-, sanse- og balanceøvelser.

Træningen udføres uden brug af musik, men vi glæ-
der os over naturens lyde, som fuglefløjt og at lytte til 
vinden i trætoppene. Blæser det rigtig meget, kan vi 
høre havet ved Sorthat Odde.

Vi griner rigtig meget, men det er med hinanden og 
ikke af hinanden, og vi bruger naturen som trænings-
rum. Træer, træstubbe, grene, sten, kogler og mos bru-
ges i træningen.

Jeg ønsker at sprede budskabet om, at træning i na-
turen er fantastisk. Man tager altid hjem i godt humør 
efter en træning – uanset vejret.

Jeg er selv kronisk smertepatient, så nogle dage kan 
jeg ikke være 100% med til alle øvelser, men så instru-
erer jeg det vi skal lave og så laver jeg selv en anden 
øvelse, som min krop godt kan/vil den dag. Det er OK at 
trække sig fra øvelser, uden at skulle forklare. Natur-
træning favner alle.

Når vi har ydet, må vi nyde og derfor bager jeg, til 
hygge efter hver træning, ligesom jeg har også altid lidt 
frugt med. 

Derfor er der tilmelding til mig senest dagen før og 
det koster kun 25 kr. pr gang.

Jeg har oprettet en offentlig facebookgruppe der 
hedder: Naturtræning i Sorthat/Muleby. 

Her er der lagt billeder op fra nogle af træningerne i 
foråret, og det er også i denne gruppe jeg opretter begi-
venheder og kommer med ændringer, og det er også 
her man melder sig til træningen.

Hvis dette har vakt din interesse, men du ønsker 
mere information, kan jeg kontaktes på telefon 21 28 
90 74. Jeg håber at se mange nye ansigter, når vi starter 
op igen.”

Lad os håbe, at Ann Shannet får held til at tiltrække 
flere deltagere, det lyder som en dejlig måde at træne 
på.

Redigeret af Sven-Erik Sørensen

Opvarmning. Foto: Ann Shannet Andersen

Så er vi i gang. Foto: Ann Shannet Andersen

Sjovt ser det ud. Foto: Ann Shannet Andersen
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Skal der holdes fest? - Så er stedet Nyker Forsamlingshus
Stedet hvor du kan holde små og store fester i en hyggelig atmosfære. 

Nyker Borgerforening
Formand: Mattias Landberg-Krarup 4191 9876 
 mattias.krarup@gmail.com              

Næstformand: Claus P. Hansen 2962 7485 
 Findushansen@hotmail.com

Kasserer: Gitte Hansen

Medlemmer: Ane Falk                    
 anefalk@outlook.com

 Christine T. Munch Hansen  6140 0110 
 ctm.hansen@gmail.com

 Vibeke Brandt 2332 3090 
 vibeke.brandt43@outlook.dk

 Carsten Larsen 3046 2218 
 CarstenLarsen86@gmail.com 

Suppleanter: Kasper Monrad  

Nyker Pensionistforening
Formand: Sven-Erik Sørensen 2644 0240 
 bejerholm2019@outlook.dk 

Næstformand: Bente Lind 2366 7274 
 bente.dlind@gmail.com

Sekretær: Bente Møller 2927 8272 
 svenbente@outlook.dk

Kasserer: Ulla Pedersen 5134 5105  
 upedersen@hotmail.com

Nyker-Rø Jagtforening
Formand: Lars Folkmann   4020 2631 
 nykerjagt@gmail.com  

Næstformand: H C Lindholm      2714 2124 
 Sallylindholm1961@gmail.com

Kasserer: Torben Engel      2180 1245 
 Moellegaard_nyker@yahoo.dk

Sekretær: Thomas Jørgensen  2855 1934 
 eskesmyr@gmail.com

Medlem: Klaus Kristensen

Suppleant: Henrik Nielsen

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til kasserer. 
Regler for optagelse findes i vedtægter punkt 17. 
Tillæg: Forretningsorden. 

Følg med på vores hjemme side nykerroejagt.dk.  
Se hvad der foregår, og hvad der evt. bliver aflyst pga. Coronaen.

Nyker Idrætsforening
Formand: Christian Koefoed        2023 6065 
 cs@dlgmail.dk  

Næstformand: Mathias Larsen            2216 6771 
 mathiaslarsen_1406@hotmail.com

Kasserer: Torben Severinsen       2482 3317 
 torben@severinsen.info

Forsamlingshus: Asger Pedersen       4033 7076 
 upedersen@hotmail.com

Klubhus: Sanne Tranberg            2441 0593

 

Meld dig ind 
i Nyker Borgerforening

Vi mangler kun få indmeldelser for at nå op på  
100 medlemmer. 

Så hvis din husstand endnu ikke er tilmeldt,  
så gør det gerne nu.

Kontingent:  125 kr. for en husstand  
    eller 75 kr. for enlige

Mobilepay:  319288 (Husk at angive adresse)

Bankkonto:  0650 - 6560 095 196 
    (Husk at angive adresse)

Vellykket fællesspisning
Torsdag den 10. juni havde Borgerforeningen inviteret 
til den første fællesspisning i 2021.

Denne hyggelige tradition har naturligvis været luk-
ket ned på grund af corona-restriktionerne, men NU 
kunne den endelig genoptages.

Allerede kl. 17.30 var formand Mattias Landberg-Kra-
rup klar med lækre grillede pølser, og kasserer Gitte 
Hansen sad klar til at modtage de kun 40,-, som det ko-
stede at deltage i arrangementet, der fandt sted i dejligt 
lunt solskinsvejr uden for klubhuset.

For det ret beskedne beløb måtte du spise alle de pøl-
ser. og al den gode salat du kunne proppe i dig og dertil 
købe drikkelse til yderst rimelige priser.

Det blev på alle måder en vellykket fællesspisning 
med små 30 børn og voksne, der hyggede sig sammen i 
et par timer, så opfordringen lyder helt klart:

SØRG FOR AT MELDE DIG HURTIGT TIL NÆSTE 
GANG, du risikerer højst at få et par hyggelige timer i 
selskab med andre Nyker-boere og blive mæt for en ri-
melig penge.

Til Borgerforeningen skal opfordringen herfra lyde; 
Fortsæt med disse hyggelige fællesspisninger så 

børn, unge, voksne og ældre i Nyker kan vedligeholde 
og udbygge vores hyggelige fællesskab og lære hinan-
den endnu bedre at kende.

Af Sven-Erik Sørensen 
Mattias griller, overvåget af Gitte. 
Foto: Sven-Erik Sørensen

Allerede 17.30 guffes de første pølser. Foto: Sven-Erik Sørensen

Løber tænderne ikke i vand? Foto: Sven-Erik Sørensen
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Få op til 12 måneders rentefri kredit
Få lavet din bil nu, men udskyd helt gratis og rentefrit alle de betalinger, 
du foretager med dit AutoMester KontoKort. Du kan låne op til 60.000 kr. 
helt rentefrit og har altid løbende måned + 30 dages omkostningsfri kredit 
på dine køb med kontokortet. Læs mere på automester.dk eller kig ind på 
værkstedet og lad os hjælpe dig.

Vil du vente med at betale?

Ansøg nemt

og hurtigt!

