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Aarsballeklemenskernykerrø

Onsdag 8. juni 2022 4. årgang 3

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

Tre nye æresmedlemmer af Nyker Idrætsforening

Fra højre: formanden Mathias Larsen, Kirsten Larsen, Erna Pedersen og Inge Holm.

Se mere på side 10

Foto: Sven-Erik Sørensen

Industrivej 14, Rønne
Tlf. 56 96 68 50

Den private leverandør af

frisklavet mad 
hver dag

Den Grønne Frø
Aarsballe By 1, Rønne
Tlf. 5178 4076

Dansk smørrebrød, burgere 
og lune retter. Øl, vand, vin 
og kaffe m.m.
Fra den 16. juni til og med 
den 14. august 2022 holder vi åbent torsdag, fredag, 
lørdag og søndag, fra kl.11.00 til kl. 16.00

Vi glæder os til at se dig/Jer
Følg os på facebook,@cafeDGF da vi nogle 

dage holder lukket pga. selskaber

Tejn el-Teknik 5648 1600

•5695 6850

Hasle

Byen midt imellem
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Redaktionsgruppen består af følgende personer: 

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

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

Aarsballe:  Michael Skov  • MS 
(lokalredaktør) mobil 2234 3751 
  aarsballe@klyngeavisen.dk

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

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

Rø:  Herdis Terkelsen • HT 
(lokalredaktør) mobil 4046 8285   
  roe@klyngeavisen.dk

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

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

Grafisk opsætning Absalon Design 
  mail@absalondesign.dk

Tryk: Born holms Ti dende, Rønne

Oplag: 2.500 stk.  
   Artikler fra avisen må gerne 

refereres/citeres, men  
kildeoplysning skal gives.

Forsidefoto:   

Hvilke områder dækker 
KLYNGEN-AVISEN 

og hvor finder du dem
Fælles for hele 4-Kløver-Klyngen side 2-5

Børn & Unge side 6

Aarsballe  side 7-9

Nyker  side 10-14

Ny Kirke (Kirkebladet) side 15-18

Nyker  side 19-24

Rø  side 25-28

Klemensker-Rø Kirker side 29-31

Avisens produktionsplan 2022:
Næste nummer udkommer:  17. august

Sidste frist for stof  
til redaktion/lokalredaktører:  2. august

Efterfølgende:

Nr. udkommer frist for stof 
  til redaktion/lokalredaktør

 
5 12. oktober 23. september 
6 14. december 25. november

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.

STYREGRUPPEN  
I 4-KLØVER-KLYNGEN

Lene Koefoed lenekoefoed@gmail.com  
formand  2645 8810  

Irene Dunker irene.dunker@gmail.com  
    5217 9050

Bjarne Bech bjarnebech15@gmail.com 
    2855 8109

Lone Banke Rasmussen lonebrasmussen@outlook.dk   
    2285 7377

Mattias Landberg  mattias.krarup@gmail.com  
Krarup  4191 9876 
 

Herdis Terkelsen herdis.terkelsen@icloud.com   
    4046 8285

Aase Dahl salenevej2@gmail.com   
    2966 6883

Jørgen Hammer jh@haslevej50.dk   
    4014 3335
 projektleder Vacant

Er der spørgsmål, ideer osv. til styregruppen,  
så kontakt gerne en af os!

Følg vores aktiviteter:

https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Projekter/4-kløver-
Klyngen 

 eller via Facebook 4-KLØVER-KLYNGEN.

Aarsballeklemenskernykerrø

SVENDS GRAVESERVICE
Tlf. 3053 0504
SVEND MORTENSEN
NYGADE 22 · KLEMENSKER

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

AB
FA BRIKS VEJ 13 . 3782 KLE MEN SKER

BE TON VA RER
KLE MEN SKER

4-KLØVER-KLYNGEN’S KALENDER
Dato Tid  Aktivitet

JUNI:
12. 12.00 Kræmmermarked på Nyker stadion 

(se sidste nummer af KLYNGE-AVI-
SEN)

16. 13.30  Udflugt fra Rø Kirke i egne biler,  
Rø Pensionistforening.

18.  13.00  Afskedsreception for Asger Pedersen, 
Nyker Forsamlingshus, NIF

18. 13.00  Klemensker Svømmebad åbner

18. 19.30  Koncert med Fangekoret i Sct. 
Klemens Kirke

22.  19.00  KLYNGE-AVISEN ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, Klemensker 
Præstegård   

23. 18.30  Sct. Hans med fællesspisning på 
Årsballe stadion, Aarsballe BF

23. 18.00  Sct. Hans med grill i Præstemosen, 
Båltale kl. 20.30, KLB 

23. 17.30  Sct. Hans aften v. Præstegårdsdam-
men, Båltale kl. 19.20, Nyker BF

JULI:
21. 19.00      Aftentur på stierne i Klemensker, KLB

AUGUST:
11. 19.00      Aftentur på stierne i Klemensker, KLB

13. 11.00 Loppemarked på pladsen v. Rø 
Medborgerhus, Rø BF

13. 18.00 Høstfest med fælles grillmad og hygge 
(tilmelding forud), Rø BF

19.                 7.30 Bustur til Österlen i Sverige – tilm. 
sen. 1. juli, Nyker Pensionistforening.

Læs mere om de enkelte arrangementer  
under de respektive områder. 

 ID

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 3410

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
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Et travlt forår for styregruppen
Af Lene Koefoed

Vi har haft en særdeles travl maj måned i 
styregruppen for 4-KLØVER-KLYNGEN 
med vores projekt ”Vi mødes i det grønne”. 
Den 11 maj havde vi besøg Simon Schärfe 
Rasmussen fra sekretariatet for Landsby-
klynger og DGI. Sammen med Simon og 
Flemming Sørensen for DGI-Bornholm var 
vi på rundtur for at vise projektets forskel-
lige nedslagspunkter i de fire byer. Om af-
tenen havde vi møde med begge og her 
kom mange forslag og ideer frem til et styr-
ket samarbejde med DGI, som både kan in-
volvere vores arbejde med stisystemer og 
arrangementer og et samarbejde med 
idrætsforeningerne i klyngen. 

Arkitekterne MATTERS, som har udar-
bejdet skitseprojektet til ”Vi mødes i det 
grønne”, besøgte os den 17. maj. Her havde 
vi også en rundtur med arkitekterne til de 
nedslagspunkter, som skal konkretiseres 
på baggrund af de møder, vi har haft med 
borgere i de fire byer samt Lokale- og An-
lægsfonden og Realdania.  Der er tale om 
Morten Svendsens Have i Nyker, Naturhu-
set i Aarsballe, Fordybelsespavillonen i Rø, 
Fiskeshelter/naturrum v. Gåsemade og 
samlingsstedet i Klemensker.

Det var en lang og intensiv dag, som skal 
munde ud i, at projektet bliver kvalificeret 
til det, vi alle sammen ønsker. 

Dagen efter, den 18. maj, havde vi udover 
et møde med fondene og Bornholms Regi-
onskommune, besøg af bureauet AARS, 
som interviewede os med henblik på eva-
luering af vores projekt. Bureauet er hyret 
af fondene til at evaluere i alt 9 projekter i 
Danmark, som har fået støtte og er en del af 
kampagnen Mødestedet.  Bureauet har ud-
viklet et effekt-kompas, som vi nøje gen-
nemgik med nye tilføjelser og ændringer.  
Det vil være et rigtigt godt værktøj for os i 
den videre proces. 

Der venter os et nyt møde i juni med 
MATTERS, fondene og Bornholms Regi-
onskommune, hvor vi gennemgår opkvali-
ficeringen af vores projekt. Vores projekt 
har i det hele taget vakt stor interesse. Den 
4. juni skal vi således give et oplæg om pro-
jektet i forbindelse med en ekskursion i 
Den Grønne Bølge, arrangeret af Born-
holms Regionskommune. 

Udstilling og arrangementer om van-
dring på Bornholms Kunstmuseum
På Bornholms Kunstmuseum er der lige nu 
en udstilling om vandring i naturen – 
Walking Landscapes. I alt 140 kunstnere i 
12 danske kommuner har gennemført 
Walking Landscapes vandringer i 2021. Ud-
stillingen på kunstmuseet er baseret på 10 
kunstneriske vandringer på Bornholm, der 
fandt sted midt i juni 2021. Hver vandring 
er dokumenteret med en video, et vandre-
kort, tekst og fotografier. Desuden viser 

udstillingen fysiske aftryk og værker, der 
blev produceret undervejs på turene. Ud-
stillingen varer til den 7. august.

Derudover er der flere arrangementer i 
naturen frem til og med september. Talking 
Landscapes er en række samtaleperfor-
mances, hvor Bornholms Kunstmuseum 
er vært for forskellige performances, der 
bliver gennemført i samarbejde med publi-
kum. Og Artist Walks er en række vandrin-
ger med kunstnere fra udstillingen.  Se me-
re på museet hjemmeside: https://born-
holms-kunstmuseum.dk/da/udstillinger/
aktuelle-udstillinger/walking-landscapes/

Bag udstillingen og arrangementerne 
står Metropolis Landskab med støtte fra 
Nordeafonden og hovedpartnere på Born-
holm er BIRCA/Bækkelund International 
Residency Center for Artists i Klemensker, 
Bornholms Kunstmuseum og Bornholms 
Højskole med støtte fra Bornholms Regi-
onskommune. 

Hej Mette. Kan du tilføje denne artikel -i tilknytning til Lenes doc. 4KK et travlt forår. – Du må gerne gi’ den 
en ramme ….. /ID 

  

En nærlæsning af matrikelkort ved Gåsemade, cykelstien mellem Klemensker og Rø på vores tur med 
Matters, gav et helt andet billede af hvor et fiskeshelter / naturrum kan placeres.   

Det er matriklen 177 – den aflange trekant, der ejes af Bornholms Andelsmejeri, som vi har fået stillet til 
rådighed for et nedslag.  

Jeg har hele tiden forstået, at arealet vi havde til rådighed, var en del af det areal, der nu er avlet. – Det 
areal vi har til rådighed ligger på det smalle stykke mellem cykelsti og  mose, der har træer og vild 
bevoksning - til stor glæde for vores arkitekter.  

På foto prøver Thure Baastrup at komme ned til mosekanten. 

ID 
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Virksomhedsbesøg i Nyker
Tekst og foto: Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening.

Lørdag d. 7. maj, prøvede vi for første gang i Nyker. 
Der var mulighed for at komme om bag dørene, på nogle af de spændende virksom-

heder byen rummer, og på denne tur var vi på besøg hos ”JOLLYFISHFACE” i den gamle 
kirkesmedje og hos ”RAADVAD MØBELSNEDKERI” lidt ude for Nyker. 

Hos ”Jollyfishface” bliver der skabt smukke tryk af 
fisk.

Ved hjælp af den gamle traditionelle japanske teknik 
kaldet gyotaku, overfører Jessica med blæk og fisk, et 
aftryk på lærred. Vi var så heldige at se processen, hvor en 
røget sild blev foreviget. 

I kirkesmedjen har Jessica og Rasmus Felby skabt en 
smuk butik med masser af spændende produkter, og det 
kan varmt anbefales at lægge vejen forbi og selv se alle de 
fine ting. 

Det er også planen at ”Jollyfishface” skal kunne tilbyde 
en kop kaffe, sodavand og måske en is i fremtiden. 

Åbningstiderne er 10.00 – 16.00 onsdag til lørdag.

Sådan ser silden ud.

Alt kan laves med gyotaku.

Dette er et spisebord.

Der klargøres til tryk.

Hos ”Raadvad Møbelsnedkeri” fik vi set en lille skjult diamant i Nyker. 

På Kyndegårdsvej har Sophie og Frederik skabt deres eget værksted i en gammel 
svinestald, men det de kreerer, er dog alt andet end svineri. 

De to snedkere, som sammen har to små piger, producerer alt fra borde til 
børnekøkkener. Alt bliver lavet på bestilling, og efter kundernes ønsker og 
behov. Deres kunder er derfor både private og fine trestjernede internationale 
Michelin restauranter. 

Det er dog den store pengepung, som du skal have med, da prisen for et 
spisebord let kan komme over 30.000,- men til gengæld får man et 
unikaprodukt, som er af højeste kvalitet, og hvis man passer på det og behandler 
det ordentligt, kan det holde hele livet, og endda gå i arv i generationer. 

Og så er det selvfølgelig ”Made in Nyker”
Turen var en stor succes, og der er planer om at gentage med nye virksomheder 

i efteråret, blandt andet har CHRISTIANIA BIKES allerede fortalt, at de gerne vil 
have os på besøg. Turen vil være i november og mere information vil komme i 
næste nummer af Klynge-Avisen og på Facebook. 

Der lyttes intenst

EKSTRAORDINÆRT 
REPRÆSENTANT-
SKABSMØDE
Onsdag den 22. juni klokken 17.00

i konfirmandstuen, Klemensker Præstegård,  
Bedegadevej 1

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af kasserer
 3. Eventuelt

Anledningen til det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde er at Poul Kofod ønsker at takke af som 
kasserer. Det ønskede han allerede i forbindelse 
med det ordinære repræsentantskabsmøde i 
marts, men på det tidspunkt kunne der ikke findes 
en anden kandidat. Nu har vi imidlertid en kandi-
dat, nemlig Gitte Hansen.

På KLYNGE-AVISEN’s vegne
næstformand Sven-Erik Sørensen  

og formand Nikolaj Hartung Kjærby

Aarsballeklemenskernykerrø

Ridespor og spor efter ridning
Af Herdis Terkelsen
På baggrund af henvendelser om, at der er blevet redet 
på den nyrenoverede cykelsti mellem Klemensker og 
Rø, har jeg været i kontakt med Nordlandets Rideklub 
(NLR) ved Rø og Nordbornholms Køre-Rideforening 
(NBKR) ved Nyker for at høre, hvordan de tackler udfor-
dringen. 

Der er selvsagt også en del ryttere, som ikke kommer 
de nævnte steder. 

Mit håb er, at vi sammen med BRK, Den Grønne Bøl-
ge, 4-KLØVER-KLYNGEN og omtalte rideklubber kan få 
etableret et ridespor fra nord til syd, som kun akkurat 
krydser cykelstien.

”Kære ryttere 
Vi har fået en opfordring til at minde jer om, at vi ikke 
må ride på cykelstien til Klemensker (og retur) - der står 
skilte den ene vej, men ikke den anden vej. Stien er lige 
blevet renoveret, så nogle bliver kede af det, hvis på-
buddet ikke overholdes.

Jeg har sat ovenstående på vores Facebook gruppe i 
dag – desværre er der jo også ryttere i området, som ikke 
er medlem af NLR, men nu forsøger vi alt hvad vi kan.”

Sabine Unterberger Kofod, NLR

”Dansk Rideforbund gør altid rideklubberne op-
mærksom på at overholde færdselsregler. Det giver vi 
som klub videre til vores ryttere.”

Gabi Schwarzenburg, NLR

“NBKR er medlem af Dansk Ride Forbund og vi væg-
ter derfor også en af DRFs værdier højt: “Sikkerhed først. 
- Vi følger ligeledes deres sikkerhedsregler for terræn 
hvor der bl.a. står: Færdselsloven overholdes og alle er 
forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.”

Randi Madsen, NBKR
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Pilgrimsvejen til Sct. Ib 2022
Af Lene Havtorn Larsen

Vores bydag er den 21. september, hvor en del arrangementer afvikles, men der vil også 
være arrangementer løbende i løbet af ugen.

Her en lille appetitvækker:   
 • Birca – 2 forestillinger
 • Krogsholm Frugtplantage åbent hus
 • Kristian Bundegaard åbent atelier
 •  Klemens Kro – samlinger og egne produkter ”Sysler der gør mig glad”
 •  Late-Night-Consert med Bjarke Mogensen, Mikkel Egelund Nielsen og Johan 

Bridger i Sct. Klemens Kirke – billetter købes fra 1. aug. via www.billetten.dk/la-
tenightconsert

 •  Klemens Kro – forud for koncert – fællesspisning
 •  Sct. Klemens Kirke – foredrag om kirkekunst - Høms altertavle
 •  Rø Medborgerhus – kunstudstilling med levende musik – onsdag til lørdag 
 •  Sang og Musik ved bl.a. Terje Falk og Morten Palsby 
 •  Lørdag festarrangement med kunstudstilling og musik
 •  Arbejdende kunstværksteder for børn
 •  Stort loppemarked på plænen, hvor der også er besøg af Spejderne, Rideklub-

ben og Blue Jeans Linedancers 
 •  Historisk vandring i Rø

Glæd jer til nogle spændende dage i Kulturugen i 4-KLØVER-KLYNGEN.

 

4-KLØVER-KLYNGEN  
er også med i Kulturugen
Af Irene Dunker

Fra torsdag d. 30. juni til søndag d. 3. juli 
2022 gentager vi sidste års succes: Pil-
grimsvejen til Sct. Ib. Igen i år har en grup-
pe ildsjæle, der består af repræsentanter fra 
4-KLØVER-KLYNGEN, sammen med den 
lokale sognepræst i Ibsker og konsulenter, 
der har mange års erfaring med udvikling 
på Bornholm, tilrettelagt en 4 dage lang all-
inclusive bornholmsk pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandringen snor sig igennem 
4-KLØVER-KLYNGEN’s varierede landskab 
og demonstrerer, hvordan man skaber 
sammenhæng mellem stier, småveje og 
markskel på en 75 km lang rute. Der bliver 
på flere måder sat fokus på indsigt frem for 
udsigt, idet pilgrimmene kommer til at 
vandre inde på øen fra Hammershus i vest 
til Sct. Ibs kirke i øst.  

Temaet vil også dette år være ’Taknem-
melighed’ og hver morgen sendes pilgrim-
mene af sted med ’åndeligt rugbrød’ i baga-
gen og undervejs er der indlagt stop ved 
kirker, hellige steder, særlige steder i natu-
ren eller ved nydelsesfulde oplevelser.

Hver aften overnatter pilgrimmene et 
nyt sted; i henholdsvis Rø Medborgerhus, 
Den Grønne Frø i Aarsballe og i det Levende 
Køkken i Østermarie.

Tak til alle de borgere i byerne, der igen i 
år har takket ja til at bidrager til at pil-
grimsvandringen kan blive en uforglem-
melig oplevelse for vore deltagere.

Sidste års vandrere beskriver oplevel-
serne således: ”Tusind tak for en fantastisk 
smuk og vel arrangeret tur. Finn og jeg har 
nydt det meget.”