Send SMS til 

1980 med teksten

RB Automester

NBC Nyker Bilcenter
Pluggegårdsvej 11
3700 Rønne
Tlf. 5696 3422
www.nbc-bornholm.dk

TRÆNINGSTIDER 
udendørs - efteråret 2021
FOR NYKER FODBOLD

Alle hold er startet

 Årgang Træningstid Ansvarlig træner

 Piger og drenge Lørdag Knud A. Rasmussen
 5-8 år kl. 10.00-11.00 Tlf. 4038 7445

 Drenge U/14 Tirsdag-torsdag Ronnie Holst
 Nyker-Hasle kl. 16.30-18.00 Tlf. 3055 3569

 Damer Mandag-onsdag Steffi Low
  kl. 18.30-20.00 Tlf. 3013 2858

 Senior herrer Tirsdag-torsdag Kent Ole Larsen
  kl. 18.30-20.00 Tlf. 4218 8392

SPONSORER
FOR NYKER FODBOLD 2021

Bornholms Produkthandel Aps

Intersport Rønne 

Nyker Borgerforening 

Jobvision 

Holger Brandt Kofoed

Axel Sørensen A/S

Ur Entusiasten                   

Vesterlund-Bornholm

Svaneke Smykker

DanBolig

Super Brugsen Klemensker

NBC Nyker Bilcenter

Arnager Røgeri

Stor donation til Nykers fodboldafdeling
Torsdag den 22. juli bliver Knud Rasmussen, der som be-
kendt er en yderst aktiv formand for nykers stadig voksen-
de fodboldafdeling, kontaktet af en tilbageflyttet nyker-bo 
ved navn Holger Brandt Kofoed, han har nemlig noget, 
som han vil drøfte med Knud.

Da Holger er pensionist tænker Knud, at det næppe dre-
jer sig om en plads på et af holdene i afdelingen, selvom 
Holger i ”de gode gamle dage” har spillet fodbold i Rønne 
Boldklub, og efter han flyttede til Svogerslev på Sjælland, 
har han været målmand i Sjællandsserien samt på old 
boys holdet.

Holger fortæller, at man på old boys holdet, altid starte-
de kampene med en Gammel Dansk – noget man kunne 
smage under hele kampen !

Holger har en stor veneration for Nyker, da han som 
ung mand arbejdede på Pilegård, så da han i 2019 flyttede 
ind i en bolig på Grønagervej, var det naturligt igen at blive 
en del af lokalsamfundet, blandt andet som bordtennis-
spiller i NIF samt medlem af Nyker Pensionistforening.

Knud Rasmussen bliver i løbet af samtalen først tem-
melig overrasket og dernæst nærmest mundlam – og ikke 
mindst MEGET glad - da han får at vide, at Holger Brandt 
Kofoed vil støtte 1. holdet i Nykers fodboldafdeling med 
ikke mindre end 25.000,00 kr.

Holgers baggrund for den generøse donation er den, at 
han ønsker at støtte fodbolden i Nyker og være med-
virkende til at bringe noget af tidligere tiders storhed til-
bage.   

I skrivende stund har Knud endnu ikke besluttet nøjag-
tigt hvad de mange rare penge skal bruges til, men det er 
Holgers betingelse at det skal være til gavn for spillerne og 
fodboldformand Knud Rasmussen udtaler da også i den 
forbindelse:

”Det er en stor glæde at modtage støtte til fodbolden og det 
arbejde vi gør, fra lokale personer i byen. Det er dejligt at det 
bliver bemærket i vores nærområde. Afdelingen siger en stor 
tak og værdsætter denne donation rigtig meget. Vi vil bruge 
støtten til at dygtiggøre vores spillertrup og sørge for de indre 
rammer er helt i top for spillerne. Klubbens 1. herrehold er ryk-
ket op i Bornholmsserien og vil helt sikkert blive udfordret og 
møde en bedre og stærkere modstand end sidste sæson”.

Af Sven-Erik SørensenNIF årets klub. Foto: Sven-Erik Sørensen

Holger og Knud. Foto: Sven-Erik Sørensen
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Frivillige til Nyker flaghold
Nyker Borgerforening søger frivillige  

til et nyoprettet flaghold 

Flagholdet får ansvaret for byens opsatte 
flagstænger og tilhørende flag.

Flagholdets primære  
opgave er at opsætte og nedtage flag.

Hvis du er interesseret eller vil høre mere,  
kan du kontakte Mattias Landberg-Krarup  

på mattias.krarup@gmail.com  
eller mobil: 41919876

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3

3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:

 Gratis lånebil

 Aircondition service

 Dæk & fælge

 Rust- & pladearbejde

 Trailer, hestetraler reparation

 Reparation & service af din bil

 Klargøring til syn + kørsel til syn

Telefon
 2360 3410

Esbens Auto
Tlf. 2360 3410Drik mælk

Bålet brænder lystigt. Foto: Sven-Erik Sørensen

Sankt Hans aften i Nyker
Selvom Sankt Hans bålet i 2020 måtte aflyses på grund af 
Corona, så var fremmødet til årets bål i Nyker heldigvis ik-
ke blevet mindre, tværtimod kan man sige, der gættes på 
omkring 100 mennesker var samlet på plænen ved Præste-
dammen da bålet skulle tændes.

I Nyker havde man nemlig valgt at gennemføre båltæn-
dingen i modsætning til flere andre steder, der havde af-
lyst på grund af det tørre vejr og den dermed forbundne 
brandfare.

Aftenen gik da også rigtig fint, uden et eneste uheld.
Det hele startede kl. 19.00 på P-pladsen ved Forsam-

lingshuset, hvor Borgerforeningens formand Mattias 
Landberg-Krarup bød velkommen og kort fortalte om afte-
nens planlagte forløb.

Dernæst blev der uddelt fakler til børn og barnlige sjæle 
og efter endnu en gang at have formanet om forsigtighed 
med ilden, bevægede man sig i en laaang række ad Nyker 
Hovedgade og Kirkebyvej, hvor man drejede ad cykelstien 
mod øst. Det var en lidt lang tur, og de fleste fakler var des-
værre også gået ud, da man nåede Præstedammen, men 
bålet blev dog tændt og brændte lystigt.

Dernæst bød Mattias igen velkommen, og takkede me-
nighedsrådet for lån af området ved Præstedammen – en 

forholdsvis ny tradition – idet man i talrige år forinden har 
afholdt bålfesten på station. 

Han bød derefter velkommen til aftenens båltaler Alex 
Speed Kjeldsen fra Pedersker, som  lagde godt fra land, da 
han startede med at konstatere, at han godt vidste at folk 
ikke hører efter en båltaler !!

Og ganske rigtigt, der var en del baggrundsstøj af snak-
kende folk, men Alex holdt fast ved sin tale, og kom ind på 
de små by-samfunds ret og pligt til at holde sammen og 
skabe fællesskaber, særligt når man som både Nyker og 
Pedersker ligger ”ind i landet” og dermed ikke er så attrak-

tive for turister og fastboende som kystbyerne er.  Han op-
fordrede alle til at deltage i fællesskabet, og komme med 
ideer til hvordan man bevarer og udvikler ”indlandsbyer-
ne” og gør dem til levende byer, der tiltrækker nye beboere.

Han nævnte Borgerforeningen, NIF og Friskolen som 
de væsentligste ting der har gjort, at Nyker stadig er en god 
by at bo og leve i, og ikke mindst – at tiltrække nye beboe-
re.

Mens Alex talte, var der rig lejlighed til at besøge Borger-
foreningens lange bord, hvor der blev serveret popcorn, 
velskænket fadøl og ikke mindst dejlige velsmagende æb-
leskiver som blev langet over bordet i en lind strøm.

Borgerforeningen må have nærlæst vejrudsigten, for da 
Alex Kjeldsen havde talt færdig, bålet så småt var ved at 
brænde ned, ja så begyndte det såmænd at småstænke 
med regndråber, og dermed sluttede Sankt Hans aften i 
Nyker.