En anden skriver: ”Først en kæmpe tak 
til arrangørerne for fire fantastiske dage: 
WOW. Hvor har I tydeligvis brugt mange ti-
mer, dage, uger og måneder på at arrangere 
denne tur med dens mange lag - nye stier, 
udsigter, naturformer, oplevelser og viden, 
lækker mad, drikke, noget til krop, noget til 
sjæl, et stykke af Bornholms kerne, som of-
te ikke er på forsiden af turistbrochurerne. 
Og en perlerække af spændende indslag og 
møder med engagerende og vidende op-
lægsfolk.

Dertil Pernille, der som ingen anden jeg 
har mødt på min vej, bugner af en umid-
delbar kærlighed til det virkelige menne-
skelige liv som det leves af os alle, og en læ-
ring om at det præcis er dér, at det me-
ningsgivende (Guddommelige, om man 
vil) er.”

Og ikke mindst, tak til alle jer andre del-
tagere: det har været en fornøjelse at til-
bringe tid sammen. Tak for fællesskab. Hå-
ber I kommer godt hjem.”

Vi glæder os alle så meget til årets pil-
grimsvandring, og i skrivende stund er der 
2 ledige pladser, men til den tid vil holdet 
helt sikkert være fyldt af i alt 25 forvent-
ningsfulde, energifyldte og taknemmelige 

vandrere, der vandrer gennem 4-KLØVER-
KLYNGEN.

Vi vil lade en pilgrim fra sidste år, der 
endnu engang har valgt at deltage, få det 
sidste ord:  ”Godmorgen kære pilgrimme

Til et stille eftertænksomt øjeblik er her 
en lille bøn om noget meget stort. Den 
stammer fra klosterkirken i Roncesvalles 
år 1078:

Gud, velsign du mine fjed,
Lad mig finde hvad jeg søger-
Og til sidst nå målet med Glæde! 

Jeg tænker den kan passe på vores sidste 
dag på vores taknemmeligheds vandring.

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
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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

Melorme og volley-stjerner
Af Hanne Birgitte Andersen

Hvor er det en fest at være en del af Svartingedal Skole, 
bogstaveligt talt. Vi har netop afsluttet Festugen med et 
brag af en skolefest torsdag aften. Forældre, bedsteforæl-
dre og søskende til vore elever mødte talstærkt op, hvilket 
vi er enormt glade for. Forud for en skolefest ligger nemlig 
et kæmpe arbejde for børnene på skolen, deres voksne 
samt Forældreforeningen, når der skal laves mad til alle de 
spisende gæster og klargøres boder af forskellige slags. Et 
af dette års mest bemærkelsesværdige indslag var ”smags-
boden”, hvor den mest eksotiske smag ganske sikkert var 
melormene…

Vi vil fra skolens side takke for den store opbakning til 
festen, der var et stort salg af slush ice og popcorn fra mad-
boden, hvilket i sidste ende betyder, at børnene får lidt 
ekstra kroner til klassekasserne.

Nu vi er i gang med at takke jer forældre, skal vi ikke 
glemme, at der er indsamlet næsten kr. 30.000 til Børne-
lungefonden i form af Rynkebyløbet, som løb af stablen 
fredag før Påskeferien. Det er altså et rigtigt flot resultat, 
som I/vi godt kan være stolte af!

Heldigvis var vi i år begunstiget af strålende solskin, da 
ungerne skulle ud og løbe og vejret har i det hele taget væ-
ret med os i foråret. Skovskolen var virkelig nydt godt af 
dette. Vandhullerne omkring skolen har været godt besøgt 
og børnene har lært lidt om, hvilke insekter og dyr, som 
gemmer sig i vandet.

SFO’en afsluttede deres indianer-tema med en stor in-
dianerfest, som heldigvis også kunne afholdes i tørvejr og 
solskin, på ægte indianer-manér, med fuld krigsmaling og 

flotte indianerdragter, som børnene selv havde lavet.  SFO-
børnene var lidt anderledes påklædt, da de afholdt Galla-
fest i SFO’en Her var det de flotte kjoler og de stilige slips, 
der blev fundet frem til lejligheden. Børnene spiste sam-
men og derefter var der fest, dans, fri bar med børned-
rinks, Vild med Dans, limbo og andre konkurrencer. 

Det skal også lige nævnes, at vi har nogle superseje vol-
leyball-spillere her på skolen. Flere klasser var afsted til 
Kidsvolleystævnet i Nexø-hallen og alle havde en god dag. 
Dog var 3. klasse helt oppe at flyve, da de kom hjem fra 
stævnet med et flot diplom som banevindere. Megaflot, 
3A!!

Vi nærmer os nu sommerferien efter et skoleår, hvor vi 
her sidst på året faktisk har kunnet nærme os normale til-
stande som før Corona’ens indtog. Skoleidrætten er kom-
met op at stå igen og det sociale kan igen prioriteres frem 
for håndvask og isolation.

Og hør lige her… Vi får hele 2 børnehaveklasser på sko-
len i det nye skoleår. Vi kan næsten ikke få armene ned af 
bar begejstring. Samtidig får vi endelig en fuld overbyg-
ning, da den nuværende 8. klasse jo bliver til en 9. klasse. 
Det er stå stort, at vi kan fortsætte den positive udvikling 
på skolen og vi håber, at vi også fremover vil kunne fort-
sætte denne. Vi fortsætter i hvert fald, så godt vi kan, med 
at udvikle skolens fysiske rammer såvel som den pædago-
giske platform for skolens arbejde og håber, at I derude 
fortsat vil støtte op omkring skolens arbejde også i det nye 
skoleår, som kommer før vi ved det.

Sidste skoledag på Bornholms Frie idrætsskole
Tekst og foto: Grethe Kofoed Svendsen, Bornholms Frie Idrætsskole

Denne dag er altid en fantastisk festdag på Bornholms 
Frie idrætsskole, og dette år var bestemt ingen undtagel-
se. Klassen var traditionen tro udklædt og havde indbudt 
lærerne til morgenmad klokken 8.00 og fortsatte med 
underholdning for hele skolen og børnehavebørnene 
klokken 9.00 i spisesalen, hvor diverse kåringer og lege 
bragte lykke og grin blandt børn og voksne. 

Eleverne i 9. klasse havde også lavet en meget morsom 
film, hvor de på bedste og sjoveste vis karikerede lærer-
ne. Det var til stor morskab og meget professionelt frem-
ført. 

Derefter fulgte noget, som er en sjældenhed på Born-
holms frie Idrætsskole: Karamelkastning! 

Bornholms Frie Idrætsskole er jo en slikfri skole med 
en meget sund kostordning, så netop denne dag er meget 
anderledes og bringer stor lykke og spænding. 

9. klasse havde i år købt rigtig mange karameller og var 
særdeles gavmilde, så eleverne samlede og samlede. I 
klasserne delte eleverne efterfølgende høsten, så alle fik 
del i goderne. 

Underholdningen sluttede på plænen, hvor 9. klasse 
udfordrede 8. klasse på en glidebane til stor morskab for 
alle - ikke mindst børnehavebørnene.

9. klasse sluttede festen på skolen ved at køre af sted i 
skolens bus, som eleverne havde pyntet til lejligheden. 
Alle elever og hele personalet stod klar til at vinke farvel. 

Deres matematiklærer Samuel har buskørekort, og 
eleverne havde ønsket, at Samuel ville køre dem til Born-
Park Minigolf, hvor de havde en super hyggelig eftermid-
dag. 

Derefter blev eleverne kørt tilbage til skolen, og afte-
nen tilbragte klassen sammen i festligt lag, hvor foræl-
drene havde lavet middag og sørget for, at eleverne fik en 
rigtig dejlig aften sammen.

En fantastisk dag for alle store som små takket være et 
flot arrangement af 9. klasse. 

Tak for det. Super klasse. Vi kommer til at savne jer!

Glade elever på vej til Østerlars
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Fællesspisninger
Mandag d. 29. aug. 2022 kl 18.00
Menu: Kylling i karry m/ris og salat
sidste tilmelding torsdag d. 25.8.
Mandag d. 19. sept. 2022 kl 18.00
Menu: Spændende Vegetarbuffet
-lavet af "vores egen" kok 
sidste tilmelding torsdag d. 15.9.
Mandag d. 31. okt. 2022 kl 18.00
Menu: Hakkebøf m/bløde løg og tilbehør
sidste tilmelding torsdag d. 27.10.
Pris pr. person kr.85 incl. kaffe/te og kage.
Drikkelse kan købes til rimelige priser.
Bindende tilmelding:
Til Kirsten tlf. 51182184 
eller mail: eriksholm@dlgmail.dk
eller til Lone: alf51lone51@gmail.com...............................
Sæt kryds i kalenderen
Høstfest lørdag 8. oktober.
Julefrokost lørdag 26. november.
Nærmere i næste avis...............................

Sct. Hans

Torsdag den 23. juni 
på Aarsballe Stadion.
Fællesspisning kl 18.30. Kylling m./2 for-
skellige kartoffelsalater, grøn salat og Ra-
baberkage. Senere serveres kaffe og småka-
ger.
Pris: kr 75 pr voksen medlem og kr 30 pr 
barn til og med 12 år.
Ikke medlemmer 100,-
Drikkelse til rimelige priser.
Bindende tilmelding:
Til Kirsten tlf. 51182184 
eller mail: eriksholm@dlgmail.dk
eller til Lone: alf51lone51@gmail.com.eller 
SMS tlf 23883585
Senest søndag 19. juni.
Bål ca kl 21 
Båltale ved kommunalbestyrelsesmedlem 
Helle Munk Ravnborg. 

Mød op og lad os få en god aften sammen................................

Kulturugen 
Borgerforeningen arrangerer tur til Chri-
stian Bundegaards galleri og Krogsholms 
Mosteri. Onsdag 14. september.
Se mere i Klyngeavisen i august................................
Vi besøgte:
Bornholmerbørsten og Værftet i Nexø
Lørdag d. 7. Maj. 
Mange blev snydt for en dejlig oplevelse, 
da vi var på besøg hos Bornholmerbørsten 
og Værftet i Nexø, da vi kun blev 6 perso-
ner.
Ejeren af Bornholmerbørsten ægteparret 
Guldbrandtsen gav en meget interessant 
fortælling om hvordan man laver forskel-
lige børster, og hvor i verden man får råva-
rerne fra.
Der var mange fine ting i butikken og nogle 
fik nogen gode børster med hjem.
Bagefter fortsatte vi til Værftet i Nexø, hvor 
Bjarne Bech kunne fortælle en længere hi-
storie om Værftets opstart og drift. Værftet 
er et fristed for unge mennesker. Stedet 
bliver også brugt som cafe for bl.a. flygt-
ninge og andre grupper.
Vi startede med at spise vores medbragte 
mad, og bagefter fik vi en rundvisning i de 
store lokaler med legeland, skaterbane, 
musiksted, og udlejningslokaler................................
Hvad sker når du dør?
Vi havde et godt og meget interessant fore-
drag af Bettina Pedersen, som er ansat på 
Rønne kirkegård. Hun fortalte om hvilke 
muligheder der er mht. begravelse/bisæt-
telse, og andre praktiske ting når nogen 
dør.
Der var flot fremmøde og megen spørge-
lyst................................
Strikkeklubben
Hyggeaften med strik og 
andre hobbyer, samt en 
masse snak over en kop 
kaffe.
Strikkeklubben holder 
pause indtil tirsdag 30. 
august.
Kommer mere i næste blad................................
Kære Aarsballeboere
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 
40508034 - huzed@mail.tele.dk
Prisen for husstand 100,- og enlige 50,-...............................
Præmiewhist
Holder sommer-
pause indtil sep-
tember.
Info: Hanne Ipsen – 
mobil: 24417310

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

Velkommen til nye tilflyttere
Velkommen til nye beboere i Aarsballe om-
rådet.
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 28158323 - li-
ma0601@yahoo.dk...............................
Information om  
arrangementer
Vil du have hurtig information om fremti-
dige arrangementer??
Så send din mail-adr. og telefon nummer 
til: Lone Jørgensen 23883585 
alf51lone51@gmail.com...............................
Facebook
Se hvad der sker i Aarsballe i Facebook 
gruppen: Aarsballe og www.Aarsballe-
boldklub.dk ...............................
Udlejning af medborgerhuset
til fester og møder mm
Kontakt Kirsten Kofoed tlf. 51182184 
mail: eriksholm@dlgmail.dk eller
Alf Jørgensen tlf. 21213585 
mail: alf.jorgensen@mail.dk

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

Heidi Sørensen  
2345 7665 heidiogclaus@hotmail.com

Lone Jørgensen   
2388 3585 alf51lone51@gmail.com 

Lisbeth Grenaae   
2815 8323 lima0601@yahoo.dk

Mona Nilsson  
2239 5364 mona46055@gmail.com

Michael Skov   
2234 3751 mickskov@hotmail.com

Bjarne Bech  
2855 8109 bjarnebech15@gmail.com

Kasserer 
Iris Knudsen   
4050 8034 huzed@mail.tele.dk 

Se hvad der sker i Aarsballe i 
Facebookgruppen: Aarsballe og 

www.Aarsballe-boldklub.dk 
samt www.4-kløver-klyngen.dk

Aktiviteter i Aarsballe  
Medborgerhus,  

Aarsballe By 59a

•  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
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Pasta med squash, løg, og dampede asparges,  
med tomatsalat, og brød 
Af Mick Kok

Spis 
klimavenligt!
Af lokalredaktør  
Michael Skov

Selvom vi spiser økologisk, som flere og flere jo gør, er 
det ikke ensbetydende med at det er klimavenligt.

Det er selvfølgeligt vigtigt at tænke på dyrevelfærd, 
og, som forbruger, at medvirke til at brugen af gift-
stoffer og unødvendige tilsætningsstoffer mindskes. 
...men det er ligeså vigtig at være opmærksom på at 
dette alene ikke har den fulde effekt. Derfor handler 
det om at spare på kødet, spare på transporten af føde-
varene, og undgå madspild.

Det belastende kød
Når vi taler om kødet, så er oksekød og lammekød det 
mest belastende rent CO2 mæssigt; især er køer og 
kvæg i det hele taget, de store syndere, da de udleder 
meget gas, samt har et stort vandforbrug når man kig-
ger på hvor mange liter vand, og andre ressourcer, et 
kilo kød ”koster”. Når køer prutter (og bøvser) udledes 
der store mængder metangas, der er direkte forure-
nende for atmosfæren, og er medvirkende til at ozon-
laget rundt om jorden nedbrydes. Faktisk forskes der 
med tang i kvægets foder, for at nedsætte udlednin-
gen af metangas, ligesom der eksperimenteres med 
opsamling af de udledte gasser, for derved at mindske 
lige præcis denne klimatrussel.

Køb lokale varer
Hvis vi handler lokale varer, er der ikke så meget 
transport, og dermed bliver varen mindre belastende 
i det store CO2 regnskab. Det kan godt være at økologi-
ske kiwi (typisk fra New Zealand) ikke er sprøjtede, 
men i det samlede klimaaftryk er de væsentlige mere 
belastende end frugt fra Danmark, idet transporten er 
en stor belastning. Hvis vi bruger de lokale varer der 
er i sæson, har vi bidraget meget til at der ikke forure-
nes mere end højst nødvendigt.

Spar på pengene
Mad i skraldespanden er penge direkte ud af vinduet; 
det er produceret, transporteret, indkøbt, og tilberedt, 
så det er yderst vigtigt at vi så ikke smider det ud, men 
bruger det i madpakken, eller lader det indgå i de næ-
ste dages menuer.

Sådan som de fleste fødevarer, samt omkostninger 
for transport og tilberedning, er steget på det sidste, er 
det mærkbart for vores økonomi. Vi kan derfor enten 
handle og spise som vi plejer, og betale for stigninger-
ne, eller vi kan skrue lidt ned, tænke os om, og undgå 
at skulle betale mere for det samme gode mad.

Tænk globalt, og handl lokalt !

Vi hører ofte at det ville være godt, for både miljøet og vo-
res krop, at spise mindre kød og mere grønt. Det kan være 
besværligt at lave god vegetarmad, men det kan også være 
meget let.

Hér kommer en opskrift til en nem og lækker vegetar-
ret, som både sparer dig for nogle penge, samtidig med at 
du styrker dit immunforsvar og sparer planeten for noget 
co2 udslip. Den er let at lave, mætter godt, og smager fanta-
stisk. Opskriften er til 2 personer. 

Du skal bruge:
200 g Pasta
1 stk Squash
1 stort Løg
1 lille bundt grønne Asparges
200 g Tomater
4 skiver Brød (eventuelt ristet)
Ost til at rive, gerne grana padano
Eventuelt ristede kerner
 (f.ex. sesam, hørfrø, eller solsikkekerner
 Smør, Olie, Vineddike, Citronsaft, Sukker, Salt, Peber, 
samt Persille til pynt.

Sådan gør du:

Rist kernerne på pande eller i ovn, til de er gyldenbrune.
Riv ost og sæt den på køl indtil servering.
Skær bunden af asparges, og damp dem i let saltet vand 

under låg i 2-3 minutter. Skylles i koldt vand, så de forbli-
ver sprødmøre.

Skær tomaterne ud, anret dem på et fad, hæld ganske 
lidt vineddike (1 tsk), samt et godt skvæt olie (1 spsk) brug 
gerne oliven- eller sesamolie. Lidt peber og salt, og pynt 
med de ristede kerner. Sættes eventuelt på køl indtil serve-
ring.

Kog pastaen aldente i rigeligt letsaltet vand  (tilbered-
ningstid står på pakken), og hæld vandet fra, men gem 2 dl 
vand til squash/løgsaucen.

Skær løget groft, og riv squashen groft. Steges på pande 
med olie eller smør i 2-3 minutter. Tilsæt pastavandet, ½ 
tsk sukker, et skvæt citronsaft, lidt salt og godt med frisk-
kværnet peber, og lad det simre og koge lidt ind i yderlige-
re ca 2 minutter.

Anret pastaen i dybe tallerkner, fordel saucen henover, 
læg et par asparges i den ene side, top med den revne ost 
og lidt persille. Serveres med tomatsalat og brød.

-værsgo og velbekommen !
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Philips 
Vinduespolering

Telefon: 24 61 77 69Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02

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

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

EL
VVS

VENTILATION

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

Trædrejeren
Mogens Myhre 
Lindevej 15 · Klemensker

Tlf. 2427 0602

mail: dmmyhre@live.dk

Det allersidste store  
loppemarked i Aarsballe

Egon har en plan 
Af Michael Skov

Det bliver desværre det sidste loppemarked i Aarsballe, 
for boldklubben har ikke længere overskud til dette 
store arrangement, der ellers har været hvert år. Der 
mangler hænder, så det opfordres hermed til at DU 
melder dig til at hjælpe. Det er lørdag den 6. august der 
åbnes for øens største loppemarked, og der mangler 
hænder til både at sætte op om fredagen, sælge om lør-
dagen, og rydde det sidste op søndag. 