For dem der ikke havde mulighed for at deltage, kan det 
oplyses at Midsommersangen blev sunget på den melodi 
som Shu-Bi-Dua har lavet. 

Af Sven-Erik Sørensen

Mattias byder velkommen. Foto: Sven-Erik Sørensen

Lækre æbleskiver. Foto: Sven-Erik Sørensen

Årets båltaler. Foto: Sven-Erik Sørensen

Faklerne tændt. Foto: Sven-Erik Sørensen
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Thomas Jensen: Det gamle Rø 

Køre- og Rideforening
I Rø blev startet  en køre - og rideforening i 1940. Dens for-
mål var at lære unge mænd at spænde hestene rigtigt for 
en vogn og lære ungdommen at ride en hest. Man havde i 
sommermånederne lejet en græsmark på Båstadgård, 
hvor der blev undervist i ridning og kørsel. 

Som afslutning på sommerens kursus blev der holdt en 
opvisning, hvor man kappedes om hvem, der var bedst i de 
forskellige opvisningsnumre, såsom mønstring af en 
hest, volte ridning, en hest for lidt, masterløb m.m. Her 
blev overrakt pæne præmier, som regel noget, der kunne 
bruges til hesten eller i stalden.

I snevintrene blev der arrangeret kanefart, så var heste 
og kaner pyntet med kanetæpper og kanebjælder. Det var 
et flot syn, men det var ikke alle, der havde dette udstyr, 
men så kunne mindre gøre det. 

Turen gik til Almindingen eller Allinge - det var meget 
vigtigt, at der var hestestalde, hvor vi kom hen, så hestene 
kunne komme på stald og få et lille foder, inden vi igen 
skulle køre hjem. Man kunne godt være 10 - 12 køretøjer ef-
ter hinanden, det var et festligt syn med glade mennesker, 
der holdt fridag sammen med sin husbond med familie. 
Man tog ind på et hotel, hvor man fik kaffe med kage. Det 
hændte da også, at der blev gjort mere ud af afslutningen 
på en kanefart. Man havde en aftale med Koch på Hellig-
dommen om, at købe drikkevarerne der. Det blev alle ti-
ders fest, hvor ca. 100 mennesker svang sig i dansen til Ej-
nar Larsens grammofonmusik. 

   
I næste nummer beskrives kirkens historie og grave-
rens arbejde samt andet kirkerelateret. Læs med!

Niels Pedersen

Rø-Nyt
Det er et gennemgående svar når jeg taler med folk i Rø, 
om hvad der er så godt ved at bo i Rø: “Her er så dejligt 
fredeligt og masser af natur lige uden for døren.”

Det synes jeg så også lige vi har haft ekstra brug for 
denne sommer - for hvor har vi haft mange gæster på 
øen. Det er dejligt, at der er så mange vandrere og cykli-
ster og generelt folk, der er glade og nyder at være her. 
Men det er også en udfordring for os og for naturen, 
som vi er nødt til at tage hånd om. Det kan dog lade sig 
gøre at gå en god tur i Rø Plantage uden at møde et 
menneske og det kan også være godt og tiltrængt. 

Vi begyndte sommeren med en sen generalforsam-
ling og slutter den af med en ekstraordinær den 30. 
august kl. 19.00 i Rø Medborgerhus. Vi har lige brug 
for, at I nikker ja til, at et par af vores nye fritidsborgere 
kan sidde med ved bestyrelsesmøderne i Borgerfor-

eningen. Jeg har talt med 2, som rigtig gerne vil. Vi tyv-
startede lidt sidste år og har gode erfaringer med det. 

Igennem sommeren har vores klyngesamarbejde 
også rumsteret lidt. Der er ved at blive færdigskrevet 
nogle fondsansøgninger så vi kan nå op på det fulde 
beløb ca. 10 millioner. Selve projektet er gået ind i en ny 
fase af finpudsning. Du kan læse mere på Klyngesider-
ne ligesom du kan orientere dig om de borgermøder, 
der bliver holdt fra sidst i august til lidt ind i septem-
ber. 

Nu starter vores foreninger også op igen - lad os hå-
be, at dette efterår bliver en tid med normale forhold. 
Vi har brug for det.

God sommer fortsat, og vi ses måske i Medborger-
huset.

Herdis Terkelsen, Rø Borgerforening

Rø Pensionistforening 
Formand: Erik Malmkvist 4036 9641
 erik-sonja_ma-pe@paradis.dk

Næstformand:  Birgit Hansen

Kasserer:  Anitta Holst-Pedersen

Bestyrelses-
medlemmer:  Birthe Pedersen 
 Bodil Christensen                                                    

Suppleanter:  Else Marie Madvig
 Yrsa Kjøller

Revisorer:  Lise Lindholm
 Ejvind Nørregård

Restaurant Stenby Mølle
Spellingevej 1 • Rø • 3760 Gudhjem

Tlf. 56 48 88 40 • www.stenbymolle.dk

Restaurant Stenby Mølle

Spellingevej 1

Rø • 3760 Gudhjem

Tlf. 56 48 88 40

www.stenbymolle.dk

Pihls Alle 9 · 3782 Klemensker
Biltelefon 20 22 67 36 · Privat telefon 56 96 67 31

Murer-, støbe-, snedker- og tømrerarbejde udføres!

Rø Medborgerhus
Udlejning til private fester, møder og andet

Vivie S. Christiansen
Telefon 2296 2336

Mail: roemedborgerhus@gmail.com 

Foto: Herdis Terkelsen - vild-med-vilje-have i Skramman
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RØ-TADDER
Sidste nyt fra lokalredaktionen:

Sofus kom forleden indenfor, humpende som 
han plejer med et brev i hånden, som han godt 
ville have i Klyngeavisen. Forbavsende nok var 
brevet skrevet på dansk.

Kære alle sammen!

Karna og jeg har igennem nogle år holdt jer - kære 
Klyngebanditter - underrettet om livets gang i Rø 
Sogn. Vi har forsøgt at være propre og ikke været 
al for personlige over for nogen. I det hele taget 
har vi gjort vort ypperste for at Røbona er blevet 
underholdt med lødig journalistik - det meste 
over bæltestedet.

Til trods for al den umage er vi til tider blevet 
lovet både bål og brand og sågar bøder i million-
klassen. Vi må blot konstatere, at nogle folk har 
ikke så meget andet at lave. Hvis nogen efter vo-
res skriverier føler sig trådt over ligtornen, er det 
nok fordi I ikke har holdt den fornødne afstand i 
disse corona tider. Det vil vi i så fald undskylde 
for og vi lover til gengæld, at når vi eventuelt. en-
gang vender tilbage med  Rø-Tadder og “Sofus og 
Karna på Bænken", vil intet være forandret.

Ser I kære læsere: Karna er jo blevet en aldren-
de dame, synet er dårligt, og så er der det med 
hendes platfodhed. Klap, klap. Og rullemarie: 
Knirk, knirk. Fordi hun på en skiferie oppe i Nor-
ge har tabt den fine røde oliekande. Jeg holder ik-
ke ud mere at høre på det.

Som I nok husker har Karna været i åen et par 
gange, og hun har forladmaj haft brækket benet 
også. Gang på gang har jeg måttet redde hende ud 
af suppedasen, til tider næsten båret hende på 
hænder. Jeg orker det ikke mere - jeg er træt. 