-Hvis du vil gøre en forskel, så meld dig til hos Alf på 
tlf 2121 3585. Det er sjovt, og det hjælper boldklubben, 
og dermed hele Aarsballe ! Vi har brug for DIG !

Egon og Ruth

Egon Malstrøm bor, sammen med sin kone Ruth, i Aars-
balle By 49. Det har de gjort siden 1966, hvor Egon blev fær-
dig i militæret, og de blev gift. De har således holdt guld-
bryllup, og om få år er det så diamantbryllup. De har bygget 
en del om, og til, i huset, der blev opført i 1896. Matriklen 
er dermed ikke (som ellers mange andre byggegrunde i 
Aarsballe By) udstykket fra Aarsballegaard i 1904. Oprin-
deligt boede træskomageren dér, og var en del af byens sto-
re udvalg af butikker og håndværkere. Alle i byen kender 
Egon, for hver dag lufter han hunden Aisha som glad løber 
ved siden af Egons el-knallert (også kendt som minicros-
ser). De har et helt særligt forhold, og hunden er altid klar 
når den fornemmer at Egon gør sig klar til en køretur.

De sidste par år har det dog knebet lidt med helbredet: 
”Man er jo ikke så ung og frisk længere” udtaler Egon, og 
fortsætter: ”Tidligere kunne jeg alt selv, både med træ og 
jern, men den går ikke længere”. Både Egon og Ruth har 
været glade for at bo i Aarsballe, men de vil gerne flytte til 
et mindre sted; helst Klemensker, men Vestermarie, Nyker 
eller Rønne syd kunne også være dejligt. ”Det er bare svært 

at få noget til leje, især i Klemensker, men et lille rækkehus 
eller en bolig i grundplan ville passe os så godt” siger Egon 
og fortsætter: ”Det kniber jo lidt med bentøjet, og man vil 
jo helst kunne klare sig selv uden for meget hjælp udefra”. 
Parret har besøg af en hjemmehjælper ½ time hver 14. dag, 
der hjælper til med lidt støvsugning, og indimellem også 
har tid til at vaske gulvet. ”Lige så snart der er en mindre og 
mere overskuelig bolig, bliver huset sat til salg, og det skal 
nok blive solgt hurtigt. Vi vil absolut ikke væk fra Born-
holm, for hér er naturen altid tæt på, og det er let at komme 
ud og få frisk luft” fortæller Egon.

Den unge Egon 
Egon har boet i Aarsballe siden 1960. Først på Ahlegaard, 
og siden fik han plads i Brugsen, som var øens største 
landbutik, først som bagbutiksdreng, og senere arbejdede 
han også inde i butikken. ”Vi boede på loftet, der var vi en 
10-12 stykker, som fik kost og logi som en del af lønnen. 
Det var en god tid, og der var også fest og farver indimel-
lem. Marie Fiil, der var bestyrerens kone, sørgede godt for 
os med mad og tog sig af os hvis vi lå syge” siger han.

Efter militæret var Egon i mange år ansat på mejeriet i 
Klemensker, og da han blev gift med Ruth, gik der ikke 
længe før de bosatte sig i huset. Parret fik 2 børn; datteren 
fik dog diabetes som 4 årig, og Ruth husker tiden som no-
get hård: ”Det var før tiden med de tynde nåle til insulinen, 
så det var ikke rart at skulle give hende indsprøjtninger 
hver dag med en tyk nål i de tynde pigelår. Først senere 
kom de insulinsprøjter vi kender idag, og så blev det noget 
lettere. Vi mistede hende desværre i 2011, så hun blev kun 
43 år”. Parret har også en søn, der altid har været interesse-
ret i søfart, så han bor naturligvis i Svendborg, og sejler 
som kaptajn på en af de store bugseringsbåde, der hjælper 
olietankere og store krydstogtsskibe ind og ud af havnene 
i danmark.

Den gamle røde bil
Ude i garagen står en bil med en spændende historie. Det 
er en NSU Prinz fra 1960 i den meget flotte alfarøde origi-

nalfarve. Bilen var oprindelig købt af en pensioneret post-
mester, siden havnede den hos en yngre mand. Egon for-
tæller: ”Han var en râzapâs, der med vilje kørte den i hav-
nen i Balka, for at kunne hæve forsikringspenge. Det blev 
dog opdaget, og så kom den videre til mine svigerforældre, 
som fik den sat istand igen”. Efter en årrække endte den så 
hos Ruth og Egon. De kører stadig søndagsture indimel-
lem, og har deltaget i mange veterantræf. ”Vi er medlem af 
både "Prinz Danmark"og "BMV"(Bornholms MotorVe-
teranklub). Det er dér man møder de andre veteranbiler, og 
der er altid stor interesse når man kommer trillende i så-
dan en gammel flot sag. Jeg er flere gange blevet tilbudt 
store summer for bilen, og den skal nok komme videre 
den dag jeg ikke selv kan køre den mere” fortæller Egon. 
Han fortsætter med sit sædvanlige glimt i øjet: ”Kom med 
ud, så starter vi den lige, men du får ikke lov at køre i den 
idag.” Jeg må indrømme at det er en flot bil. Der er ikke et 
gram rust på den, og den starter med det samme. Jeg tager 
et sidste billede af Egon og bilen og siger tak for idag.

Der kommer en række portrætter af folk fra Aarsballe
i de næste numre af Klyngeavisen. Vi vil forsøge at give
nogle billeder af livet i Aarsballe, før & nu. 
Denne gang er det Egon som har boet i byen mange år. 

Aarsballe Medborgerhus
Udlejning til fester og møder mm.

Kontakt: Kirsten Kofoed  
tlf. 5118 2184 

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

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

Haven i byens hjerte
Af Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening

Som mange tidligere har læst, er der planer om at ska-
be et mødested i Morten Svendsens have. 

I forbindelse med Klyngesamarbejdet og projektet 
”Vi mødes i det grønne” er der afsat Hn del penge til at 
etablere et mødested i det grønne område midt i Ny-
ker. 

Tirsdag den 17. maj var arkitekter igen forbi for at 
besigtige området en ekstra gang, inden de kommer 
med et bud på, hvordan sådan et mødested kan se ud. 

Der er et ønske om, at stedet skal rumme plads og 
aktiviteter til alle generationer, ligesom det også øn-
skes, at stedet skal være overdækket og falde naturligt 
ind i havens vilde natur, samt skabe rum for fordybel-
se og ro.

Mens vi venter på nye tegninger, kan tiden bruges 
til at tænke på, hvilke muligheder haven ellers rum-
mer. De mange kvadratmeter har de seneste mange år 
tilhørt rågerne og deres ubehagelige larm, så hvis vi 
nu kunne fjerne fuglene og dermed larmen, rummer 
området rigtig mange muligheder: 

Skal der være et indhegnet hundelufterområde? 
Skal træerne fældes og derefter etableres nye frugt-

træer og buske? 
Skal det høje grønne græs udskiftes med et væld af 

vilde blomster, til glæde og gavn for de savnede insek-
ter? 

Muligheder er mange, og haven savner en plan !
Vi kan ikke være tilfredse med, at så stort et områ-

de er ejet af irriterende fugle, så selvom der bliver re-
guleret, er larmen, og de dertilhørende faldende klat-
ter, ulidelig. 

Området er praktisk talt ubrugeligt i store perioder 
af året. 

Derfor er der påbegyndt et arbejde for at få det bed-
ste frem i haven, så hvis du har ideer, ønsker eller vil 
gå med i arbejdet for at få haven tilbage, er du meget 
velkommen til at kontakte Nyker Borgerforening via 
mail på formand@nyker.dk eller ringe på 4191 9876.

Jubilarer i fodboldafdelingen
i NIF
Af Sven-Erik Sørensen

At Nyker Idrætsforenings fodboldafdeling har trofaste 
spillere, blev endnu en gang understreget, da man i maj 
måned kunne fejre hele to 100-kamps jubilarer, og for-
mand Knud A. Rasmussen kunne overrække en lille er-
kendtlighed til dem begge.

Da der er mange gode fodboldkampe i Lisa endnu, kan 
man jo håbe, at hun på et tidspunkt kommer i nærheden af 
klubrekorden for damer, der går dog nok et lille stykke tid, 
idet rekorden indehaves af Dora Thøgersen og lyder på he-
le 407 kampe, så bare klø på Lisa !

Nu er det ikke kun hos kvinderne, der er stabile spillere, 
så fodboldformand Knud Rasmussen måtte ”på banen” 
igen og ønske tillykke, da Mathias Busk Larsen også run-
dede dette skarpe hjørne.  

Ikke kun er Mathias en stabil fodboldspiller, han er som 
bekendt også formand for Nyker Idrætsforening, så man 
kan helt klart sige, at han går foran med et godt eksempel.

Mathias skal dog nok bruge en del mere tid på banen, 
hvis han vil i nærheden af klubrekorden for mænd, her 
sidder klublegenden Ole Pedersen solidt i førersædet med 
imponerende 1027 kampe i rødt og sort.   

Lisa Andreasen, 100 kampe for NIF. Foto: NIF

Mathias Busk Larsen, 100 kampe for NIF. Foto: NIF

Tre nye æresmedlemmer i NIF
Af Sven-Erik Sørensen

Som alle sikkert ved, afvikler ban-
koafdelingen i Nyker Idrætsfor-
ening bankospil i Nyker Forsam-
lingshus hver tirsdag, og har gjort 
det ”i umindelige tider”.

Som de fleste sikkert også ved, 
er bankofolket yderst traditions-
bundne – der skal ikke laves om 
på noget – så når sådant et arran-
gement skal afvikles, og det skal 
gå ”som det plejer”, er det altafgø-
rende at have gode stabile hjælpe-
re, og DET må man sige at banko-
afdelingen har.

Nu er tre disse stabile hjælpere 
så også blevet belønnet for deres 
utrolige stabile indsats, idet de 
tirsdag den 3. maj – umiddelbart 
før spillet kunne begynde - blev 
kaldt op på scenen af Nyker 
Idrætsforenings formand Mathias 
Larsen, og hædret for deres ind-
sats.

Inge Holm, Erna Pedersen og 
Kirsten Larsen blev belønnet for 
deres utrolige indsats, og som Ma-
thias Larsen blandt andet sagde i 
sin tale til de tre: ”I startede med at 
hjælpe til i bankoafdelingen længe 
før jeg blev født, og I er der stadig – 
sådan en trofasthed er i sandhed 
værd at hædre”.

Kirsten Larsen har været trofast 
hjælper i imponerende 50 år !

Erna Pedersen og Inge Holm har 
”kun” hjulpet til i mere end 40 år, 
så der var fuld fortjent æresdiplo-
mer, vingaver, blomsterbuketter 

og et meget stort bifald fra alle ban-
kospillerne til de tre nye æresmed-
lemmer af Nyker Idrætsforening.

En hurtig hovedregning viser, at 
de tre tilsammen har brugt mere 
end 8.000 timer på at være hjælpe-
re i bankoafdelingen, altså mere 
end 1 måned når man omregner ti-
merne og opgaverne har strakt sig 
fra at dække bord, vaske rigtig 
mange kaffe-kopper op - i hånden 

– til at smøre madder, skære kring-
le og hvad der ellers har været af 
forefaldende arbejde igennem de 
mange år.

3 glade æresmedlemmer. Foto: Sven-Erik Sørensen



11Nyker

Nyker Borgerforening
Formand: Mattias Landberg-Krarup 4191 9876 
 formand@nyker.dk              

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

Kasserer: Gitte Hansen 5189 2185 
 kasserer@nyker.dk

Medlemmer: Ane Falk 2580 2878 
 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 

Suppleant: Stig M. Hansen

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)

Nyker Idrætsforening
Formand: Mathias Larsen 2216 6771 
 mathiaslarsen_1406@hotmail.com  

Næstformand: Christian Koefoed 2023 6065 
 cs@dlgmail.dk

Kasserer: Torben Severinsen       2482 3317 
 torben@severinsen.info

Forsamlingshus: Trine Saksaa 4033 7076 
 

Klubhus: Shanne Tranberg            2441 0593

En spændende byvandring med Nykers historie
Af Gitte Hansen, Nyker Borgerforening og Sven-Erik Sørensen

Den sidste lørdag i april mødtes vi, en flok nykerboer, til 
en vandring gennem byen, hvor Sven-Erik Sørensen før-
te os igennem dele af Nykers historie og tidligere er-
hvervsliv. 

Turen startede ved Nyker gymnastik- og forsamlings-
hus, som Nyker idrætsforening købte af den daværende 
Hasle kommune i 2003 for 1 kr.

Herefter har Asger Pedersen stået i spidsen for en fan-
tastisk ændring, fra et nedslidt nusset hus på randen af 
konkurs, til et i dag gennemrenoveret helt moderne sam-
lingssted, som bliver flittigt brugt af såvel enkeltperso-
ner som foreninger.

Vi hørte om skolen og dens udvikling, afvikling og 
genopstandelse samt folkebiblioteket og lokalhistorisk 
arkiv, der jo desværre er lukket.

Begyndelsen på Nyker fortaber sig lidt i det dunkle, for 
i gamle dage fandtes der ikke egentlige landsbyer på 
Bornholm, gårde og kirker lå spredt og ofte ensomt.

Langs Kirkebyvej lå en række gårde, som dannede 
grundlag for en bymæssig betegnelse kaldet Nyker.

I 1899 blev området beskrevet således:
Ny Kirke tæt ved Præstegården og lidt mod vest Skolen 

(den gamle gule skole). Desuden et missionshus ”SALEM”, et 
andelsmejeri (i dag Christianiacykler) og to møller (Agremøl-
len og Ypperne mølle) samt et jordmoderhus (byens første og 
beliggende på Kirkebyvej mellem byskiltet og Dammegård 
men senere nedrevet).

Den egentlige bydannelse kommer først i gang om-
kring århundredeskiftet, og byudviklingen tog først for 
alvor fart efter åbningen af Rønne – Allinge Jernbanen i 
1913, og som fik station i Nyker.

Turen gik herefter til det gamle Nyker Elværk, der i dag 
huser Automester og videre ad Pluggegårdsvej hvor vi 
hørte historien om Agremøllen, Morten Svendsens Have, 
samt telefoncentralen, der her blev krydret med historier 
af Annie Christiansen fra hendes ungdom, dengang hun 
boede og arbejdede på telefoncentralen, i dag privatbebo-
elsen Nyker Hovedgade 11. 

Flere af de fremmødte kunne fortælle om sjove og 
spændende oplevelser, fra de forskellige bygninger der 
igennem tiden har fungeret som forretninger og værk-
steder, eksempelvis Solvænget 9 som på et tidspunkt hu-
sede et elektronikværksted, der blandt andet reparerede 
gamle Commodore C64 computere, eller hvad med Ny-
ker Hovedgade 21, som indtil 1970 husede en skotøjsfor-
retning.

Ejendommen ”Vestervang” Nyker Hovedgade 20 huse-
de i begyndelsen af 1930´erne en slagtermester der købte 
slagtekreaturer ude hos landmændene, slagtede dem 
hjemme, og solgte kødet i en butik i huset. 

Der var lidt usikkerhed om dette senere blev byens an-
det jordemoderhus, men en af deltagerne mente be-
stemt, at det var Vestervang, der i dag – pudsigt nok - hu-
ser byens fødselsterapeut.

Nyker hovedgade 26, var byens første telefoncentral og 
blev i 1934 flyttet til Nyker Hovedgade 11 og senere til Sol-
vænget 7. Huset rummede senere en filial af ANDELS-
BANKEN, og da den lukkede omkring 1990 blev huset 
omdannet til beboelse og har blandt andet huset en mø-
belpolstrer. 

Nyker Cykelforretning begyndte sin virksomhed med 
reparation af cykler i 1915 i udbygningen på Nyker Ho-
vedgade 26. Men forholdene blev hurtigt for små her og i 
1918-19 købte cykelmageren bygningen på Nyker Hoved-
gade 39.

Ejendommen ”GRANHOLT” på Nyker hovedgade 33 
har på et tidligt tidspunkt fungeret som landevejskro.

Nyker Brugs var et helt kapitel for sig, og illustreret 
med talrige billeder fra Brugsens begyndelse i 1899 til der 
her åbnede bornholms første supermarked, som den da-
værende formand Edvard Koefoed fra Blæsbjerggård 
kunne indvie 28. november 1961, helt frem til Brugsen 
lukkede i 2017.

Den store fortællelyst – også blandt deltagerne - gjorde 
at den sidste halvdel af byvandringen (fra Brugsen og til 
Stationsbygningen), måtte udskydes til et senere tids-
punkt. 

Fra Nyker Borgerforening skal der lyde en stor tak til 
Sven-Erik for at finde oplysninger samt en masse billeder 
og på spændende vis fortælle om byens udvikling. 

Vi har derudover overtalt Sven-Erik til at fortælle om 
jernbanen og vise en film fra den sidste køretur fra Rønne 
til Nexø i 1968 i forbindelse med en fællesspisning til ef-
teråret.

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

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden 
eller kassereren. Du er velkommen til at deltage i eet 
arrangement inden du melder dig ind.

Agremøllen med elværket til højre, cirka 1925.
Bemærk de bare marker bag møllen

Deltagerne puster ud. Foto: Vibeke Brandt 

Nyker Brugs 1960
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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

Henvendelse til Trine Saksaa på telefon 40 33 70 76 

Hver tirsdag klokken 18.30  
i Nyker Forsamlingshus og NIF Klubhus 
Mange præmier ...  
Alm. Banko ... Pause Banko ... Mini Banko 
Maxi Banko ... Bingolo ...  Lodtrækning på  
indgangsnummer ...

Tag en kop med, og vi giver kaffe. 

Døren åbnes kl. 17.00. 

Vi har teleslynge i forsamlingshuset.

Hilsen Banko

NYKER BANKO ...

Mød op og få en hyggeaften.

I Nyker spiser vi sammen – nogle af os
Tekst og foto: Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening

Fredag den 19. august kl. 7.30-20.30
Bustur til Österlen i Sverige

I Nyker boede der engang en mand ved navn Morten 
Svendsen. Han fik opkaldt en vej og en lille park efter sig. 
Nu prøver Nyker Pensionistforening at finde ud af lidt me-
re om Morten Svendsen ved at følge i hans fodspor i Ôster-
len i Skåne, hvor Morten Svendsen kom fra.