Vi har faktisk en aftale med teknisk museum 
om, at de vil overtage vores bænk, ja, selv Karnas 
rollator vil de mægtig gerne have. Måske kan jeg 
overtale hende til selv at følge med. Planen er 
nok, at Karna vil flytte over i nærheden af børn og 
børnebørn. Hun har vel en halv snes stykker. Nu 
må vi se om hun kommer afsted.

Jeg selv vil bare nyde mit otium fri for alver-
dens problemer. 

Det er slut - tak for tiden, der er gået!  Måske ses 
vi igen på et senere tidspunkt et sted derude.

De bedste hilsener fra 
Karna Kofoed og Sofus Larsen

Vores nye naboer i Rø
På en tur gennem Rø by kommer man forbi flere huse, der 
er blevet solgt indenfor de seneste år. Dejligt at se at der 
blivet puslet og nettet omkring husene og mærke, at folk 
nyder at være der. 

Velkommen til jer alle.

Det er blevet sådan at de fleste huse er blevet solgt som 
fritidsboliger. Vi talte om det på vores generalforsamling 
og der var mest stemning for at glæde sig over at husene 
bliver brugt og sat i stand. Borgerforeningen vil derfor gø-
re et arbejde for, at også de nye Rø-boere  kan blive en del af 

byen og at vi kan lære hinanden at kende. Vi regner med at 
vores ekstraordinære generalforsamling d. 30/8 vil vedta-
ge forslaget om vedtægtsændringer, således at vi får mu-
lighed for at invitere 2 fritidsborgere med ved bestyrelses-
møderne. Det glæder vi os til.

Men her skal I få lov at møde 2 af de nye familier i Rø:
Peter og Gitte i huset Klemenskervej 12 HC og Susanne i huset Klemenskervej 22

købte huset af Jørgen og Susanne i 
2019 og flyttede ind i 2020. De købte 
det sammen med deres datter og svi-
gersøn. Svigersønnen er bornhol-
mer og har sin mor boende i Rønne. 

Gitte er kommet på øen en stor 
del af sit liv da hendes moster for 
mange år siden flyttede hertil. I en 
årrække har Peter og Gitte med deres 
børn holdt til på en fastliggerplads 
på Sletten Camping, men da det blev 
muligt valgte de huset i Rø som fæl-
les fritidsbolig. Her kan hele familen 
samles og holde jul mm. 

De nyder begge freden og roen 
her. Lige nu arbejder Gitte i Gudhjem 
med at sælge tøj og glæder sig over 
ved fyraften at kunne bytte virakken 
i Gudhjems gader ud med roen i Rø. 
De nyder vores stier og nære adgang 
til naturen - en lille forretning ville 
dog være dejligt - men både Restau-
rant Rø og Stenby Mølle bliver flittigt 
brugt. 

Både Gitte og Peter vil gerne flytte 
herover med tiden. Gittes arbejde er 
fleksibelt, men Peter arbejder stadig 
som bedemand ansat i sin datters 
forretning og er samtidig bundet op 
på noget foreningsarbejde. De er her 
så ofte det er muligt og når tiden er 
til det, er tanken at de vil flytte hertil. 

Købte huset efter Leif og er i fuld 
gang med at renovere. Både HC og 
Susanne, der kommer fra Taastrup, 
arbejder begge to med IT. Under co-
ronaen har de været rigtig glade for 
at kunne være her i længere perio-
der, da de begge har kunnet have 
hjemmearbejdspladser. De har også 
kunnet konstatere at nettet har væ-
ret fuldt tilstrækkelig i Rø. Susanne 
har endda kunnet arbejde med 3 
skærme. 

De har 3 børn, hvoraf den yngste 
er 14 og derfor stadig bor hjemme og 
går i skole. De har altid være glade 
for at komme på øen og da flere ven-
nepar var flyttet herover sprang de 
ud i at finde et hus. De valgte Rø på 
grund af den nemme adgang til tra-
veture og cykelture. De synes at Rø er 
et dejligt fredeligt sted og at en lille 
forretning havde været dejlig at ha-
ve. 

De kunne begge to godt tænke sig 
at flytte herover, men som det er lige 
nu har de begge ældre forældre, der 
trænger til nærvær og omsorg.

Herdis Terkelsen
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Vi håber, at alle har haft en rigtig dejlig sommer, og glæder 
os som små børn juleaften til at starte en ny dansesæson 
op i uge 35.

 I Rø har frivillige kræfter henover sommeren lagt et 
stort arbejde i at etablere et flot udendørs trægulv/terrasse 
i forlængelse af hallen, så vi har mulighed for at danse 
udendørs, når vejret tillader det.

Det sætter vi stor pris på, og vil gerne takke alle, der har 
været involveret i etableringen af den nye terrasse. Vi glæ-
der os til indvielsen.

 Showholdet har været i aktion ved Sandvig Scenen 6 
gange i løbet af sommeren, og som altid er det en fornøjel-
se at optræde for turister og bornholmere til disse arrange-
menter med god musik og skøn sommerstemning.

 Nedenfor kan vi præsentere vinterens program med li-
nedance for enhver smag og niveau, og vi glæder os til at 
byde nye såvel som gamle medlemmer velkomne til dans i 
Rø og Rønne.   

NYT FRA RØ IF /
BLUE JEANS LINEDANCERS

En sommeroptræden i Sandvig Den nye træterrasse ved Rø Medborgerhus

Rø Idrætsforening 

Formand: Niels Munch 4041 3305
 namnygaard@hotmail.com

Kasserer: Anita Gjedsted  2326 5679
 gjedsted@pc.dk  

Sekretær : Vivie Siff Christiansen 2296 2336
 siff-c@c.dk     

Bestyrelses-        
medlem: Malene Finne Jense 2180 6630
 malene@blue-jeans.dk               

Suppleanter: Hanne Munch 5128 1953
 hanne_munch@hotmail.com 

 Mette West

Rø Lokalarkiv
kontakt Niels Pedersen på 26 48 94 70

eller Erik Malmkvist       på  40 36 96 41  

Øvet M/K (moderne linedance, funky m.m.) 
OBS! Ny ugedag! 
MANDAGE kl. 18.30-20.00

For dig som har gået til linedance i flere år, og som gerne vil 
lære lidt sværere danse indenfor de forskellige stilarter.

Musikstilen er fortrinsvis populær popmusik fra hitlister-
ne. Unge fra 15 år er også velkomne!  

Træner: Vivie Siff Christiansen        
            

Catalan Style Linedance 
TORSDAGE kl. 18.00-19.00

For dig som har gået til almindelig linedance i nogle år. 
Den Catalanske linedance stammer fra Catalonien i Spanien. 
Vi danser til frisk countrymusik og indøver diverse formatio-
ner og opstillinger undervejs. Niveauet svarer til letøvet i al-
mindelig linedance.  

Træner: Malene Finne Jensen  

Floorball
Vi forventer at starte et hold floorball op i oktober. 
Nærmere herom i næste nummer.  

Kommunikationscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne  

Begynderhold M/K – OBS! Nyt tidspunkt!
TIRSDAGE kl. 19.15-20.15

For dig som aldrig har gået til linedance før, eller for dig 
som gerne vil have repeteret grundtrinene eller bare hygge-
danse. Børn fra 9 år er også velkomne ! 

Træner: Malene Finne Jensen 

Letøvet M/K – OBS! Nyt tidspunkt!
TIRSDAGE kl. 18.00-19.15 

For dig som har gået til linedance i et par år og gerne vil læ-
re lidt mere. Børn fra 9 år er også velkomne!  

Træner: Malene Finne Jensen

Tilmelding ved fremmøde på holdet. De første 3 gange 
er gratis prøvetimer! Vi lægger vægt på det sociale samvær 
og at have det sjovt sammen på dansegulvet.