Vi mødes på forsamlingshusets parkeringsplads, hvor 
Jan Oles bus samler os op og kører os til færgen, hvor vi går 
om bord. Efter færgeturen bliver vi samlet op af Hagestad 
Touring, der kører os rundt i Sverige. Busskiftet skyldes, at 
færgen ikke tager busser med på den pågældende afgang.

Turen går bl.a. til Everöd, Tomelilla, Ingelsta Kalkon 
(hvor vi spiser frokost), Kivik, Simrishamn og Glimminge-
hus, inden vi vender tilbage til Ystad og sejler hjem. I Røn-
ne bliver vi samlet op af vores danske bus og kørt tilbage til 
Nyker. Pensionistforeningens nye bestyrelsesmedlem, 
Jimmy Persson, der er stedkendt i området, vil være vores 
guide på turen.

Et mere udførligt program for turen er uddelt til alle for-
eningens medlemmer, og det kan desuden rekvireres ved 
henvendelse til sekretær Bente Møller (mail:svenbente@

outlook.dk eller mobil 29 27 82 72) eller formand Sven-Erik 
Sørensen (mail: bejerholm2019@outlook.dk eller mobil: 
26 44 02 40).

Det anbefales at man medbringer det blå EU-sygesik-
ringskort samt Dankort/tilsvarende til eventuelle større 
indkøb i Sverige, da mange svenske butikker ikke tager 
mod kontanter. Tag også lidt danske mønter med til ind-
køb af kaffe i bussen.

Egenbetaling: 300 kr. for bus, færge og frokost under-
vejs

Tilmelding senest FREDAG DEN 1. JULI til Sven-Erik Sø-
rensen på mail: bejerholm2019@outlook.dk eller telefon 
26 44 02 40.

HUSK – at skulle du have specielle ønsker med 
hensyn til forplejning (diabetes, glutenallergi, vegetar 
eller andet) skal du blot nævne det ved tilmeldingen, 

så tager vi naturligvis højde for det.

Vi gør opmærksom på, at alle arrangementer i forenin-
gen gennemføres under hensyntagen til de til enhver tid 
gældende corona-restriktioner - men vi håber selvfølgelig, 
at der hverken kommer nogle i Sverige eller her i landet in-
den turen.

Endnu en stor  
donation til Nyker 
Idrætsforening
Af Knud A. Rasmussen,  
NIF fodbold

Nyker i 1930’erne (udsnit af geodætisk kort fundet under hi-
storiske kort på BRK’s hjemmeside).
Morten Svendsens grund er markeret med grønt.

Svend-Erik - er det mig der skal farve grunden?

Nyker Idrætsforening har endnu en gang 
modtaget en stor donation som påskøn-
nelse for arbejdet med børn og unge.

Denne gang var det firmaet ”Feriepart-
ner Bornholm”, som udlejer sommerhu-
se, der havde medbragt en stor check – i 
ordets bogstavelige forstand – som Bent 
Falkenstrøm fra firmaet overrakte Knud 
Rasmussen.

Ved overrækkelsen udtalte Bent Fal-
kenstrøm:

”Feriepartners Oplevelsespulje har i 
2022 valgt af støtte Nyker Idrætsforening 
med 10.000 kr.

Foreningen har mange aktiviteter for 
børn og unge – både med og uden bold – 
og dem skal de nu have mulighed for at 
opgradere.

Efter en periode med Covid-19 skal vi 

nu igen have de unge i bevægelse, og Ny-
ker Idrætsforening arbejder med at gøre 
idrætspladsen endnu mere attraktiv, så 
man kan fastholde børn og unge til fort-
sat at komme og træne og hygge sig på ba-
nerne.

Nyker Idrætsforening afholder som-
meraktiviteter for skolebørn gennem 
DGI, og aktiviteterne på idrætspladsen er 
til fri afbenyttelse for alle.

Vi glæder os til at se pengene blive 
brugt på de unge i Nyker”, sluttede Bent 
Falkenstrøm.

Flot donation fra feriepartner Bornholm.  
Eget foto

Efter nogle tunge corona-år er fællesspis-
ningerne igen blevet en fast del af Nyker 
Borgerforenings arrangementer.

Senest har vi den 6. april og 18. maj dæk-
ket op i Nyker Forsamlingshus, og vi gør os 
umage med at gøre det hyggeligt for alle.

Hver eneste gang er der dug på bordene, 
dækket fint op og lækre ting på menuen.

Der er også altid en hyggelig quiz med 
sjove og lærerige spørgsmål, og i påsken 
var der tillige gækkebrev-klipning for børn 
og voksne, og vi slutter altid af med en kop 
kaffe og en småkage efter manden.

Vi laver maden og tager efterfølgende 
opvasken, så det eneste du skal gøre, er at 
møde op og nyde det hyggelige samvær 
med andre nykerboere.

Prisen er kun 50,- for medlemmer af 
Borgerforeningen og 75,- for personer der 
ikke er medlemmer.

Børn under 12 år spiser gratis med.
På trods af alt det oplever vi et dalende 

antal, som ønsker at deltage i fællesspis-
ningerne.

Nogle gange skyldes det måske menuen, 
mens det andre gange kan være kalende-
ren der ikke lige passer.

Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til 
at du/ I sætter kryds i kalenderen ved de 

fremtidige planlagte fællesspisninger i Ny-
ker, det værste der kan ske er, at du hygger 
dig og går mæt hjem.

Alle er meget velkomne uanset alder og 
bopæl, og du kan læse i vores program 
hvordan du tilmelder dig.

Næste fællesspisning er onsdag den 14. 
september, hvor der er lasagne og lækker 
salat på menuen.

Velbekomme.
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AKTIVITETER	I	

NYKER	BORGERFORENING	
2.	HALVÅR	2022	

	

Torsdag	d.	23.	juni	

SANKTHANSAFTEN	
Igen	i	år	holder	vi	Sankthansa3ens	ved	
Præstegårdsdammen	ved	kirken.		

Vi	tænder	op	i	grillene	ved	dammen	klokken	
17.30.	Medbring	din	egen	mad	og	service.	
Drikkevarer	kan	købes	fra	17.30	

Der	vil	være	fakkeloptog	fra	den	store	
parkeringsplads	ved	skolen	klokken	19.00	

Båltale	og	båltænding	klokken	cirka	19.20	

Der	vil	være	mulighed	for	at	købe	drikkelse	samt	
æbleskiver	og	popcorn	ved	arrangementet.		

	
Onsdag	d.	14.	september		
Klokken	17.30	–	19.00	(Film:	19.00-20.00)	

FÆLLESSPISNING	FOR	ALLE	
MED	FILM	OM	JERNBANEN	

Vi	mødes	i	forsamlingshuset	Ol	fællesspisning.		
Det	koster	50,-	for	spisning	for	medlemmer	og	
75,-	for	ikke	medlemmer.	Børn	under	12	år	spiser	
graOs.		

Der	er	lasagne	med	salat	på	menuen.	
Som	alOd	er	der	quiz	og	hygge	på	programmet.	

E3er	mad	og	quiz	vil	Sven-Erik	vise	en	film	om	
den	sidste	tur	for	den	bornholmske	jernbane.	

Tilmeld	dig	spisning	ved	at	skrive	en	mail	Ol	
formand@nyker.dk	eller	ring	Ol	Vibeke	på	
23323090	

	
Lørdag	d.	24.	september		
Klokken	9.00	–	11.00		

FÅ	MOSTET	DINE	ÆBLER	
DE	TIDLIGE	SORTER		

Udstyret	bliver	sat	op	foran	forsamlingshuset.	
Kom	forbi	med	alle	dine	æbler	og	få	lavet	lækker	
most	af	dem.	Husk	at	skylle	dine	æbler	inden	og	
tag	beholdere	med	Ol	mosten.		

Kræver	ingen	Olmelding	alle	er	velkomne	og	det	
er	graOs	at	få	mostet	æblerne.	

	

Fredag.	7.	oktober	

VINSMAGNING		
Jon	og	Thomas	fra	Rønne	kommer	forbi	Nyker	
Forsamlingshus,	hvor	vi	skal	smage	på	en	masser	
lækker	vin,	og	spiser	lidt	godt	Ol.	
Mere	info	følger	e3er	sommeren.		

	
Lørdag	d.	22.	oktober	
Klokken	9.00	–	11.00			

FÅ	MOSTET	DINE	ÆBLER	
DE	SENE	SORTER		

Udstyret	bliver	sat	op	foran	forsamlingshuset.		
Kom	forbi	med	alle	dine	æbler	og	få	lavet	lækker	
most	af	dem.	Husk	at	skylle	dine	æbler	inden	og	
tag	beholdere	med	Ol	mosten.		

Kræver	ingen	Olmelding	alle	er	velkomne	og	det	
er	graOs	at	få	mostet	æblerne.	

	

Mandag.	31.	oktober		
Klokken	16.30	(spisning	17.30	–	19.00)	

HALLOWEEN	I	NYKER	
MED	FÆLLESSPISNING	

Vi	mødes	i	Morten	Svendsens	Have	klokken	
16.30	Ol	sjove	akOviteter	for	børn	og	unge.	

Klokken	17.30	vil	der	være	fællesspisning	i	NIF’s	
klubhus	hvor	vi	serverer	et	uhyggelig	godt	målOd	
mad.	Pris	for	voksne	er	40,-	Børn	under	12	år	
spiser	graOs	

Arrangementet	kræver	ikke	Olmelding	og	alle	er	
velkomne.	

Mere	info	op	Ol	halloween	i	Nyker	gruppen	på	
Facebook.	

	

Fredag	d.	25.	november	
Klokken	17	(Spisning	17.30	–	19.00)		

JULETRÆET	TÆNDES	
MED	FÆLLESSPISNING	

Vi	mødes	klokken	17	ved	Morten	Svendsens	
Have	hvor	vi	synger	et	par	julesange,	møder	
julemanden	og	tænder	byens	juletræ.		

E3erfølgende	vil	der	være	fællesspisning	og	
julehygge	i	forsamlingshuset.			

Det	koster	50,-	for	spisning	for	medlemmer	og	
75,-	for	ikke	medlemmer.	Børn	under	12	år	spiser	
graOs.		

Der	er	glaseret	skinke	og	brunede	kartofler	samt	
salat	på	menuen.	Der	vil	også	være	risengrød.	

Tilmeld	dig	spisningen	ved	at	skrive	en	mail	Ol	
formand@nyker.dk	eller	ring	Ol	Vibeke	på	
23323090	
	

BETAL	DIT	ÅRSKONTINGENT	
ELLER	BLIV	MEDLEM	AF	
NYKER	BORGERFORENING	
OG	STØT	DIN	BY	

Vi	er	meget	glade	for	alle	som	har	støhet	
gennem	årene.		
Som	medlem	af	Nyker	Borgerforening	støher	du	
en	vigOg	funkOon	i	din	by.	Borgerforeningens	
bestyrelse	og	venner	planlægger	og	afvikler	flere	
arrangementer	hvert	år.	Det	kan	kun	ske	med	
støhe	fra	borgerne	i	Nyker.		
Du	kan	melde	dig	og	din	familie	ind	ved	at	betale	
125,-.	Prisen	er	per	husstand.	
Prisen	for	enlige	er	75,-		

Hvis	du	er	i	tvivl	om	du	allerede	har	betalt,	kan	
du	skrive	Ol	kasserer@nyker.dk		
(BEMÆRK:	Prisen	er	for	resten	af	2022)	

Vi	arrangerer	fællesspisninger,	fastelavn,	
påskepynt	i	byen,	sankthansbål,	halloween,	
julepynt	og	meget	mere.	
	
Du	kan	betale	for	2022	eller	melde	dig	ind	ved	at	
betale	via	Mobile	Pay	-	Send	125,-	kroner	Ol	
319288		

HUSK	AT	SKRIVE	DIN	ADRESSE	I	
KOMMENTARFELTET	
	

Du	kan	også	lave	en	overførsel	Ol		
konto	0650-6560-095-196	

Tak	for	dit	bidrag	
Nyker	Borgerforening	

	

Følg	os	på	facebookgruppen	

Nyker	
Og	på	vores	hjemmeside	

www.nyker.dk	
	

Fredag den 19. august kl. 7.30-20.30
Bustur til Österlen i Sverige
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Ka' man bli' mæt
af én tartelet ??
Tekst og foto: Bente Møller, Nyker Pen-
sionistforening

Ja det var det store spørgsmål blandt medlemmerne 
af Nyker Pensionistforening onsdag den 27. april, 
mens turen i Jan Oles bus gik fra Nyker Forsamlings-
hus mod de berømte tarteletter i Ekkodalshuset.

Hele 47 forventningsfulde og sultne medlemmer 
drog af sted – ingen kunne huske, at man havde været 
flere til et enkelt arrangement. Foråret og tarteletter-
ne fristede, og prisen lokkede nok også nogle. Takket 
være et generøst sponsorat fra et af foreningens med-
lemmer, Holger Brandt Kofoed kunne egenbetalin-
gen nemlig holdes på 25 kr.( dog med drikkevarer for 
egen regning). 

Det gav velfortjente klapsalver til Holger på bustu-
ren derned. 

Og svaret på spørgsmålet i overskriften var et run-
gende JA ! – selvom der var flere, der havde spist op, 
var der også en del af de 47 deltagende medlemmer, 
der havde set sig nødsaget til at levne lidt af de yderst 
velsmagende berømtheder.

Da alle var godt mætte, havde skålet et par gange og 
hyggesnakket en god times tid, var det tid til at stræk-
ke benene, lade maden synke ned, evt. nyde en kop 
kaffe på den dejlige terrasse foran Ekkodalshuset el-
ler gå en lille tur i Ekkodalens skønne natur.

Til slut sørgede Jan Oles bus for, at de glade og 
mætte deltagere kom hjem til Nyker, og der var vist 
mange, der sprang aftensmaden over den dag.

Kringle, flid og nostalgi
Tekst og foto: Bente Møller, Nyker Pensionist-
forening. 
Onsdag den 18. maj om eftermiddagen var det ikke skolebørn 
men en del af Nykers ældre borgere, der myldrede rundt på par-
keringspladsen ved Nyker Forsamlingshus. Nyker Pensionist-
forening havde nemlig inviteret på kør-selv tur til den nyreno-
verede kro i nabobyen Klemensker.

Da alle 35 deltagere var vel ankommet til kroen, var det tid til at nyde 
en kop kaffe/te og kroens lækre kringle.

Derefter fortalte Rasmus (den ene af kroens ejere) med begej-
string om familiens “rejse” fra den dag hans kone, Linette fik øje 
på et uimodståeligt håndværkertilbud - en 450 år gammel lande-
vejskro til salg for under 500.000 kr. - og til i dag, hvor de med 
velvillig hjælp fra familie og venner kan byde gæster indenfor i 
en nyrenoveret underetage og fra 1. juni også i 9 nyrenoverede 
værelser på 1. sal. 

En rejse, der har kostet masser af knofedt, og som langt fra er 
slut. 

Her i starten vil man satse på at fungere som selskabslokaler 
(med mulighed for overnattende festdeltagere) og som overnat-
ningssted for f.eks. cykelturister, ligesom der også bliver arran-
geret hyggeaftner med kaffe og gammeldags brætspil. På længe-
re sigt håber man at kunne åbne som almindelig kro, hvor folk 
bare kan dumpe ind, når kaffetrangen eller sulten melder sig. 
Der er mange planer, der venter på at blive ført ud i livet efter-
hånden som kræfterne og økonomien tillader det. Renovering 
af en gammel kro er en sjov og spændende, men også tidskræ-
vende og dyr hobby for både familiens voksne og børn.

Efter fortællingen om kroens genskabelse, var der mulighed 
for at se det smukke resultat. For nogle var besøget på kroen en 
ny oplevelse for andre ren nostalgi. Det blev sendt mange tanker 
til de private fester, man i årenes løb havde deltaget i på kroen og 
også til ungdommens kroballer og flyversjusser.

Undervejs var der som vanligt lejlighed til at skrive sig på til-
meldingslisterne for de næstkommende arrangementer: en 
”Holger fest” den 8. juni, en bustur til Sverige den 19. august 
samt en bustur til Fuglesang Haveparadis og Fru Petersens Café 
den 21. september.

Forventningsfulde og sultne mod Ekkodalshuset
Der var trængsel ved tilmeldingen Ole ser lidt skeptisk på tartelettens størrelse
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Konfirmation i Ny Kirke
D. 8. maj var der konfirmation i Ny Kirke. Som sæd-
vanlig forløb det festligt på alle måder. Efterfølgende 
blev der også vist stor kreativitet og opfindsomhed, 
da konfirmanderne kørte videre til feststederne. 
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Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission   
Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm,  
tlf. 5696 3423

Gudstjenesteliste og mødekalender

Prædikener på nettet
Optagelser af prædikenerne i Ny Kirke sættes på pause 
fra den 1/8 2022, da Per Munch stopper som sogne-
præst i Nyker d. 30/9 2022. De nuværende prædikener 
ligger på hjemmesiden www.ny-kirke.dk under 
menupunktet Prædikener indtil d. 30/9 og bliver 
derefter slettet.

Kirkebilen 
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 
time før gudstjenesten til DanTaxi på tlf. 5695 2301.

Børnekirke
Ved gudstjenester søndage kl. 10.30. Børnekirke er for 
3-9 årige. 0-2 årige er også velkomne sammen med en 
voksen. Børnekirken holder sommerferie i juli måned 
og d. 7. august. Kontaktperson: Signe Munch, tlf. 3049 
8396.

NYT fra menighedsrådet
Efter gudstjenesten den 15. maj holdt menighedsrådet 
menighedsmøde. Der var beretning om, hvad 
menighedsrådet har arbejdet med siden sidste 
menighedsmøde. En del af tiden var vi, som alle 
andre, ramt af diverse corona restriktioner, begræns-
ning  i antal personer i kirken ved gudstjenester m.m. 
Menighedsrådet har fået endeligt afslag på at bygge 
menighedshus på marken bag parkeringspladsen. 
Sognepræst Per meddelte, at han ville gå på pension 
med udgangen af september måned, se mere om dette 
andetsteds i bladet. Stor tak til Per og Signe for de 
mange års arbejde ved Ny Kirke og Nyker Sogn. De 
kommende måneder skal menighedsrådet arbejde 
med planer for renovering af præstegården, og 
hvordan vi bedst kan få et menighedshus, så der er 
kontakt til både arkitekt, provst og provstiudvalget. 
Desuden skal der søges om og vælges en ny præst, til 
gavn og glæde for menigheden og sognet, men det 
bliver ikke lige helt endnu. Så der er nok at tage fat på.

Sluttelig vil jeg ønske alle en god og dejlig sommer.
Bedste hilsener 

Nyker menighedsråd
Konstitueret formand Hanne Landberg

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 22. juni og onsdag d. 10. august kl. 19.00 i 
Præstegården.

Fællesbøn
I Præstegården onsdag d. 15. juni kl.16.30. 

Seniorfællesskab 
Tirsdag d. 14. juni kl. 14.30 - 16.00. Præstegården, 
Ellebyvej 2

Sommerafslutning. Vi drikker en kop kaffe, synger, 
lytter og taler sammen

Juni
D. 16. – 19 
”Folk og tro” på Folkemødet

Torsdag d. 23 
Sct. Hans

Juli
Den 8. – 15. 
Bibelcamping på Bethesda

August
Onsdag d. 24.  kl. 19.00 
Møde

Afskedsreception 
for vores præstepar 

•
Søndag den 31. juli kl. 10.30 

holder Per Munch afskedsprædiken i Ny Kirke.  
Herefter er der reception for præsteparret  

Signe og Per Munch. 

Receptionen vil foregå ved Præstegårdsdammen,  
hvor der vil være opsat et stort telt. Der vil blive  

anledning til at sige noget og/eller komme med et 
indslag. Der forefindes højttaleranlæg. 

Alle er velkomne.
 

 Venlig hilsen Menighedsrådet

JUNI
12. juni kl. 10.30  Trinitatis søndag

19. juni kl. 10.30  1. s. e. trinitatis 
Knud Henning Hansen

26. juni kl. 10.30  2. s. e. trinitatis 
Indsamling: Blå Kors

JULI
3. juli kl. 10.30  3. s. e. trinitatis 
Kirkekaffe

10. juli kl. 10.30  4. s. e. trinitatis

17. juli kl. 10.30  5. s. e. trinitatis

24. juli kl. 19.30  6. s. e. trinitatis 
Jens Jørgen Rasmussen

31. juli kl. 10.30  7. s. e. trinitatis 
Afskedsprædiken og derefter reception

AUGUST
7. august kl. 10.30  8. s. e. trinitatis  
Finn Kappelgaard 
Kirkekaffe

14. august kl. 14.00  9. s. e. trinitatis 
Nikolaj Hartung Kjærby

21. august kl. 19.30  10. s. e. trinitatis 
Jens Jørgen Rasmussen

28. august kl. 10.30  11. s. e. trinitatis 
Carsten Møller-Christensen

Find gravsted
Vil man finde et gravsted, vil jeg her nævne to 
muligheder. Hjemmesiden   http://www.findgravsted.
dk   gør det muligt at søge oplysninger om gravsteders 
numre og placeringer, hvis data er stillet til rådighed 
af de enkelte kirkegårde.

Der findes også en gratis app, ”Find Gravsted”, der kan 
anvendes med smartphone og tablet.”Find gravsted” 
giver mulighed for at søge gravsteder på en lang række 
danske kirkegårde. Søgemulighederne administreres 
af de kirkegårde, der bidrager med data.

På oversigtskortet er det muligt at se, hvilke kirkegår-
de hjemmesiden og app'en kan benyttes på.

På app’en er det muligt at se aktuelle takster for 
kirkegårdens ydelser, kontaktoplysninger og adresse.

Gravsteder kan søges frem ved hjælp af afdødes navne.

Befinder man sig på kirkegården, vil telefonens 
indbyggede GPS kunne vise den aktuelle position i 
forhold til de markerede gravsteder, hvis den aktuelle 
kirkegård har muligheden. 

Med venlig hilsen
Pernille Hansen, graver
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Hvad er et hjem? 
Af Per Munch

I dette nummer af kirkebladet sætter vi fokus 
på, hvad ”hjem” betyder. I sommerperioden 
tænker mange af os meget på vores hjem. 
Pudsigt nok, for det er i den periode, at mange 
opholder sig på ferierejser uden for deres 
hjem. Hjemmet betyder meget for os. Men 
der er også nogen, som ikke har et hjem at 
vende hjem til. De hjemløse søger dag efter 
dag efter steder, hvor de kan være og overnat-
te. Det er hårdt at være hjemløs. Det er godt at 
have et hjem og føle sig hjemme. 

Hjem er mere end bare et hus eller lejlig-
hed. Også kirken er et hjem. Så kalder man 
det ofte for et åndeligt hjem. Man kommer i 
kirken og føler sig hjemme. Her er godt og 
trygt at være. Guds folk er en stor flok sø-
skende, som samles i Guds hus. Men der er 
også nogen, som oplever sig kirkeligt hjem-
løse. Det er ikke godt, når det er sådan. Der 
er ingen, der må udelukke nogen. Tværti-
mod skal kirken være indbydende og et 
åbent hjem.

Også Himlen kaldes et hjem. Jesus fortal-
te sine disciple, at han har gjort pladser klar 
til os i den himmelske verden. I Guds bolig 
er der beredt plads til alle, og hver og en ind-
bydes til at komme hjem til Gud. Guds rige 
kommer vi ind i  ved i tro at tage imod Jesus. 
Jesus siger, at vi frimodigt skal komme til 
ham. Det er godt, at være hos Jesus. Han har 
åbnet Perleporten, så at jeg kan komme ind. 

Hjemmebane
Enhver fodboldspiller nyder at spille på 
hjemmebanen. Det giver ligesom lidt ekstra 
kræfter og motivation. Man taler direkte om 
hjemmebanefordel. Det giver på mange må-
der tryghed, når man kan færdes hjemme-
vant. Og alle, der oplever det sådan, har også 
et kæmpe ansvar for, at andre kan opleve det 
på samme måde. Der er folk, der ikke føler 
sig hjemme i deres eget hjem, kirke og tro. 
De oplever sig hjemløse på alle fronter. Der 
er måske nogen eller noget, der hindrer dem 

i at føle sig hjemme og godt tilpas. Vi har et 
fælles ansvar for at gøre det godt for hinan-
den.

Danmark – vort fædreland
”I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme” 
synger vi i H. C. Andersens smukke sang. 
Det er en sang, hvor H. C. Andersen udtryk-
ker sin kærlighed til det danske land og 
sprog. Det er værd at bemærke, at sangen 
blev skrevet i kølvandet på treårskrigen i 
1850. Specielt i krig og under krigstrusler 
tænker man dybt over sit fædreland. Dan-
mark er vores hjemland. Her har vi hjem-
me og kan nyde en masse privilegier. Men 
det er ikke alle, der føler sig hjemme. Også 
her må vi alle arbejde for, at vores land er 
godt og trygt, og at vi kan føle os hjemme.

Hvor er hjemme? 
Da jeg og min familie for knapt 30 år siden 
vendte hjem til Danmark efter at have boet 

i Kenya i 7 år, besøgte vi mine forældre og 
gik en tur i skoven. Jeg kendte hvert et træ 
og udbryder da spontant i glæde: ”Skønt at 
være hjemme.” Vores ældste søn spørger da 
lige så spontant: ”Hvor er hjemme?”

For mig var dette hjemme, men han 
kendte ikke stedet så godt. Siden har vi 
mange gange talt om ”hvor er hjemme?” og 
”hvad er hjemme?” 

Hvad er et godt hjem?
Det er ikke så enkelt at give en præcis defi-
nition af, hvad et godt hjem er. Nogle læg-
ger vægt på, at det skal være pænt, rent, nyt 
osv. Andre lever med, at det godt må rode 
og se beboeligt ud. Uanset hvad, når man 
har skrællet alle de mange lag af og kom-
mer ind til kernen, så er der nogle fælles-
træk: I et godt hjem kan man være sig selv 
og slappe af i tryghed. 

Præsteparret takker af efter 19 år i Nyker 

Vi fyldes med tak og taknemlighed, når vi tænker tilbage 
på de 19 år, vi har været præstepar i Nyker.

D. 1/10 2003 kom vi fra Hvidovre til Nyker, og d. 30/9 
2022 afslutter jeg min tjeneste som sognepræst i Nyker, og 
vi flytter da til Rødovre.

Vi vil hermed sige tak til Nyker Sogn for, at I har taget så 
godt imod os. Tak for de mange gode samvær og samtaler, 
hvor I lukkede os ind i jeres hjem og liv både i sorg og glæ-
de. I har på den måde vist os stor tillid og fortrolighed. Me-
get har vi nået, men ikke alt det, vi gerne ville. Tak også for 
overbærenhed for alt det, vi ikke fik gjort. Men vi har gjort 
vort bedste.

Mange frivillige
Sammen med mange frivillige har vi fået lov til at række 
evangeliet videre i alle mulige forskellige sammenhænge. 

Spaghettigudstjenester har været et helt særligt kendetegn 
for Ny Kirke. Det har været gudstjenester for børnefamilier 
præget af fest, glæde og stor aktivitet. Men vi kan også 
nævne Børnekirke, som har været et rigtig godt tilbud til 
børn og børnefamilier under gudstjenesten. Vi kan også 
nævne Babysalmesang, Børne- og juniorklubber, Ungkir-
ke, Fællesbøn, Fællesskabsaftner, Seniorfællesskab, Sog-
neaftener, Koncerter og meget andet, som har forenet os i 
kirkens arbejde i sognet. Det har været en kæmpe glæde at 
stå midt i dette dynamiske kirkeliv.

Ugens højdepunkt
Søndagens gudstjeneste har været ugens højdepunkt. Det 
har været en stor glæde at fejre gudstjeneste under festlige 
forhold med masser af sang og glæde. Sangen ved gudstje-
nesterne har været et kapitel for sig selv. Med en fyldt kirke 
og en god akustik, så kunne man ikke lade være med at 
synge med. Vi har ikke noget kirkekor i Nyker, men hele 
forsamlingen er kirkekoret. Så tak for denne sangglæde.

Hverdagen
Det har været en stor opmuntring og glæde med sønda-
gens gudstjenester, men de mange kirkelige handlinger 
vil vi også nævne. Her har vi mødt hinanden ved dåb, kon-
firmation, bryllup, begravelse med mere. Kirken har et 
budskab til alle under alle forhold. I kirken har vi kunnet 
glæde os sammen men også grædt sammen. Evangeliet vi-
ser ofte sin styrke og relevans netop ved livets overgange. 
Her har vi gået nogle skridt sammen og tak også for det.

Konfirmander
En særlig tak skal der lyde til konfirmanderne. Det har væ-
ret en stor glæde for mig som præst at være sammen med 
jer. I har lært mig meget. Men jeg håber også, at jeg har gi-
vet jer undervisning om den kristne tro og først og frem-
mest bevidnet, at det er godt at høre Jesus til. Vi har haft 
det sjovt og godt sammen. Det sidste hold præsterede en 
speciel overtalelsesevne for at få lov til at spille rundbold. 
”Per” sagde de: ”Du ser godt ud. Tøjet, håret og det hele er 
bare perfekt.” 10 sekunder senere sagde de så: ”Må vi godt 
spille rundbold?” Næste gang gik de så langt, at de sagde: 
”Du ser ud som en 20 årig!” efterfulgt af ordene: ”Må vi 
godt spille rundbold?” Og det skulle vi naturligvis – efter at 
vi havde arbejdet med dagens tema.

Når teltpælene rykkes op
Når man rykker teltpælene op og flytter, så konfronteres 
man med, hvad man nåede og ikke nåede. Man kan ikke 

undgå at tænke på alt det, man gerne ville, men ikke kun-
ne, eller på det man kun fik gjort halvt. Når man ser sin 
egen begrænsning og fejl, da er det godt at stole på Guds 
nåde. Og når man tænker på alt det, som gik rigtig godt, så 
er det også godt at tænke på Guds nåde. For i Guds rige er 
det ikke os, men Gud som giver vækst og skal have æren. 

Nåden gør os frie 
I morgensalmen ”Morgenstund har guld i mund” lyder det 
til sidst: ”Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da 
får jeg lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på al-
lerbedste måde” (DDS 752). Det er en sang, der gør os glade 
og sætter os frie. Guds nåde er ny hver morgen (Klag 3,22-
23).

Når Guds nåde er ny, så kan jeg starte dagen med et 
kæmpe overskud. Nåden dækker og rækker. Og det er den-
ne nåde, som sætter os frie: ”Gå da frit enhver til sit.” Det er 
det, vi har forsøgt at gøre. 

Når Guds nåde er det bærende i ens liv, så skal man ikke 
opnå noget hos Gud og andre. Man kan frit gå ud og møde 
mennesker med det glade budskab og tjene sin næste. 

Guds nåde gør os robuste
Vi skal ikke være perfekte for at tjene vores næste. Vi skal 
ikke leve op til alle de der perfekthedskrav, som mange li-
der under. Guds kald er derimod, at vi skal være barmhjer-
tige, som Han er barmhjertig. Og vi skal tilgive hinanden, 
som Kristus har tilgivet os. Et sådant liv giver et varmt fæl-
lesskab.

Når man stiller urealistiske krav til sig selv og andre, så 
fyldes man med en følelse af utilstrækkelighed. At leve i 
Guds nåde er befriende og styrkende for fællesskaber. Det 
er denne nåde, vi har været fælles om i kirkens liv og lære. 
Så kan vi bruge vores kræfter på at række ud til andre i ste-
det for at dyrke os selv. 

Tak til alle
Vi vil runde af med at sige tak for samværet med sognet og 
tak for samarbejdet med menighedsrådene og medarbej-
derne gennem alle årene. Vi ønsker alt godt til alle i sognet 
og kirkens liv. Det er vigtigt at minde sig selv og andre om, 
at kirkens arbejde udføres af de mange frivillige. Præsten 
er bare en lille brik i den store sammenhæng. Jeg som 
præst og vi som præstepar er glade for, at vi måtte være en 
sådan lille brik i den store sammenhæng. 

Gud være med jer og velsigne jer.
Kærlig hilsen 

Signe og Per Munch
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Soldaterhjem 
Af soldaterhjemsleder Lars Lund 

Når man indkaldes til soldat, sendes man 
ofte til et andet sted i landet for at aftjene 
værnepligten. Derefter kan man blive fast-
ansat som soldat. Værnepligtige og solda-
ter har ofte forladt deres trygge hjem. Det 
sted, hvor man har mulighed for frihed, 
fred, mad og måske lidt for meget slik, er 
blevet fjernt for en del af soldaterne.

KFUM’s Soldaterhjem har fordelt 14 sol-
daterhjem rundt i landet. Et ved hver ka-
serne. Blandt andet ved Almegårds kaser-
ne. Et soldaterhjem er båret af det kristne 
værdigrundlag. Vi ønsker, at hvert menne-
ske, der kommer der, bliver mødt, som 
Kristus vil møde os. Det gør vi ved at brin-
ge evangeliet gennem ord og handling. 

Hvad er så et soldaterhjem? 
For nogle soldater er det deres andet hjem. 
Det sted, hvor de har mulighed for at være 

sig selv. At være et menneske. Her er et 
hjem med trygge rammer, varme og nær-
vær. Her kan de sove på sofaen, spille et 
spil og købe noget mad, som mor evt. ville 
have lavet den. 

Vi, der er på soldaterhjemmet, har til 
opgave at skabe hjem og tryghed for den 
enkelte. Det gør vi blandt andet ved at 
drikke en kop kaffe og at lytte til hans/
hendes hverdags- og livsfortælling både 
som soldat, udsendt i mission eller det al-
mindelige hverdagsliv. Derudover holdes 
der andagt hver aften, efterfulgt af solda-
tens bøn. Her har soldater, der udsendes 
til udlandet, givet udtryk for, at de er glade 
for, at vi tænker på dem herhjemme og be-
der soldatens bøn, hvor der netop står 
”Lad mig få lov at vende tilbage til min 
hverdag i god behold, når min tjeneste er 
forbi.”

Mit åndelige hjem
Af Brita Westh

Mit åndelige hjem sammenligner jeg gerne 
med mit barndomshjem. Det oplevede jeg 
som et trygt hjem og et godt sted at være. Når 
jeg kom hjem fra skole, var mor altid hjemme 
og tog imod med lidt mad og snak. Det var 
trygt, for jeg vidste, at far og mor altid var nær 
et eller andet sted på gården.

Mine forældre gav mig den gave og tryg-
hed, at jeg også fik et åndeligt hjem. De bar 
mig til dåben. Gud blev der min himmelske 
far, og jeg blev hans barn. Jeg må kalde Gud 
for far og må altid komme til ham. Mine for-
ældre oplærte mig i den kristne tro. I mit 
barndomshjem blev der holdt morgen- og af-
tenandagt med ord fra Bibelen. Vi lærte at be-
de til vores far i himlen. Gud var livsnerven i 

deres liv. Den tryghed og omsorg, som jeg op-
levede i mit barndomshjem, har jeg forsøgt 
at tage med mig ud i livet.

Mit åndelig hjem er ikke et konkret fysisk 
hjem som mit barndomshjem. Det åndelige 
hjem for mig, er der, hvor Guds ord bliver 
læst og hørt. Det at komme i kirke er fx for 
mig at være i mit åndelige hjem. Jeg bliver 
budt velkommen. Jeg får kræfter og ny styrke 
til hverdagen gennem prædiken, bønnerne, 
salmerne, nadveren og velsignelsen. Det er 
åndeligt føde for mig.

Jeg kan komme nedtrykt og bekymret i 
kirke. Men efter en gudstjeneste med sang, 
bøn, bibeltekster, nadver og velsignelsens 
ord ”Herren velsigne dig og bevare dig! Her-
ren lade sit ansigt lyse over dig og være dig 
nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give 
dig fred!”, oplever jeg tryghed og omsorg fra 
Gud. Alt dette skaber en fred og ro i mig, som 
jeg bare ikke kan undvære.

Hjemme i Himlen
Af Jesper Holm Nielsen 

Er det en realistisk tanke - er det ikke ba-
re fantasi?

Nej! Gud er en realitet, og han har gjort 
det muligt for os mennesker at komme 
hjem til Himlen - ja det er hans største 
ønske.

Du siger måske, at du ikke kan finde 
ud af at tro. Men det er faktisk enklere, 
end du tror. Jesus siger et sted i Bibelen: 
”Enhver, som påkalder mit navn, bliver 
frelst”. Det gælder altså også dig! Du ken-
der måske beretningen om den ene af de 
2 røvere, som hang på korset ved siden af 
Jesus. Han bad: ”Jesus, husk mig, når du 
kommer i dit rige”. Og Jesus sagde til 
ham: ”I dag skal du være med mig i Para-
dis” (Himlen). Jeg er sikker på, at røveren 
istemmer: ”Hjemme i Himlen skal lov-
sangen tone, mægtig som havet når bøl-
gerne slår. Hjemme i Himlen bli´r alle 

ting nye. Rene som Jesus om tronen vi 
står”.