Vivie kan kontaktes på: siff-c@c.dk eller tlf. 22962336
Malene kan kontaktes på: malene@blue-jeans.dk eller 

tlf. 21806630 

På vegne af Rø IF,  Malene Finne Jensen

Rø Medborgerhus, Rø Skolevej 16, Rø, 3760 Gudhjem

Begynder M/K – formiddag
ONSDAGE kl. 11.30-12.30              

For dig som aldrig har gået til linedance før eller for dig, 
som gerne vil have repeteret grundtrinene eller bare hygge-
danse. 

Træner: Vivie Siff Christiansen            

Letøvet M/K - formiddag  
ONSDAGE kl. 10.00-11.30 

For dig som har gået til linedance i et par år, og som gerne 
vi lære lidt mere.

Træner: Vivie Siff Christiansen  

Letøvet M/K
TORSDAGE kl. 19.00-20.30

For dig som har gået til linedance i et par år, og som gerne 
vil lære lidt mere. Børn fra 9 år er også velkomne!

Træner: Malene Finne Jensen 

Sæsonstart mandag den 30. august 2021

Rø Pensionistforening
3/6 Reuss var på besøg, og fortalte om det gamle Rø. 
Han begyndte med idrætten. Det var utroligt at høre 
om bueskydning, håndbold og fodbold samt høre om 
hvordan forholdene var med flytning af klubhus, ko-
lort på banerne og andet. Rø var langt fremme dengang 
på idrætsområdet. 

Efter lidt til ganen fortalte Reuss om Rø by tilbage i 
tiden, om hvordan jernbanen havde påvirket byens 
vokseværk med masser af handlende. Det har været en 
driftig by med masser af håndværkere og butikker. Det 
var virkelig en oplevelse at høre om for en Rø-bo. TAK 
til Reuss.

20/6 Efterårstur i egne biler. 
Vi kørte over Torpebakkerne til det Hvide hus ved 

Hasle. Her fandt vi nogle bænke i skyggen, hvor vi drak 
den medbragte kaffe og spiste hjemmebagt – Anitta 
havde igen, igen overgået sig selv, tusind tak. Vi havde 
nogle hyggelige timer, hvor vi fik talt om mangt og me-
get. 

Derefter kørte vi via Hasle havn ned i Ringebakke-
bruddet, hvor vi fik en lille forfriskning, mens vi nød 
den fantastiske udsigt. Herfra kørte vi til Skipperkroen 
i Tejn, hvor der var bestilt oksesteg med nye kartofler, 
bearnaisesovs, garniture og salat. Det smagte him-
melsk. 

Efter spisning og munter snak skiltes vi efter en god 
eftermiddag.

1/8 Da jeg har holdt ferie og haft gæster boende i en 
længere periode, har bestyrelsen endnu ikke været 
samlet til møde. 

Derfor er efterårsplanen ikke lagt endnu, men jeg 
håber vi snart kan få den omdelt til jeres adresser. Vo-
res saga med bankforbindelse er endnu ikke klar, så 
sent som i fredags forlangte de nye papirer. Anitta og 
jeg arbejder på sagen.

Erik Malmkvist
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Rø Borgerforening 
Formand: Herdis Terkelsen 4046 8285
 herdis.terkelsen@icloud.com     

Næstformand: Niels Pedersen  2648 9470 
 sjidavarameedpedersen@gmail.com 

Kasserer: Claudia St. Michael 9387 8602
 claudia.st.michael@outlook.com

Bestyrelses-        
medlem: Bernt Carlsson 2367 3239
 bernt.oh.carlsson@gmail.com               
Bestyrelses-        
medlem: Hanne Munch 5128 1953
 hanne_munch@hotmail.com              

Bestyrelses-
suppleant: Helle Pedersen                           3113 7541
 hp-tp@mail.dk

Bestyrelses-
suppleant: Alexis Schultz                     2094 2928
 ufiine@hotmail.dk

Bliv nyt medlem af 
Rø Borgerforening

eller FORNY DIT MEDLEMSKAB
OG STØT VORES FÆLLESSKAB

Kontingent på konto eller ved 
generalforsamling  

50 kr. pr. enkeltmedlem
kontonummer : 6060-0005777998

Send navn og mailadresse  til
claudia.st.michael@outlook.com

Mobilepay på vej

Husk
at du kan få hjælp til at køre og handle.

Ring til Herdis 40 46 82 85 
- så finder vi ud af det

Ekstraordinær 
generalforsamling i 
Rø Borgerforening 
Mandag d. 30. august kl. 19

i Rø Medborgerhus, Rø Skolevej 16

Da vi ved den ordinære generalforsamling 31/5 
ikke var nok deltagere til, at vi kunne 

vedtage de foreslåede vedtægtsændringer 
afholder vi 

ekstraordinær generalforsamling med punktet : 

forslag til vedtægtsændringer

Den vigtigste ændring handler om muligheden 
for at invitere op til 2 repræsentanter for 

Fritidsborgerne i Rø med til vores 
bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Vi synes det er vigtigt, at vi lærer hinanden at kende, 
og at vi kan udveksle tanker og ideer.

Vi giver kaffe og brød

Du kan betale kontingent ved indgangen

HUSK SKUMRINGSTUREN 
I PRÆSTESKOVEN 

LØRDAG DEN 16. OKTOBER

Sommermøder på skovstierne 
Denne sommer møder vi jo rigtig mange mennesker på 
øen. Når jeg trækker mig lidt tilbage i skovene omkring 
Rø fordi trængslen her ikke er så stor - så synes jeg jo al-
ligevel at det både er hyggeligt og interessant at støde 
på vandrere på stierne.

Her er et par stykker:

Martine og Emil kommer gående på Højlyngsstien og 
har lige krydset over Borgedalssøen i nordlig retning.

De kommer fra Århus - dvs. at Emil lige nu studerer 
Naturfag i Bø i Norge. Han har valgt stedet der, fordi der 
er så meget friluftsliv og bl.a. ski-rend og han er vældig 
tilfreds. Martine læser i Århus og har begge sine Mor-
forældre på Bornholm. 

Her har de været på besøg i Snogebæk, hvorfra de 
blev kørt til Årsdale for her at begynde vandringen ad 
Højlyngsstien. Den første dag gik de gennem Paradis-
bakkerne og Ølene og gjorde holdt ved Bastemose i et 
shelter her. 

I dag skal de finde en lejrplads omkring Rø og jeg 
fortæller dem om pladsen ved Mortingevej. De har 
vandret på andre stier i Danmark og synes at denne er 
helt i top - både i forhold til natur, stiforløb og den ty-
delige skiltning. De er vældig tilfredse med at de ikke 
behøver at checke ruten på telefonen. Det giver en me-
get bedre ro og fordybelse under vandringen. De har 
både telt og mad med i rygsækken. Om aftenen hælder 
de kogende vand på deres tørkost og efter en lang dags 
vandring er det simpelthen et herremåltid!

..........

På parkeringspladsen ved Borgedalssøen møder jeg 
denne flok glade og veloplagte spejdere fra Svogerslev 
og Roskilde KFUM. De er på vej ud i Rø Plantage for at 
finde et overnatningssted. De er udstyret med sovepo-
ser og telte og har lige fået leveret en skudefuld lune 
frikadeller mm., som de glæder sig til at kaste sig over.