Hør hvad der står i et sangvers: ”Lyt til 
den stemme som lyder: ’skynd dig at 
komme til mig’ (Jesus). Endnu sin frelse 
han byder, kalder og venter på dig. Han 
som formår ventende står, kalder til hvi-
le og trøst. Kom nu i dag, frelse modtag, 
lyt til hans bedende røst.” 

Jeg kender for egen del til, at det ind i 
mellem kan være vanskeligt at tro, at der 
findes en Himmel. Derfor klynger jeg 
mig til Jesus og hans løfter.

Endnu står Himlens port åben. Åben 
for dig og mig. I Guds hus er der mange 
boliger, og Jesus har beredt plads for os 
alle. Nu kalder han: ”Kom hjem!”

Jeg vil til Himlen! – vil du med?
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Alt indenfor bilpleje

Skilte & autoreklamer
3M autosol�lm

Dæk & fælge
Undervognsbehandling

Heine Laursen

Drik mælk

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

5

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

En enlig mors vilkår omkring år 1900
 Af Elsebeth Pedersen

Onsdag d. 2. marts havde Kitta Petersen og hendes mand 
Sven taget turen fra Kalundborg til Bornholm for at fortæl-
le os om ”Lise Vinberg – en enlig mors vilkår omkring år 
1900” - historien om Lise Vinberg, og hendes 10 børn.

Kitta har slægtsforsket siden 2010 og præsenterede os 
for et meget spændende foredrag.

Lise Vinberg blev født den 6. februar 1866 i Klemensker 
og døde på Allinge sygehus den 25. juli 1934. Hendes fulde 
navn var Dorthea Cania Elisabeth Kathrine Vinberg, men i 
daglig tale bare kaldt Lise.

Lise Vinberg får sit første barn - født 17. april 1886: Hans 
Anias Holmgergius Vinberg. Barnet fik det flotte mellem-
navn: Anias Holmgergius. Nok et hint fra Lise om hvem 
der var far til drengen. Lise boede hos forældrene og var 20 
år. Der blev betalt alimentationsbidrag (børnepenge) til 
barnet, hvorfor Anias Holm må være dømt til at være far 
eller have indgået et forlig.

Barn nr. 2  født 19. april 1888: Vilhelm Andreas Jenus 
Vinberg.

Vi ved fra sognerådets protokol, at Otto Vinberg (Lises 
far) den 23. august 1889 mødte op og bad om

hjælp til at forsørge datterens to uægte børn. Det frem-
går, at der betales alimentationsbidrag for Hans på 30 kr. 
og for Vilhelm på 40 kr. For disse beløb kan han ikke for-
sørge to små drenge. Han får derfor bevilliget 20 kr. årligt 
for begge børn betalt af sognet.

Barn nr. 3 født 16. april 1889: Kristian Oluf Vinberg. Ud-
lagt barnefader Jens Kofoed tjente på Baadstadgård i Rø. 
Den udlagte barnefader til Vilhelm havde tjent på samme 
gård.

Ved folketællingen i 1890 bor Lise og hende børn hos Li-
ses forældre. Børnene Hans og Vilhelm er under fattigfor-
sørgelse, fordi familien i fire måneder havde fået 20 kr. år-
ligt. Det er 5½ øre om dagen.

Barn nr. 4 født 31. maj 1893: Peter Ove Vinberg. Udlagt 
barnefader Gustaf Aagesen, Rønne

Barn nr. 5 født 1. april 1896: Jens Olson Vinberg. Udlagt 
barnefader slagter Kristen Olsen på 9 S.G. Måske hed han 
Olsson og kom fra Sverige.

Sognerådet beslutter på sit møde 19. januar 1899, at un-
derstøttelsen til Hans Vinberg stopper. Han var nu 12 år, så 
nu kunne han komme ud at tjene.

Barn nr. 6 født 16. august 1899: Laurine Elisabeth Augu-
sta Kofod. Udlagt barnefader Jens Kofod.

I 1897 flyttede Jens Kofod til Klemensker Sogn fra Rø 
Sogn. På intet tidspunkt betales der ekstra forsørgelses-
penge til de børn, der nu kommer hurtigt efter hinanden. 
Det må betyde, at Jens og Lise har levet i et ægteskabslig-
nende forhold. Ved folketællingerne havde de dog ikke 
samme adresse. Han arbejdede som røgter, og hun var 
malkekone.

Barn nr. 7 født 19. december 1900: Albine Marie Vinberg.
Barn nr. 8 født 6. september 1902: Laurentsine Margre-

the Kofod.
Barn nr. 9 født 13. oktober 1904: Niels Ninius Kofod.

En dramatisk ændring
I 1907 venter Lise sit 10. barn. Hun er i 6. måned, da Jens 
Kofod træffer en forfærdelig beslutning, som helt ændrer 
livsbetingelserne for Lise og hendes børn. Han var røgter 
på Bolbygård i 1907, men begår selvmord ved hængning, 
og politimesteren indberetter til myndighederne, at et 
skifte ikke var nødvendigt. Hvilket må betyde, at han intet 
ejede. Jens Kofod blev begravet på kommunens regning.

Det har været tungt for Lise at få barn nr. 10 under disse 
omstændigheder. Ingen tvivl om, at hun har været depri-
meret. Hun magter ikke at anmelde fødslen til myndighe-
derne. Der står i bemærkninger ”Fødslen ikke anmeldt. 
Datum konstateret gennem naboen 22.10.07.”

Barn nr. 10 født 16. september 1907: Timand Vinberg. 
Han blev kun 3 måneder gammel anbragt i Aakirkeby på 
myndighedernes foranledning. Han kom altså til at bo 
langt væk fra sin mor og har nok ikke haft omgang med 
hende. 7. marts 1908 døde Timand af lungebetændelse hos 
avlsbruger Hans Christian Hansen i Aakirkeby.

Jens og Lise har virkelig været fattige. Allerede inden 
Jens tog sit eget liv.

Lise har gennem hele livet klaret tilværelsen ved at være 
arbejderske eller malkekone på landet. Hun må have 
kæmpet bravt for at klare til dagen og vejen for hende selv 
og hendes børn. Hjælpen fra kommunen var ikke noget, 
man bare fik. Man kunne pænt møde op til et sogneråds-
møde og bede om ”fattighjælp”.

Fra kommunens regnskab ses, at hendes aldersrente 
var 34 kr. om måneden (oktober 1933). Beløbet steg med 1 
kr. fra april 1934. Hun fik også udbetalt 10 kr. til kul.

Vi kan se, at Lise var syg det det sidste halve år, hun le-
vede. Der blev betalt lægeregninger, medicin, penge til Al-
linge Sygehus og kørsel. Desuden blev begravelsen betalt. 
Disse poster kostede kommunen i alt 427,50 kr.

Bortset fra Timand klarede alle Lises børn sig godt – og 
må have haft gode gener. På aftenen var der mødt flere op, 
der var efterkommere eller på anden måde i familie med 
Lise. Det var rigtigt fint og spændende med deres bidrag til 
historien.

Tak til Kitta for en spændende aften, hvor vi gennem hi-
storien om Lises og børnenes liv fik et indblik i datidens 
socialpolitik og synet på kvinder, der moralsk faldt uden 
for den tids normer.

Et af de sidste billeder, blev taget af Dorthea Lise Vinberg, in-
den hun døde i 1934
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Kom og besøg Lyngbo Permahave
Tager man en tur ud ad Kleven, kommer man, inden Spel-
linge Mose, til en afstikker op i skoven. Vandrestien er ik-
ke en del af Højlyngsruten, men render sammen med den 
på Grusvejen/Krashavevej. Midt på stien ligger Lyngbo 
Permahave - et gammelt husmandssted, der tidligere hu-
sede Stine og Poul Hansen samt deres tre børn.

Poul og Stine var kendte for deres gæstfrihed og idealer 
om selvforsyning. Mange unge idealistiske københavnere 
var derfor omkring gården i 70’erne og 80’erne, inden de 
slog sig ned andetsteds på øen. Poul var kommunist og 
meget optaget af Østersø-samarbejdet. Stedet var derfor 
ofte besøgt af russiske sømænd og turister fra DDR, men 
også husvilde venner og kunstnere fandt deres vej forbi 
Lyngbo.

I 2014 var vi ni unge mennesker, der overtog den 8.5 ha 
store grund. Visionen var at skabe et bæredygtigt levefæl-
lesskab og videnscenter med udgangspunkt i den perma-
kuturelle tankegang. Permakulturen handler om at forstå 
naturlige processer og bruge dem til vores fordel, samti-
dig med at vi opretholder en økologisk balance, hvor næ-
ringsstoffer og ressourcer cirkulerre i et naturligt kreds-
løb.

På Lyngbo har vi valgt at fokusere på fire perspek-
tiver.

1. Bæredygtige og fornybare byggematerialer

Vi bygger overvejende med træ, ler, halm, sten og sand. 
Det betyder mindre forbrug af fossile brændsler, ingen ke-
mikalier og giftige dampe. I stedet får vi gode indeklimaer 
og åndbare huse.

2. Cirkulære næringskredsløb

Vi kildesorterer alt vores affald, så det kan komme i de ret-
te containere på BOFA. 

Alt organisk materiale, dvs. fra køkken og pap, kompo-
steres og bruges i vores køkkenhave.

Vi har separations- og komposttoiletter, hvor urinen 
bruges i skovhaven og resten varmekomposteres til sene-
re udbringning i læhegn og æblelund.

3. Sociale fællesskaber
Vi bor pt. seks voksne og ét barn sammen. Vi spiser sam-
men fem dage om ugen og har fælles indkøb. På den måde 
sparer vi både penge og tid. En gang om måneden har vi en 
fælles arbejdsdag, hvor vi laver større ryk. Resten af tiden 

drives stedet på frivillig basis og i mindre grupper. 
Sommeren igennem har vi work aways fra ind- og ud-

land, ligesom vi arrangerer guidede ture rundt på grun-
den.

4. Regenerativt jordbrug
En del af vores vision er at blive delvist selvforsynende. Til 
det formål har vi valgt at anlægge en skovhave – også kal-
det a food forest. Skovhaven er som dyrkningssystem, 
uden sammenligning, det mest diverse, robuste og energi 
effektive system, vi kender til. Vi dyrker lige nu mere end 
200 forskellige, flerårige arter i haven.

Nødder, bær, frugt, spiselige blomster, rødder og blad-
grønt er en del af vores skovhave. Vi dyrker primært gamle 
og vilde sorter, hvilket giver stor robusthed og en lang sæ-
son med adgang til frisk grønt fra marts til november.

I en skovhave lagres der desuden CO2, samtidig med at 
jordlaget forøges, modsat det konventionelle landbrug.

Ved siden af skovhaven ligger vores køkkenhave med 
traditionelle, et-årige planter. Her fræser og vender vi ikke 
jorden, men arbejder i stedet med en slags lasagnemodel, 
hvor kompost, tang, hø og komøg lægges i lag og nedbry-
des over vinteren in situ. Det holder jorden dækket og 
mindsker spiringen af uønkede frø samt udtørring. 

I dyrkningssæsonen gøder vi med brændenælde/kul-
sukker the og opblandet urin 1:10.

Sommeren igennem har vi guidede ture den sidste søn-
dag i måneden kl. 11.00. Det tager ca. 75 min. Man er dog 
altid velkommen til at komme forbi til en snak, det være 
sig gode råd til haven, valg af byggematerialer eller noget 
helt tredje.

Med venlig hilsen
Lily, Vera, Birk, Zhenya, Morten, Daniel og Asta
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Tak til Irene
Af Christine Holst

På generalforsamlingen i Klemensker Land og Byfor-
ening meddelte Irene Dunker, at hun, efter trofast at ha-
ve været en del af bestyrelsesarbejdet i KLB i 25 år, nu øn-
sker at stoppe.

Hun fik følgende ord med på vejen af formand Philip 
Kjøller:

Irene Dunker blev valgt som suppleant den 7. april 
1997. Året efter indtrådte hun i bestyrelsen, og i 1999 blev 
Irene kasserer. Det har hun været lige siden.

Irene er indbegrebet af Foreningsdanmark.
Hun har taget hånd om foreningens interesser og op-

gaver gennem årene, hun har fungeret som sekretær, 
kasserer, postmodtager og har været ankermand i man-
ge fine initiativer og traditioner i byen. Irene Dunker var 
en af foregangsmændene i projekt Mulighedernes Land, 
som planlagde og udførte det fine stisystem rundt om 
byen, vi i dag er så stolte af. Det skete i samarbejde med 
kommunen.

I 2019 blev hun sammen med andre optaget af Klynge-
samarbejdet mellem vores fire småbyer og er i dag vores 
hårdtarbejdende repræsentant i styregruppen.

Irene så tidligt behovet for et lokalt medie og har si-
den 2002 været redaktør af Klemenskeravisen, som se-
nere blev omdøbt et par gange, og som nu lever videre 
under navnet Klyngeavisen og udkommer til alle beboe-
re i Nyker, Aarsballe, Klemensker og Rø. Irene er i dag an-
svarshavende redaktør.

Irene har i forbindelse med grillhytte-projektet og 
Hundeparken været den, som kender til fondsansøgnin-
ger. Måske må vi stadig komme til dig, når vi får brug for 
midler til at indrette vores kommende foreningshus i 
Bygning C?

Irene har gennem sit kæmpenetværk fra det øvrige 
foreningsliv på Bornholm og sin arbejdsmæssige bag-
grund i Bornholms Regionskommune været en medvir-
kende faktor til, at byen ikke faldt i en tornerosesøvn, 
men at vi hele tiden har haft en løbende diskussion om 
fremtid og udvikling.

Så en stor tak til Irene Dunker for 25 års engagement 
og store indsats for byens ve og vel.

Irene Dunker har i mange år været engageret i lokalsamfun-
det i Klemensker. Foto: Kjeld L.

Klemensker Sogns  
Lokalhistorie

Samlingen findes på Ungdomsskolen,  
Bygning C, indgang fra stadionvej.

Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 19.00-21.00
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.

Klemensker Land-  
& Byforening

Bestyrelsen i Klemensker og Land og Byforening har efter 
generalforsamlingen konstitueret sig således:

Bestyrelsen konstitueret:

Formand: Philip Kjøller         2461 7769 
 philipkjoller@hotmail.com

Næstformand: Christine Holst      2167 0290 
 Christineholst53@gmail.com

Kasserer:   Irene Dunker fortsætter som eksternt 
tilknyttet kasserer til sensommeren. 
Herefter overtager Lone Banke Rasmussen 
posten.

Sekretær:  Mildred Brendes

Webmaster:  Mogens Lambrecht 2015 3245 
 mogens@lambrecht.nu

Menige medlemmer:  Jacob Dam, Poul Kjøller, Jacob Nissen, 
og Thure T. Bastrup

KONTINGENT TIL FORENINGEN:  

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

Husk navn og adresse! Hilsen Kassereren

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

56 48 40 26
Mobil 40 34 40 26

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

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.

KIF Centret, Lindevej 25 og  

Klemensker-hallens Cafeteria
Udlejning til fester og møder m.v.
Kontakt: 
Annika Elleby 2370 4364 eller  elleby@nypost.dk

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

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

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

Busselskaber & fester
modtages hele året

Ugens bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30

i Klemensker Idræts- og Fritidscenter 
Lindevej 25

For medlemmer med pårørende
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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

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne

Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com
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Tommy vandt i Nyker
Nyker IF’s forårsstævne i petanque med 
fire kampe og skiftende makkere havde 

desværre samlet alt for få deltagere. Kun 14 spillere 
var mødt op med følgende resultat:

1.  Tommy Andersen, Klemensker, 4 sejre + 36 
point (300 kr.)

2.  Lene Pihl, Nyker, 4 sejre + 29 point (200 kr.)
3.  Ingrid Engell, Nyker, 3 sejre + 17 point (100 kr.) 
4.  Mona Stegmann, Nyker, 3 sejre + 16 point (1 fla-

ske vin)

Sct. Hans-aften  
i Præstemosen

Onsdag den 23. juni
Grillerne står tændt og parat kl. 18.00
Der opstilles ekstra pavillioner, bænke og borde
Tag grillkurven og service med
Drikkevarer kan købes til rimelige priser
 
BEMÆRK: Det er af hensyn til brandsikkerheden 
ikke muligt at parkere ved nedkørslen til eller på 
Præstemosens område
 
Kl. 20.00  Fakkeloptog – Fakler udleveres til alle 

børn på pladsen ved Løvstikken, 
hvorefter vi går i samlet flok til bålet i 
Præstemosen

Kl. 20.20  Bålet tændes – Fællessange
Kl. 20.30  Båltale v. mælkebonde Simon Holm, 

Borndal 
Vel mødt til alle.

 Arr.: Klemensker Land og Byforening

Aftenture på stierne 
Vi genoptager de hyggelige aftenture med 

start ved Kirkegårdslågen kl. 19.00.  
Alle - specielt nytilflyttede familier  

- er velkomne. Det er gratis.
Tag børnene med og lær den dejlige natur, der 

omgiver os, at kende.

Man kan gå med hele stien rundt om byen, eller man 
kan korte af, hvor det er passende. Vi holder pause 

undervejs, så tag kaffen med.

JULI: Torsdag d. 21.7. 

Lokalhistoriker Elsebeth Pedersen vil fortælle om 
Klemens Kro og  jernbanens betydning for byens 

udvikling. 

AUGUST: Torsdag d. 11.08. 

Vi mødes på skolens P-plads over for mejeriet og går 
turen "baglæns". Undervejs vil der blive fortalt om alle 

de spændende initiativer, der er i spil i det grønne 
område ved hal og svømmebad.

Kønnere Klemensker /  
Klemensker Land- og Byforening

Borgere fra de øvrige Klynge-byer  
er også velkomne.

Grillhytten klar til brug
Grillhytten ved siden Klemensker Svømmebad har væ-
ret længe undervejs, men har nu fået monteret grillriste 
permanent, så nu er der ingen undskyldning for ikke at 
tage familien, venner eller naboen med op og grille. 

Der er plads til ca. 40 personer i hver ende med de to 
griller i midten. Der forefindes grillstarter og stålbørste. 
Medbring selv kul, tændblokke og evt. en fugtig klud til 
at tørre af med.

Det forventes selvfølgelig, at man respekterer andre 
gæster i hytten, samt at man rydder op efter sig selv.

God grillsæson.PK 

Klemensker Svømmebad åbner

Kroen klar til B&B
Onsdag den 25. maj blev der holdt åbningsreception 
på Klemens Kro, der efter en kæmpe overhaling nu og-
så slår dørene op for overnattende gæster. Siden sel-
skabslokalerne blev taget i brug sidste år, er førstesa-
len blevet omdannet til en bed and breakfast-afdeling 
med ni værelser.

Ud over de nyindrettede værelser er der fem toilet-
ter, fælles køkken, bibliotek og et fælles spise- og op-
holdssted.

TV 2/Bornholm har fulgt parret i serien "Kro, håb og 
kærlighed" siden januar 2021, og senere på året sendes 
den tredje sæson i serien om Linette og Rasmus Skov 
Lintrup og deres arbejde med at genåbne øens eneste 
landevejskro.

Officielt åbnede bed and breakfast-afdelingen den 
1. juni.

KL

Et kig ind i et af de ni værelser, der nu er klar til at tage 
imod de første gæster i kroens B&B-afdeling på 1. sal. 

 Foto: facebook

lørdag den 18. juni kl. 13.00 - 1600
Gratis entré denne dag. Vi serverer kaffe, te og kage fra kl. 13-15 

Den officielle åbning forestås af: René Danielsson

Åbningstider og priser i 2022: 
Se www.klemensker-svoemmebad.dk

HUSK: Grill hver onsdag kl. 1800

Vi har selvfølgelig åbent 
søndag den 19. juni 

kl. 1100-1600
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Nyt fra Klemensker Land og Byforening
Af Christine Holst

Generalforsamling

KLB holdt generalforsamling den 30.marts i KIF-centret. 
Der var tilmeldt 33 medlemmer til en hyggelig fællesspis-
ning, før selve generalforsamlingen gik i gang. Ralph Ko-
foed blev valgt som dirigent.

De tre beretninger - formandens årsberetning, Christi-
ne Holsts beretning om Bygning C og Irene Dunkers be-
retning om Firkløver-Klyngen blev godkendt med ap-
plaus.

Regnskabet blev også godkendt. Foreningen har ved 
årets udgang en formue på 76.083 kr.

En vedtægtsændring angående paragaf 6, der fik et nyt 
afsnit tilføjet: ”Bestyrelsen kan supplere sig med kyndige 
personer efter behov”.

Tre nye blev valgt ind i bestyrelsen: Niels Pedersen, 
Thure Tornbo Baastrup og Mildred Brendes. Irene Dun-
ker har valgt at udtræde efter 25 års arbejde som kasserer 
og sekretær. Irene Ingvorsen blev genvalgt som revisor.

Aftenen var præget af en livlig debat og mange forslag.
Referatet og de tre beretninger kan læses i sin fulde 

længde på vores hjemmeside www.klemensker.dk

Kønnere Klemensker
Kommunen forærer byen tre nye lindetræer, og sammen 
med de tre træer KLB selv betaler, bliver det starten på at 
genetablere alleen i byporten på Bedegadevej. Efter no-
gen forhandling gik BRK med til at plante alle seks træer, 
men de vander kun de tre kommunale træer. Hvilket vi 
ikke er helt tilfredse med.

Byhaven ved skolen ser fin ud, den vandes og passes af 
Kønnere Klemensker-folk.

Stier og hundepark står også velholdte.

I Præsteengen er der sat skovkvæg fra Jan Seerup ud på 
græs. Og i Præsteskoven kommer tyren Ferdinand til at 
slå sine folder. Han er ganske fredelig, men vi har en eks-
tra opfordring til alle hundeejere om at holde deres hun-
de i snor.

Flygtningecenter
KLB har taget initiativ til at nedsætte en gruppe frivillige, 
som arbejder på at hjælpe de mange ukrainske kvinder 
og børn i den tidligere skoletandklinik til en rimelig 
hverdag her hos os. (Nærmere beskrevet i andre artikler.)

Samlingsplads ved skolen
Vi har gennem Klyngesamarbejdet arbejdet på, at den 
grimme tidligere cykelparkeringsplads ved skole og grill-
hytte skulle omdannes til en køn multiplads med mulig-
heder for at lære sine børn at cykle, stå på rulleskøjter, 
siddemuligheder, plads til danseopvisninger eller teater 
og meget mere. I planen indgår der forskønnelse af en-
hver art, beplantning, træer og et træmøblement.

Desværre er der problemer med den manglende vedli-
geholdelse af kommunens bygninger, skolen og gymna-
stiksalen, samt for mange modstridende farvevalg i de 
omkringliggende foreningsbygninger, som betyder, at 
Realdania ikke umiddelbart vil støtte op om vore ønsker 
m.h.t. deres del af finansieringen. Vi håber, at der kan 
findes en løsning og er gået i gang med at drøfte, hvordan 
gymnastiksalen kan få et løft.

Hermed en opfordring til at gå en tur derop og til at 
deltage i debatten.

Thure Tornbo og Jakob Dam er initiativtagere.

Syv herlige ungtyre af Galloway-racen kan i øjeblikket opleves 
på nært hold i Præsteengen. Foto: Irene D.

K I F - G E N B R U GK 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

25 jagtede den første buk
Af Mogens Elleby

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

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

 Irene Sonne Nielsen 
 e-mail: irenesonnenielsen@gmail.com 
   mobil 5118 6814 

Badminton: Erling Frederiksen 2460 0279 
 erlingf@mail.dk

Fitness- og  Indoor cycling: 

 Harry Olsen  26806779 
 olsenlandin@gmail.com 

 Kirsten Sonne  3018 1756 
 kirsten3720@live.dk

Fodbold: Hvilende udvalg

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    
 bodilwiese@hotmail.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
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Godt 25 jægere var mødt til morgen-
kaffe i jagthytten til årets bukkepre-
miere. Premieren var begunstiget 
med et solrigt og næsten vindstille 
vejr, og de mange morgenfriske jæ-
gere kunne opleve en meget flot for-
årsmorgen. 

Tre jægere havde held til at ned-
lægge hver en fin forårbuk.

Der var sædvanen tro god stem-
ning i jagthytten, og mange af jæger-
ne skulle da også på bukkejagt igen 
senere på dagen og om aftenen. 

Mandag d. 2. maj var ni medlem-
mer mødt til arbejdsdag i Pedersker 
Plantage. Der blev ryddet lidt krat og 
grene omkring skydetårnene, så de 
kunne stå klar til bukkepremieren. 
En hyggelig aften i skoven.

Lerdueskydning
Onsdag den 15. juni kl. 18.00: Forårs-
afslutning hos Erik, Segenvej 42.

Fra den 3. august skydes hver ons-
dag kl. 17.30.

Nærmere info: Se foreningens 
hjemmeside.

Bukkepral i jagthytten
Søndag d. 12. juni kl. 10.00

Kom og vis årets opsatser, store 
som små. Kom også gerne bare for at 
kigge. For at deltage i konkurrencen 
om årets bukkepokal skal bukken 
være nedlagt på Bornholm efter sid-
ste års bukkepral den 13-6-2021. Kun 

medlemmer af Klemensker Jagtfor-
ening kan deltage i konkurren-
cen om pokalen, men alle er velkom-
men.

Indskydning af jagtriffel
Tirsdag d. 2. aug. kl. 16.30-20.00.

Sted: Skydebanen i Vestermarie 
Plantage (Ørningevej 4).

Foreningsmesterskab 
Søndag d. 28. august kl. 10.00 på 
Østerlars Skydebane, Brommevej 25.

Mød godt frem til foreningsme-
sterskab i skydning med jagtriffel. 
Flere spændende discipliner. Der 
forventes op til max 20 skud.

Pris 50,-kr.
Vi griller en pølse efter skydnin-

gen.

Skydning og spisning

Lørdag d. 17. sept. kl. 12.00 hos Claus 
Hansen, Bedegadevej 48.

I de forskellige skydninger vil der 
indgå konkurrencer, således at vi 
kan uddele årets pokaler. Der vil væ-
re spisning kl. 18.00 i jagthytten.

Priser: Skydning 100,- kr. Spisning 
100,- kr.

Bindende tilmelding senest 8. 
september til Mogens Elleby tlf. 40 15 
66 80

Klemensker Jagtforening.
www.klemenskerjagtforening.dk 

Formand: Tage Ipsen (Tlf. 2929 6950)
 Nye medlemmer optages gerne. 

Kontakt blot formanden.
 Se evt. mere på foreningens 

hjemmeside.

Henrik Block Andersen, Stefan Iversen og Hans Jakob Jensen havde heldet med 
sig og nedlagde hver en fin forårsbuk
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Viktoria Ovchynnykova, som har skrevet denne artikel, ses her i samlingsstuen sammen med si-
ne forældre, Oleksii Ovchynnykov og Valentyna Ovchynnykova Foto: Kjeld Lundbæk

Her følger en personlig beretning om, hvordan det føles pludselig at være på flugt. Artiklen er skrevet på engelsk af Viktoria Ovchynnykova, engelsklærer i Khar-
kiv, nu flygtning i Klemensker. Artiklen er oversat af Marie Tøstesen, tidligere lærer på Klemensker Skole.

Vores familie vil aldrig glemme den 24. februar 2022
Vi troede aldrig, at krigen var mulig! Men ulykkeligvis ske-
te det. Tingene udvikler sig så hurtigt. Vi vågnede op til ly-
den af bomber i Kharkiv. Vi besluttede at flytte til min sø-
sters hus, fordi det havde en kælder.

Mine forældre er fra Mariupol, men da krigen startede, 
var de i Kharkiv. Min far skulle til læge og behandling der. 
Den 24. februar skulle han have sin kemoterapi, men det 
blev selvfølgelig ikke til noget. Så der var fire familier i min 
søsters hus. Alle var skræmte og ophidsede over den nye 
virkelighed. Vi så lokalt tv for at få noget at vide om faren 
fra luften og sirener. Sirenerne virkededog ikke de første 
dage.

Vi var nødt til at skjule os i kælderen mange gange, både 
dag og nat. Nogle gange sov vi i kælderen hele natten. Det 
var et lille rum på 4 x 5 meter, som skulle rumme 14 men-
nesker. Det var især hårdt for mine forældre at skulle op og 
ned mange gange. Og ærlig talt, så var jeg ikke sikker på, at 
det ville redde os fra en bombe, men socialt føltes det bed-
re.

Efter nogle dage begyndte vi at økonomisere med ma-
den, fordi situationen blev værre for hver dag. Bombarde-
menterne kom oftere, højere og meget nærmere. Vi prøve-
de at holde modet oppe, men jeg var bange. Jeg kunne 
overhovedet ikke sove de første tre nætter. Jeg ville reagere 
hurtigt og vække alle i tilfælde af fare.

Engang gik vi op for at hente noget mad i min lejlighed, 
og der kom et russisk bombardement. Det var så tæt på. Jeg 
vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg smed mig på jorden 
og dækkede mit ansigt med en jakke. Det var vendepunk-

tet for mig. Jeg vidste, at der ikke var noget håb om at over-
leve i situationen. Den nat besluttede vi at flygte. Følelses-
mæssigt var det så hårdt at forlade vores hus, mennesker, 
vi elsker, min dejlige kat! Men vi tænkte på børnene, for de 
skal have en chance for at leve og være sunde.

Den 1. marts forlod vi Kharkiv. Vi skulle lige til at sætte 
os ind i bilen, da den russiske hær skød en raket ind i by-
ens centrum. Vi forstod, at det var meget alvorligt. Gud-
skelov kom vi med et tog. Der var så mange mennesker, 
børn, dyr…

Min ven fra Bornholm tilbød at hjælpe, så mine foræl-
dre, min søn og jeg tog til Bornholm, for situationen i 
Ukraine var ikke god, og vi ville bare i sikkerhed. Men re-
sten af familien blev i Kharkiv, og mit hjerte blødte. Men 
jeg var nødt til at tage mig sammen og være stærk for mine 
syge forældre og søn.

Vi er så taknemmelige over, at folk på Bornholm arran-
gerede en bus fra Polen for os.

På Bornholm boede vi først i et sommerhus, som vi fik 
tilbudt af frivillige. Min vens familie kom med mad og 
hjalp os med alt, hvad vi behøvede. Vi har et gammelt ud-
tryk, som siger: Man ser, hvem der er en sand ven, når man 
har problemer. Hjælpen fra folk omkring os gav os mere 
tro på os selv. I begyndelsen havde vi ikke noget tøj, men 
her fik vi alt, hvad vi behøvede.

Tak til Bornholms Regionskommune for at give os pen-
ge og mad. Vi var chokerede over, at madpriserne i Dan-
mark er så høje, men efter vi fik penge til mad, var vi min-
dre stressede. Min far kom hurtigt til lægen og fik sin 

kræftdiagnose og behandling. Vi var virkelig bange for at 
miste tid. Takket være lægerne kom vi i gang med proces-
sen meget hurtigt. Min søn kom i skole i Nexø efter fire da-
ge.

Det tog os ret lang tid at falde til ro, og vi er stadig stres-
sede og bekymrede og læser nyheder hele tiden. Mine for-
ældre mistede deres hjem i Mariupol, de er ofte ophidsede 
og kan stadig ikke acceptere det. De fik også en masse dår-
lige nyheder fra Mariupol, fordi mange af deres venner er 
blevet dræbt af russiske bomber og missiler. Hvert 15. mi-
nut kom en raket fra fly eller skib. Byen er totalt udraderet, 
og igen spørger jeg mig selv: Hvorfor??? Det er sindssygt i 
det 21. århundrede at dræbe civile uden grund.

Nu har vi fået vores opholdstilladelse i Danmark og bor 
i Klemensker i midlertidige rum. Vi har stadig en masse 
problemer og pres. Vi prøver at finde et privat hus eller lej-
lighed at leje her på Bornholm. Jeg er lidt stresset over, at vi 
ikke kan finde noget at leje nu. Men jeg prøver ikke at give 
op og presse mig selv fremad. Jeg har ansvaret for min fa-
milie.

Min familie og jeg og alle ukrainere vil gerne sige tak for 
al den hjælp, vi får. Den danske regering støtter os, men 
hjælpen fra folk omkring os er ubetalelig. Folk her i den lil-
le by Klemensker har store hjerter! Vi får mere end ting, vi 
får støtte!

Vi savner selvfølgelig vores hjem, men på grund af hjæl-
pen fra alle mennesker omkring os har vi det meget bedre 
her.

Sådan hjælper Klemensker flygtningene fra Ukraine
Af Christine Holst

Klemensker Land og By har taget initiativ til at danne en 
støttegruppe. Vores plan er at hjælpe ukrainerne, som har 
til huse i den tidligere skoletandklinik, med at få etableret 
en hverdag, som fungerer.

I Klemensker er der anbragt 10 familier, idet der er 10 
tidligere klinikrum i huset. Bittesmå, godt nok. Tidligere 
har de ikke været godkendt til familier, men til enlige. Si-
tuationen er dog så trængt nu, at man tager alle mulighe-
der i brug. Man forventer, at der kommer 300 flygtninge til 
Bornholm – alle med et akut behov for en bolig.

De voksne er på ”overlevelsesøkonomi”, dvs. at de får 75 
kr. om dagen pr. person. Man får som flygtning desuden 
en ”velkomstpakke”. Den består af en seng, sengelinned, 
dyne, pude, håndklæde og køkkengrej.

Gruppen består af:
•  Benedikte Lauridsen, 28453251, kontaktperson til BRK 

og koordinator af tøj, køkkengrej og andet, man øn-
sker at give bort. Vi lægger de ukrainske ønsker op på 
Klemensker Facebook. Vi søger at undgå unødvendige 

donationer. Så kontakt venligst Benedikte eller Mar-
git, inden du afleverer.

• Pauline Vedsmand, kontaktperson til kirken.
•  Margit Busk, 50271262, kommer på centeret hver ons-

dag 10-12 for at høre, hvordan det går. Kontaktperson 
til Sprogskolen. Fordeler donationer.

•  Karina Prokopiuk, ukrainsk klemenskerbo, tolk og 
oversætter.

•  Christine Holst, 21670290, bindeled mellem byens 
foreninger, svømmebadet og KLB, kørsel m.m.

•  Birgit Gren, kontaktperson til de kreative værksteder i 
Bygning C

•  Birgit Åberg, Mildred Brendes og Bjarne Reimer hjæl-
per med arrangementer og praktiske opgaver.

•  Heino Bager, KIF, hjælper med at få de unge ind i 
idrætsverdenen.

Foreløbige resultater
•  Et vellykket besøg i Genbrugsbutikken.
•  Donationer af nødvendige ting såsom sengetøj og 

håndklæder, køkkengrej, en rollator og to cykler. Bleer 
doneres hver tredje uge.

•  Donation fra svømmebadets bestyrelse på familie-
kort.

•  En velkomstmappe, oversat til ukrainsk, er på vej.
•  Æg og honning er blevet leveret, naboer har tilbudt et 

stykke jord, haveredskaber og et sæt havemøbler er 
doneret.

•  SuperBrugsen hjælper med hygiejneartikler.
•  De store børn har kontakt til KIF, som hjælper med ti-

mer i hallen og kontakt til sportsgrene.
•  De voksne har deltaget i gudstjeneste og en udflugt til 

adspredelse er i støbeskeen.

Hvis man har mulighed og lyst, vil det være fint at gå på 
besøg og tage en kage, madvarer, frugt eller en blomst 
med. Man kan kommunikere via google translate, og de 
store børn taler lidt engelsk.

Foreløbig takker vi for den store opbakning og positive 
holdning, der strømmer flygtningene i møde.

Viktorias 14-årige søn, Farag Yassien, ses her i Ekkodalen. Han kan også opleves i TV2/
Bornholms serie Børn af krigen i Ukraine. Foto: Viktoriia O.
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Rø Borgerforening 
Formand: Herdis Terkelsen 4046 8285 
 herdis.terkelsen@icloud.com     

Næstformand: Anne-Marie Lyster Riis 26 44 26 61 
 riis.alr.84@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

repræsentanter for fritidsborgere:

 Peter Steffensen  20 23 29 06 
 petersteffensen8@gmail.com

 Jesper Madsby  25 11 02 10 
 lj.madsby@hotmail.com

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

Nu kan du betale kontingent  
med mobilpay på 40 81 73 

Husk at anføre navn og mailadresse

RØ/NYKER JAGTFORENING

Rø Medborgerhus
Udlejning til private fester, møder og andet

Hanne Munch
Telefon 5128 1953

Mail: hanne–munch@hotmail.com Rø Pensionistforening
Af Erik Malmkvist 

31/3 Bowling, det er altså svært at ramme de kegler. 
Nogen havde mere succes end andre, men det er sjovt 
at prøve. Efter lidt over en times spil med op og nedtu-
re, fik vi serveret kaffe og kringle. Her blev der så ud-
delt præmier til 1 – 2 – 3 pladsen. En god eftermiddag 
som vi nok vil gentage.