De deltager i en Skt. Georgsgildernes spejderlejr og 
overnatter på Rømeregård  ved Aarsballe. De er meget 

begejstrede for stedet : “Og så er der varmt vand i bruse-
ren og vi får sådan god mad !!“ I dag har flokken gået fra 
Østerlars, hvortil de blev kørt. De har gået ad jernbane-
linjen til Stavehøl og langs Kobbeåen til kysten og kyst-
stien. Da de kom varme og lidt møre til Gudhjem var de 
så heldige at møde forældrene til en af pigerne. De gav 
dem is og et lift til Rø Plantage. 8 km vandring blev det 
til. Så er der også krudt til at få rejst teltene og få gaflet 
de frikadeller.

..........

På lejrpladsen ved Mortingevej (ml. 6 og 8) møder jeg 
en mandag sen eftermiddag Simon med sin famile, to 
drenge William og Mathias der lige har slået deres 
nye talt op. Drengene er optaget at indrette sig i teltet 
og deres mor nyder freden i skoven. De venter på at 4 
andre familier også skal komme og tilbringe en aften 
og nat i skoven. Simon har sammen med nogle venner 
oprettet en Facebook - gruppe, hvorigennem de arran-
gerer fælles overnatninger i det fri med hele familien. 
De mødes 2-6 familier alt efter mulighed og bor alle på 
Bornholm. Nogle gange overnatter de ved et shelter, 
men i dag har alle 5 familier telte med og har derfor 
valgt denne plads. 

Simon gik med familien ad Højlyngsstien fra nord 
og havde den første overnatning her. De var meget be-
gejstrede for turen, men børnene skal nok have 6 dage 
til at klare hele ruten. Selv om Simon har været her hele 
sit liv så oplevede han alligevel steder på turen, som 
han ikke har set før.

I aften står den på Chili con carne tilberedt over bål 
og pølser til børnene.

Det ser så hyggeligt ud.
Herdis Terkelsen

Foto: Herdis Terkelsen - hunden er fotografens endnu liv-
lige hvalp Charlie.

Foto: Herdis Terkelsen.

Foto: Herdis Terkelsen.

Nyker-Rø Jagtforening
Så er sommeren ved at være slut og efteråret nærmer 
sig. Det er jo for os jægere en ekstra god tid, da jagten 
for alvor starter og vi skal høste frugterne af naturens 
overskud ligesom vores arbejde på revirerne skal be-
lønnes med forhåbentlig gode oplevelser og godt vildt-
kød til gryderne. 

Vi har i foreningen mange jagter på programmet, bå-
de drivjagter og ande/gåse-jagter. Husk at se datoerne i 
programmet, som er på vores hjemmeside.  Vi har også 
igen i år haft et pænt fremmøde til skydevognen og her 

skal lyde en tak til dem der lægger terræn til. Vi vil da 
opfordre til at, hvis man har et område der er velegnet 
til at skyde lerduer på, så vil vi være glade for at prøve 
nye terræner. Nu da både haglskåle og lerduer er lavet 
af miljøvenlige og nedbrydelige materialer vil der ikke 
være nogen miljøbelastning. 

Herfra skal der til sidst lyde et knæk og bræk og øn-
sker om en god sæson. 

Med jægerhilsen Nyker - Rø Jagtforening,
Thomas Jørgensen
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   Kirkebilen: Alle, der har behov for at benytte kirkebilen, bedes ringe derom helst inden kl. 21.00 dagen før 
på  tlf. 5695 2301,  Bornholms Taxa (for Klemensker) eller på  tlf. 56 95 23 01, 
Bornholm DanTaxi (for Rø). Kirkebilen kan også benyttes til ældremøderne efter aftale med 
præst eller menighedsrådsformand.

Adresser:
Sognepræst:  Nikolaj Hartung Kjærby, email: nkj@km.dk, tlf. 4157 5122

Præstesekretær:  Hanne Landberg (fælles for 8 sogne), Knudsker Kirkekontor, Snorrebakken 54 B, 3700 Rønne. 
Email: hala@km.dk, tlf. 2931 0504 (træffes ikke onsdag)

Sognemedhjælper:   Pauline Vedsmand, email: pauline@vedsmand.dk, tlf. 6130 2933.

Hjemmeside: clemenskirke.dk 

Formand:   Bjarne Bech, Aarsballe By 53, 3700 Rønne,  tlf.: 2855  8109 

Næstformand:   Inge Svendsen, Mortingevej 1, Rø, 3760 Gudhjem,  tlf.: 2620 9526

Kirkeværge: Klemensker: Svend Erik Espersen, Aarsballe By 7, Rønne, tlf.: 2534 9948 

                                Rø: Jette Jensen, Salenevej 4, Rø, 3760 Gudhjem,  tlf. 4042 5247       

Graver:  Klemensker:  Carsten Holm, Karlsgårdsvej 10, 3700 Rønne,  Kirkegården: tlf. 5696 6174, 
(tirsdag-fredag 8.30-9.30),  mobiltlf. 2345 4210. 

  Rø:  Henrik Hede Pihl, Gamlevældevej 13, 3760 Gudhjem, Kirkegården: tlf. 2335 8973.

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker 

HVER TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 8.30: 
MORGENANDAGT I SCT. KLEMENS KIRKE

Torsdag den 19. august
Klemensker kl. 19.00-21.00

Søndag den 22. august
Klemensker kl. 10.30

Torsdag den 26. august
Rø kl. 16.00

Søndag den 29. august 
Rø kl. 9.00

Søndag den 5. september
Klemensker kl. 10.30

Mandag den 6. september
Rø kl. 19.00

Torsdag den 9. september
Rø kl. 19.30

Søndag den 12. september
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 19. september
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

Søndag den 26. september
Klemensker kl. 10.30

Onsdag den 29. september
Rø kl. 16.00

Søndag den 3. oktober
Rø kl. 14.00

Mandag den 4. oktober
Rø kl. 19.00

Søndag den 10. oktober
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 17. oktober
Rø kl. 14.00

Natkirke. 
Åndelig wellness – drop ind – drop ud.

12. søndag efter trinitatis. Mark 7,31-37
Knud Henning Hansen. Kirkekaffe.

Spaghettigudstjeneste. 
Se omtale.

13. søndag efter trinitatis. Luk 10,23-37
Elon Anders Enevoldsen Lauterlein.

14. søndag efter trinitatis. Luk 17,11-19
NHK. Konfirmation.

Tid til Gud
Profetisk bedemøde.

Koncert med Rebecca & Anders Forsberg Svendsen.
Gratis adgang.

15. søndag efter trinitatis. Matt 6,24-34
NHK.
NHK. Kirkekaffe.

16. søndag efter trinitatis. Luk 7,11-17
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.

17. søndag efter trinitatis. Luk 14,1-11
NHK. Høstgudstjeneste.

Spaghettigudstjeneste. 
Se omtale.

18. søndag efter trinitatis. Matt 22,34-46
NHK. Høstgudstjeneste. Efterfølgende kaffe og sang i Medborgerhuset.

Tid til Gud
Profetisk bedemøde.

19. søndag efter trinitatis. Mark 2,1-12
NHK. 
NHK. Kirkekaffe.

20. søndag efter trinitatis. Matt 22,1-14
Jens Jørgen Rasmussen. Kirkekaffe.

Nyttige  
oplysninger:
Barnedåb  og navngivning:
Henvendelse til præsten i  forbindelse med 
barnedåb. Navngivning skal ske via borger.dk

Konfirmation i 2021: 
Klemensker: Søndag den 5. september.

Konfirmation i 2022: 
Klemensker søndag den 24. april og Rø bededag den 
13. maj.

Vielse: 
Henvendelse til præsten for aftale om dato og tid. 
Derefter henvendelse til kommunen via Borger.dk 
for udfærdigelse af prøvelsesattest. 

Dødsfald og begravelse: 
Henvendelse til præsten og evt.  bedemand. 

Personlig samtale
med præsten, forbøn, sygebesøg, skriftemål m.m. 
Nogle gange er livet ikke let. Jeg kommer gerne på 
besøg hos dig. 
Hvis du har brug for en samtale om livet eller troen 
eller måske begge dele, så ring til mig og få en aftale. 
Mvh. Nikolaj Hartung Kjærby, tlf. 4157 5122.

Nadver uden alkohol
Alkoholfri vin kan fås til nadveren.

Kirkehilsen
Klemensker - Rø pastorat 4/2021



29Klemensker-Rø Kirke

Spaghettigudstjenester fortsætter

Nyt fra Nyker-Klemensker Indre Mission 

Efter sommerferien tager vi for alvor hul på spaghet-
tigudstjenesterne i Rø Kirke efter de to ”prøveaffyrin-
ger” i foråret. 

Første gang efter sommerferien bliver, som annon-
ceret, torsdag den 26. august, men fra og med septem-
ber rykker vi til onsdag, og det bliver så den sidste ons-
dag i hver af månederne september, oktober og novem-
ber at vi byder velkommen til en familievenlig gudstje-
neste i Rø Kirke klokken 16.00. 

Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rø Medbor-
gerhus. Det koster ikke noget at deltage, og tilmelding 
er ikke nødvendig.

Datoerne er:
* 26. august
* 29. september
* 27. oktober
* 24. november

Den 25. juni 2021 havde Nyker Indre Mission og Kle-
mensker Indre Mission en fælles generalforsamling. 

Det blev besluttet at sammenlægge de to fælleska-
ber. For fremtiden hedder fællesskabet "Nyker-Kle-
mensker Indre Mission", og møderne vil i fremtiden 
foregå i Klemensker. Missionshuset Salem i Nyker vil 
blive solgt, og vi håber at mange vil bakke op om det 
nye fælleskab. Missionshuset i Klemensker vil blive 
istandsat og moderniseret. Moderne i det indre og med 
kærlige hensyntagen til det gamle missionshus kultu-
relle ydre udseende. 

Den nye bestyrelse er sammensat af Kurt Pedersen, 
Jørgen Damgaard Nielsen, Inge Svendsen og Hartvig 
Mumm. Inge Svendsen er blevet kasserer, og Hartvig 
Mumm er blevet formand. Der er blevet nedsat forskel-
lige udvalg så som byggeudvalg, programudvalg, kom-
munikationsudvalg, kaffe- og rengøringshold og aftale 
om mødeledelse. 

Juniorarbejdet der har været i Nyker, bliver flyttet til 
Rønne.

Seniorarbejde i Nyker vil blive henvist til ældremø-
derne i Klemensker.

     

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

Henv. ang. yderligere info og evt. kørsel til: 
Inge Svendsen, tlf. 5648 4026

Der tages forbehold for coronasituationen.  
Man opfordres til at orientere sig før mødet.

August
Søn. 29. kl. 14.00  Sensommermøde.

September
Ons. 1. kl. 14.30  Ældremøde.

Tirs. 7. kl. 19.00  Bibelundervisning i Rønne,  
Zahrtmansvej 42.

Ons. 15. kl. 19.30  Møde v. indremissionær  
Palle Kure.

Ons. 29. kl. 19.30  Møde v. Lasse Munk.

Oktober
Ons. 6. kl. 14.30  Ældremøde.

Tors. 14. kl. 19.30  Møde v. sognepræst Per Munch. 
Indsamling til huset.

Ons. 27. kl. 19.30  Møde v. Nicolai Kaltoft.

Tid til bøn
- bedemøder på tre ”niveauer”

Morgenandagt  
i Sct. Klemens Kirke alle hverdage  
(undtagen mandag) klokken 8.30.  

Varer max. en halv time.

Fyraftensbøn  
i konfirmandstuen hver onsdag klokken 16.30.  

Varer 1 time.

Tid til Gud  
i Rø Kirke første mandag i hver måned klokken 19.00. 

Varer 2 timer.

Enhver er velkommen til alle tre typer af bedemøder.

Stemningen er hyggelig og uformel. 

Spørgsmål kan rettes til  
sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby  

på 41 57 51 22.

Ny kirke-/kulturmedarbejder: 

Pauline Vedsmand
Vi kommer heldigvis ikke til at stå 
uden kirke-/kulturmedarbejder 
længe, for allerede den 15. august 
tiltræder Pauline Vedsmand i den 
stilling som Oddrun har fratrådt. 

Pauline bor i Klemensker sam-
men med sin mand Christian, de-
res søn Julius, og deres to hunde. 
Pauline har i flere år haft sin gang i 
kirken som en del af menigheden, 
så selvom jobbet er nyt for hende, er 
omgivelserne det ikke.

” Det er med stor glæde,  at jeg fra 
midt august tager hul på mit nye 
kapitel, som Kirke- og Kulturmed-
arbejder i Klemensker og Rø Sogn,” 
udtaler Pauline. 

”Jeg er dybt interesseret i Teolo-
gien, som jo betyder ’læren om 
Gud, og ser det, som en spændende 
opgave at være med til at formidle 
Kirkens dyrebare,  og meget rele-
vante budskab. 

For mig drejer det sig i høj grad 
om at bygge kærlige broer både i vo-
res dagligdags relationer til hinan-
den, og også mellem Kirken og kul-
turlivet.”

Vi byder officielt velkommen til 
Pauline ved gudstjenesterne i Sct. 
Klemens og Rø Kirker søndag den 
15. august.

Sognepræst  
Nikolaj Hartung Kjærby

Farvel og stor tak til Oddrun
Søndag den 4. juli efter formiddagsgudstjenesten i Sct. 
Klemens Kirke tog vi afsked med vores dygtige og afholdte 
kirke-/kultur-medarbejder Oddrun Aasebø Rønne, der er 
flyttet til Jylland med sin familie. 

Selvom Oddrun kun nåede at være ansat i Klemensker 
og Rø sogne i halvandet år (som endda har stået i corona-
ens tegn), fik hun alligevel sat et uudsletteligt indtryk, 
blandt andet med opstart af børneklub og spaghettiguds-
tjenester, samarbejde med Klemensker Børnehus, kontakt 
med ældre og ensomme i sognene og meget mere. 

Ved receptionen efter gudstjenesten blev Oddrun behø-
rigt hyldet af store og små, og hun blev sendt afsted med 
forbøn til de nye eventyr, der venter hende i det jyske.

Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
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Bornholm Aarsballe By 47

Juniorklub for børn i 3. - 7. klasse
Hver mandag kl. 19.00-20.30
(dog ikke i skolernes sommerferie)
Henv. til Inger Hansen. Tlf. 61 33 98 72.
Mail: aarsballe@gmail.com

Ungdomsaften
Hver tirsdag kl. 19.30-21.30
Hver fredag kl. 19.00: Sportsaften i Aakirkeby
Henv. til Kasper S. Rasmussen. Tlf. 28 15 88 23. 
Mail: staalegaard@hotmail.com

Børneklub/Familietræf 
i Østerlars for 4-10 årige
Hver fredag kl. 16.15-17.30
(dog ikke i skolernes sommerferie)
Henv. Maj Britt Ambrosen. Tlf. 51 18 00 69. 
Mail: b.m.ambrosen@mail.dk

August

Sø. d. 22. kl. 14.00 Almindingsmøde m. Jørgen 
Sulkjær, Stubbekøbing 
v. Arboretet, Segen. 
Børnetræf v. Janne Bak-Pedersen. 
Medbring kaffekurv, stole og 
bord.

To. d. 26. kl. 19.30 Afdelingsgeneralforsamling 
på LM-Lejren.

Sø. d. 29.  Henviser til gudstjenester.

September

On. d. 1. kl. 10.00 Bønner og Birkes, 
bønnesamvær for kvinder.

Sø. d. 5. kl. 14.00 Missions-/afskedsmøde m. 
Andrea & Brian Christensen, 
vores nærkontaktmissionærpar 
der stopper i Cambodja.

To. d. 9. kl. 19.30 Torsdagssamling. 

Fr. d. 10. kl. 17.00 Familiemøde hos Heidi & 
Thomas v. Peter Westh Jensen.

Sø. d. 12. kl. 14.00 Møde m. Åge Madsen. Efterfølg. 
fællesudflugt m. medbragt kaffe-
kurv. Husk bord og stole.

Fr. d. 17. kl. 19.00 Kredsgeneralforsamling. 
På valg: Brian, Jens Ove og Claus.

Lø. d. 18. kl. 9-17 Kvindedag på LM-Lejren. 
Se program.

Sø. d. 19. kl. 14.00 Ordet & Israel-møde m. 
Kristoffer Roager i LM Østermarie.

To. d. 23. kl. 19.30 Torsdagssamling. 

Sø. d. 26.  Henviser til gudstjenester.

Oktober

Sø. d. 3. kl. ? Høstfest.

On. d. 6. kl. 10-12 Bønner og Birkes, 
bønnesamvær for kvinder.

To. d. 14. kl. 19.30 Torsdagssamling 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com 

Tlf. 30297665
–  eller se på hjemmesiden  lm-aarsballe.dk

ELM RØ
Klemenskervej 26A, Rø

Aftensmøde - lige uger tirsdag kl. 19.30

24. august:  Peter Krak, kaff e

7. september:  Filip Ambrosen, kaff e

21. september:  Mogens Holm, kaff e

Alle er velkommen

Yderligere oplysninger fås hos 
Susanne Maribo-Mogensen 

Telefon: 56 97 57 51

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 18. august kl. 19.00  

i konfirmandstuen.

Torsdag den 23. september kl. 19.00  
i konfirmandstuen.

Familiespejd 
på Rømeregård
er søndage 
i lige uger  
kl. 10-12

Spejderlokalerne
i Klemensker onsdage:

Bævere og ulve kl.16.00-17.30

Spejdere kl.17.45-19.45

Henv. Brita Hansen tlf. 6128 1670

,,, 
Børneklubben for de 4-8-årige
starter op efter sommerferien

onsdag den 25. august
kl. 16.00-17.30

Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

1. september kl. 14.30
Nikolaj Hartung Kjærby 

fortæller om ”Operation Auca”

6. oktober kl. 14.30
Besøg fra ”Værftet” i Nexø

Vi mødes til Kirkens ældremøder første onsdag i måneden 
kl. 14.30 til foredrag og fællesskab med kaffebord 

omkring et åndeligt eller kulturelt emne.

Natkirke – åndelig wellness
Drop-in torsdag den 19. august kl. 19.00-21.00 
i Sct. Klemens Kirke

Natkirke i Sct. Klemens Kirke er en anderledes form for 
kirkegang, hvor der ikke er noget fælles forløb man 
deltager i. 

I stedet vil det være sådan at man kan droppe ind og 
ud i løbet af de 2 timer arrangementet varer, og mens 
man er i kirken, kan man selv styre om man vil tænde 
et lys ved korset, meditere over de skriftsteder der vil 
blive slået op på væggene, modtage personlig forbøn i 
tårnværelset – eller blot sidde og slappe af med et glas 
varm eller kold limonade mens man nyder den medi-
tative musik der vil strømme ud fra højttalerne. 

”Åndelig wellness”, kalder vi det. 
Bliver det en succes, vil arrangementet blive genta-

get.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
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Masker  
med mening
Hver anden mandag eftermiddag samles 6-10 damer i kon-
firmandstuen i Klemensker for at strikke og hækle dåbs-
klude, som erstatter de papirservietter som ellers bruges 
til at duppe dåbsbarnets hoved tørt. Sognepræst Ann Maj 
Lorenzen fra Balle på Djursland har designet kludene, der 
er ensfarvet råhvide med et kristent motiv.

At strikke dåbsklude har to formål: For det første sam-
været, hyggen og samtalen om de forskellige symboler på 
kludene, for det andet det at give en gave fra menigheden 
til dåbsbarnet og familien.

Kom og vær med i konfirmandstuen den 2. og 4. man-
dag i hver måned klokken 14-16, hvor vi strikker, hækler og 
hygger! Der er kaffe på kanden og lidt mundgodt. Vi har 
mønstre, opskrifter og garn. 

Har du spørgsmål,  
så kontakt  Annette K. Sonne på 20 11 14 44.

Hilsen fra Mathias og Madeleine
Mathias og Madeleine Toft Rønne, der er udsendt til missions-
skibet Logos Hope med organisationen Operation Mission, 
har sendt følgende hilsen:

Kære menigheder i Klemensker og Rø Sogne.
En varm hilsen fra os her på St. Vincent og Grenadiner-

ne til jer hjemme på Bornholm. Selvom vi er langt væk, så 
mærker vi virkelig jeres opbakning og medindleven, 1000 
tak for det. Det betyder utroligt meget for os at vide at I føl-
ger med og beder for os på så trofast vis, som I gør.

Det forgangne år har været uforudsigeligt og noget an-
derledes end vi havde forventet (pga. covid), men Gud har 

virkelig vist sin trofasthed mod os og holdt hånden over os 
gennem et år næsten uden indtjening (fra boghandlen) og 
uden smittespredning ombord. Vi har ikke fået lov at lave 
så meget arbejde lokalt som vi gerne ville, men efter at vi er 
blevet velsignet med vacciner, og lokale smittetal er dalet, 
har vi fået lov at komme mere i gang. I øjeblikket arbejder 
vi primært med askeoprydning, besøg i lokale kirker og på 
midlertidige herberg, og så venter vi på den endelige god-
kendelse for at må åbne boghandlen ombord (selvfølgelig 
under kontrollerede forhold).

Ellers synes vi, det er vildt at tænke på, at vi snart er 
halvvejs igennem vores tid på Logos Hope og beder for, at 

Gud må bruge os som missionsskib og individer, præcis 
som Han finder bedst.

Forude venter nye havne og nye muligheder for at spre-
de Guds kærlighed, og forhåbentlig med færre covid-be-
grænsninger end hidtil.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgs-
mål eller lyst til at høre mere.

Må I have en velsignet sommer fyldt af Guds nærvær, ly-
se sommeraftener og lækre danske jordbær!

De kærligste hilsener,
Mathias og Madeleine



kan du fylde indkøbsposen,
hæve kontanter ved kassen,  
gå på apoteket samt spille  
tips og lotto.

Daglige åbningstider: 7.30 - 19.00

I SUPERBRUGSEN 
KLEMENSKER

lidt ud over det sædvanlige

– og vi er også friske med  
mange servicefunktioner

Lindevej  24 · 3782 Klemensker · Telefon 56 96 60 04

TIPS · LOTTO

HÅNDKØBS- 
UDSALG fra  
Allinge ApotekOnLine

Aarsballeklemenskernykerrø

VI STØTTER OP OM SAMARBEJDET 
I 4-KLØVER-KLYNGEN