21/4 Foredrag om frihedskæmperne under krigen. 
Noget af det havde man hørt før, men meget om de en-
kelte frihedskæmpere vidste mange ikke. Det er virke-
lig en interessant del af vores fælles historie. Det var 
godt fortalt og understøttet af billeder, godt med med-
borgerhusets nye projektor.

5/5 Mange flotte pakker til vores terningspil. Det er 
fantastisk med de indpakninger – det er næsten synd 
at pakke dem op. Der er jo altid nogle pakker, der er 
mere rift om, så de byttede ejermand nogle gange. 
Som sædvanligt sluttede vi af med kaffe og hjemme-
bag.

19/5 Bestyrelsen var blevet enige om at servere mad 
denne dag, så vi rykkede tidspunkt til kl. 13:00. Else 

Mari og Anita lavede hamburgerryg med to slags flø-
dekartofler og grønsager. De kunne til enhver tid åbne 
et spisested, for hvor smagte det godt, hvad de næsten 
tomme fade også vidnede om. Så kom desserten – Ma-
rianne havde lavet citronfromage med jordbær, blå-
bær og nødder, en himmelsk dessert, der fik stilheden 
til at brede sig i forsamlingen. Sjældent at det sker, 
men her var det ren nydelse. Dejligt at vi kan arrangere 
en middag, hvor så mange møder op. Glade menne-
sker og mad gør en god dag.

Kommende arrangementer – vi har desværre ikke 
planlagt efteråret endnu:

16/6  Udflugt, vi mødes kl. 13:30 ved Rø Kirke, og 
kører i egne biler ud i det grønne. Fællesspis-
ning med egenbetaling. Tilmelding til 40 36 
96 41 senest den 2/6.

Vi har skudt sæsonen igang med skydevognen 
og folk har taget godt imod det trods prisstig-
ning på patroner. Det er jo desværre uden for 
vores kontrol. Bukkejagten er nu i fuld gang 
og vi holdt skovens dag, hvor vi har indført 
"mødepligt" til de heldige jægere, som har 
vundet pladser på vores skønne terræner.

Det var en god og hyggelig dag i skoven, 
hvor der blev gået godt til den og vi havde et 
godt fremmøde. Vi sluttede af med at grille 
nogle pølser og få lidt godt til ganen. 

Her til sidst vil vi lige gøre opmærksom på 
at vi  holder bukkepral den 17. juli ved Rø Med-
borgerhus. 

Se for yderligere information på hjemmesi-
den under aktiviteter eller årsbrevet. 

Med Jægerhilsen Nyker/Rø Jagtforening    
Thomas Jørgensen Foto: Henrik Nielsen 

Nyker-Rø Jagtforening
Formand: Claus Kristiansen 21214615 
 nykerjagt@gmail.com  

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

Jagt-og skydevognskoordinator: 
 Thomas Jørgensen 
 eskesmyr@gmail.com

Kasserer: Torben Engel      2180 1245 
 Moellegaard_nyker@yahoo.dk

Sekretær: Eva Strøbel Brejner 31193932 
 evastrobel@live.dk

Suppleant: Vakant

Henrik Nielsen: hjemmesideredaktør for nykerroejagt.dk 
 61684388 klosmonde@yahoo.dk

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
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Vintersæsonen går på hæld, og vi kan se 
tilbage på en rigtig god sæson med flot 
fremmøde på linedanceholdene i både 
Rø og Rønne.

Vi har dog godt kunnet mærke en lille 
nedgang i fremmødet her i foråret, men 
flere har heldigvis tilkendegivet, at de 
kommer igen til september, hvor vi som 
altid starter træningen op i uge 36.

Vi forventer ikke de store ændringer i 
hold og træningstider, men afventer p.t. 
BRK’s godkendelse af vores ansøgning 
om træningstider i gymnastiksalen på 
Sveasvej i Rønne. Holdprogram offentlig-
gøres i augustnummeret.

Indendørs linedancetræningen stop-
per torsdag den 9/6, men vi fortsætter 
med udendørs sommerdans for alle hold 
på vores nye terrasse ved Rø Medborger-
hus hver tirsdag fra kl. 18.30-20.30 fra uge 

24 til og med uge 28. 
Her vil Malene sørge for, at alle får 

danset, og mon ikke der også sniger sig 
en lille ny dans ind i programmet. Med-
bring selv drikkelse og forplejning til et 
par hyggelige timer i Rø. I tilfælde af dår-
ligt vejr, flyttes arrangementet ind i hal-
len.

Floorball
Også på Floorball holdet har der været 
fint fremmøde i denne sæson og især de 
yngre årgange har været aktive, både med 
og uden forældrene. 

Floorball holder sommerferie frem til 
starten af oktober.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig 
god sommer. 

På vegne af Rø IF
Malene Finne Jensen

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

NYT FRA RØ IF / NYT FRA RØ IF / 
BLUE JEANS LINEDANCERSBLUE JEANS LINEDANCERS

Rø Lokalarkiv
Kontakt 

Vikki Blohm Knudsen  29 40 63 24
eller Erik Malmkvist på  40 36 96 41  

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

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

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

Næstformand:  Birgit Hansen

Kasserer:  Anita Holst-Pedersen

Bestyrelses- 
medlemmer:  Birthe Pedersen  
 Bodil Christensen                                                    

Suppleanter:  Else Marie Madvig 
 Yrsa Kjøller

Revisorer:  Lise Lindholm 
 Ejvind Nørregård

Pia slår dørene op til Galleri 9 i Rø
Af Herdis Terkelsen

Pia Mörtensjö greb lejligheden i forbindelse 
med Kunstrunden Kristi Himmelfartsdag, at åb-
ne sit lille hyggelige galleri på Lindeskovvej nr. 9 
i Rø. 

Pia og hendes mand Roger havde haft travlt 
hen over foråret med at få den lille bygning, der 
ligger smukt med udsigt til Østersøen, gjort helt 
klar til åbningen. 

Der var endnu ikke hængt kunst på væggene 
den dag jeg var forbi til en snak, men fint så det 
ud og med en lille lun terrasse, hvor man kan ny-
de den kop kaffe, som sikkert står færdigbrygget 
til dig, når du kigger forbi. 

Pia Mörtensjö og Roger Benny Alenius kom til 
Rø i 2016. Pia kommer fra Nordsverige og parret 
har senest boet ved Hörby i Skåne. Det var efter 
en ferietur til øen, at beslutningen blev truffet. 
De havde fundet deres sted - det sted, hvor beg-
ges drømme og interesser kunne komme smukt 
i spil.

Roger er uddannet musikpædagog og spiller 
kontrabas. Nogle af jer husker ham måske fra vo-
res første Kulturugedag i Medborgerhuset, hvor 

han spillede smukke gamle viser for os. Nu spil-
ler han sammen med andre lokale musikalske 
talenter.

Pia er uddannet som dekorationsmaler og har 
bl.a. specialiseret sig i ådre-maling, som vi grå-
hårede måske husker fra vores barndomshjem. 
Hun er vældig ferm til at dekorere fx en fyrre-
træsdør, så den fuldstændig ligner en egetræs-
dør. 

Det var efter et længere ophold/kursus i et 
kunstnerkollektiv i Bosjö Kloster, at Pia fandt sin 
egen vej ind i maleriet, hvorfra hun nu har ud-
viklet sig til en dygtig kunstner med udstillinger 
flere steder på øen. Pia har et intuitivt udgangs-
punkt i sin måde at male på og fordyber sig i ti-
mevis i motivet, der langsomt vokser frem.

Pia Mörtensjö kan opleves i Kunstrunden på 
Lindeskovvej 9 i Rø fra 26/5 og derefter hver ons-
dag kl. 11-16 hele året.

Pia udstiller også i Galleri Vang i uge 25 fra 
d.19-25/6 og er desuden for tredje gang at finde i 
Kulturugen i Rø Medborgerhus fra d. 21/9 til d. 
24/9.
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Rø- Nyt
Af Herdis Terkelsen

Nu står den lune sommer lige foran os og bliver pustet i nakken af 
forårets kølige vinde. Kjøssebær-træerne har blomstret og græsset 
gror. Vi glæder os.

Det har været et småtravlt forår for Borgerforeningen. Vi havde en 
dejlig dag med strandrens og med hyggelig hjælp fra en 3- generati-
ons-familie fra Ukraine, som er indlogeret hos en Rø-familie. Tak til 
alle for en god dag.

Nogen af os har været i Præsteskoven og rydde stier og lave bedre 
siddestolper på Oldtidsageren, så vi kan sidde godt til Skumringstu-
ren i oktober. Først skal vi dog bruge dem når gruppen af pilgrimme 
kommer forbi den sidste dag i juni måned. Det har vi nemlig også 
travlt med at forberede, organisere forplejning, kørsel af bagage og 
indretning af Medborgerhuset, hvor de 25 vandrere skal have den 
første overnatning. 

Der er også en ny sti på vej. Per, som bor på den gamle Præstegård, 
har sagt ja til at vi kan lave en trampesti, der følger den gamle vej fra 
købmanden overfor Brommevej og så hen til kirken. Herfra kan du 
så fortsætte ad Præstegårdsvej og støde på den anden sti lige ved 
Sannes hestefold. Giv os lidt tid, så er den der.

Som I kan se i annoncen så er vi også igang med at forberede en 
høstfest til august. Det bliver med et hyggeligt loppemarked på Stati-
onstorvet med efterfølgende fællesspisning. Meld jer endelig til, en-
ten til det hele eller bare til spisningen.

Endelig er der jo Kulturugen i september - se beskrivelser på Klyn-
gesiden. Mange dygtige kunstnere og rigtig gode musikfolk. Det bli-
ver så godt. Ses vi ?

Ind i mellem har vi skullet mødes med folkene omkring vores 
fælles klyngeprojekt, Vi Mødes I Det Grønne - se også her på Klynge-
siden. Vi nærmer os de endelige beslutninger og den sidste pose 
penge. Vi tror på at det lykkes. 

Hav nu en rigtig dejlig sommer alle sammen. 
Vi mødes på gaden, i Hundeparken eller på stierne. Så smukt er det at være med til strandrens. Foto: Lene Koefoed

Så hyggeligt er det at være med til strandrens. Foto: Lene Koefoed

Galleri 9  
på Lindeskovvej

Er nu åbent hver onsdag fra 11-16
Kig ind og nyd de smukke malerier

Sæt dig og nyd udsigten
Der er kaffe på kanden

Årets datoer:
Høstfest 13/8 Skumringstur 15/10

Løvfaldstur 23/10 Juletræ  20/11

Fotos fra det gamle Rø Sogn efterlyses
Ligger du inde med ældre fotos vil vi meget gerne modtage enten  
original, kopi eller en digital udgave.
Fotoet vil indgå i vores lokalarkiv i Rø Medborgerhus.
Kontakt Vikki Blohm     29 40 63 24   vikkiblohm@outlook.dk.  eller
Erik Malmkvist     40 36 96 41  erik-sonja_ma-pe@paradis.dk 
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Helligdomsvej 11 - Fra jordbrug …
Af arkitekt m.a.a. Jens Riis Jørgensen

Helligdomsvej 11 blev første gang brandforsikret den 9. no-
vember 1850, hvor huset ”paa 10.de Selveiergaards Grund 
tilhørende Peder Koefoed” blev beskrevet som ”gammelt, ei 
forhen forsikret”. Der var tale om et fæstehus beliggende på 
to såkaldte Lindeskovsgrunde. Den sydøstligste aflange 
jordstrimmel med matr. nr. 41 tilhørte 2. selvejergård Kjøl-
lergård, mens den nordvestligste med matr. nr. 49 var ejet 
af Gildesgård, der i midten af 1840’erne blev lagt ind under 
11. selvejergård Pilegård. Fæsteren Peder Koefoed blev i 
brandforsikringen også kaldt Peder Kofoed Pihl, da han 13. 
februar 1847 var blevet gift med Karen Marie Jørgensen, 
hvis far Jørgen Jørgensen Pihl havde Helligdomsvej 11 ind-
til da, som det fremgår af kirkebogen og folketællingerne. 
Kirkebogen nævner ejendommen som 10. og 11. selvejer-
gårds grund, hvorfor Gildesgård allerede da tilhørte Pile-
gård.

Bygningerne, som endnu er bevaret, ses indtegnet på ma-
trikelkortet fra 1818 og må være blevet opført i begyndelsen 
af 1800-tallet. De er placeret midt i matrikelskellet mellem 
de to grunde nr. 41 og 49, som var der før bygningerne 
kom. På nr. 41 ses en stubmølle angivet. Det var Røstad-
møllen, som faldt i novemberstormen 1872. Husene i dette 
område blev i slutningen af 1700-tallet kaldt Røstadhuse-
ne og herefter Lindeskovshusene beliggende på lodder af 
Lindeskoven, som selvejerbønderne havde delt mellem sig 
og ved dom i 1780’erne fået adkomst til. Efterhånden blev 
Lindeskovslodderne bortfæstede til husmænd, der opførte 
bygninger, som vi ser på kortet fra 1818.
Helligdomsvej 11 var i 1850 på 16 bindingsværksfag, 8 Alen 
bredt, 3½ Alen højt på stolperne, opført af blandingstøm-
mer, klinede vægge og stråtag. Det havde køkken med ba-
gerovn og en skorsten. I beboelsesdelen på i alt 6 fag var der 

10 døre og 6 fag vinduer. De 10 øvrige fag var lade, lo og 
stald.
Sønnen Jochum Cornelius Kofoed blev gift i 1878 med Nora 
Petrea Sonne og overtog da ejendommen efter sine foræl-
dre. Deres søn Andreas Peter Kofoed købte Helligdomsvej 
11 ved skøde af 23. marts 1909. Han var blevet gift med 
Thala Juliane Rømer, og 21. juli 1909 fik de datteren Ella 
Petrea Kofoed, som arvede stedet i 1930 og drev det frem til 
1995 sammen med sin mand Juel Bidstrup. 
Der er således tale om et slægtshus gennem 5 generationer.
Kurt Joachim Schmidt-Garve købte Helligdomsvej 11 i 1995 
og renoverede de karakterfulde gamle bygninger, som står 
pænt bevarede gennem mere end 200 år. I starten af 
1950’erne anlagdes Helligdomsvej tæt neden for ejendom-
men, som også har jord på havsiden af vejen.

… til parkgolf
Af Steen Frandsen

Projektet med Helligdomsvej 11 startede egentlig tilbage i 
2005, hvor vi overtog arbejdet med renovering af ejendom-
men efter et dødsbo.

Egentlig var det meningen at det skulle være et som-
merhus, men stedet rummede så mange muligheder, at 
det udviklede sig til et sted med ferielejligheder og nu også 
Parkgolf.

Der var hverken vand, toilet eller elektricitet på ejen-
dommen, da vi købte ejendommen, men vi så mulighe-
derne i det. 

Der lå en lille Gårdkone, hvor vi relativt hurtigt kunne 
indrette os med te-køkken, toilet og bad. 

Det første halve år gik uden toilet, bad og køkken, men 
der var en brændeovn som varmekilde og maden lavede vi 
over bål.

Sommeren og efteråret 2005 gik med oprydning og ud-
gravning, samt klargøring til støbt betongulv med varme-
slanger. 

Efteråret 2005 fik vi isoleret og støbt, det var ganske 
praktisk, for så kunne vi renovere og opbygge indendørs, 

efterår, vinter og forår. Hurtigt fik vi den første større lej-
lighed færdig og kunne flytte ind og Gårdkonen kunne 
overgå til feriebolig og udlejning til turister. 

Herefter fortsatte renoveringen af resten af hovedhu-
set, stald og lade.

Butik og kiosk til Parkgolf er indrettet i det der skulle ha-
ve været vores køkken i den største af lejlighederne. Nem-
hed og økonomi gjorde, at vi indrettede os på den her må-
de. Så kan konceptet altid udvikles som f.eks. nu, hvor vi 
også er begyndt at sælge ku nst.

Janice Kinnear, der er en i forvejen kendt kunstner på 
Bornholm, udstiller og sælger i sine kunstværker herfra og 
her nu også et galleri.

Det var et spændende projekt at starte op, med masser af 
udfordringer i forhold til tilladelser fra diverse myndighe-
der. Det skal ikke altid være nemt.

Det tog næsten 2 år fra afleveret ansøgning til tilladel-
sen var givet. Der var formuleret 700 dokumenter og bille-
der i forbindelse med ansøgningen til hhv. Bornholms Re-
gionskommune og Kystdirektoratet.

Naboerne klagede og deres klager satte projektet i stå. 
1. maj 2019 kunne vi endelig åbne dørene. Det var lige i 

starten af Coronakrisen, som jo også gav lidt udfordringer 
i forhold til forholdsregler mht. smitte, afstand osv.

Sporten afvikles på et 30.000m2 stort areal, så kravet til 
afstand var hurtigt klaret og afspritning af udstyr var også 
til at overse.

Græsset på fairwayen er klippet og vi glæder os til at 
modtage gæster her med den fantastiske udsigt til Gud-
hjem og Christiansø.

ParkgolfBornholm byder på 2x9 huller med en samlet 
længde på 1000 meter.

Boldene er på størrelse med en tennisbold og hullerne 
er tilpasset bolden.  

De 18 huller spilles i grupper af maks. 4 personer, og 
spilles på ca. halvanden time.

Selv de mere vante golf spillere finder parkgolf både 
morsomt og udfordrende. Det skulle efter sigende minde 
lidt om par3 golf, hvilket vil sige at det er i den nemmere 
afdeling, og giver alle en mulighed for at deltage. 

Vi modtager gerne selskaber og grupper f.eks. polter-
abend osv..

Den medbragte madpakke kan nydes fra de opstillede 
bordbænkesæt, og drikkevare kan købes i kiosken.

I Tyskland kender man Parkgolf som Swinggolf, hvor 
konceptet er mere udbredt end her i Danmark. Derfor er 
det også et rigtig godt koncept her på Bornholm, hvor vi jo 
har rigtig mange tyske turister.
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GUDSTJENESTER M.V.
i Sankt Klemens og Rø kirker 

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

Torsdag den 9. juni 
Klemensker kl. 19.00

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

Lørdag den 18. juni 
Klemensker kl. 19.30

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

Tirsdag den 21. juni 
Klemensker kl. 19.00-21.00

Søndag den 26. juni 
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 3. juli 
Klemensker kl. 10.30 
Rø kl. 14.00

Mandag den 4. juli 
Rø kl. 19.00

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

Søndag den 17. juli 
Klemensker kl. 9.00 
Rø kl. 10.30

Onsdag den 20. juli 
Klemensker kl. 19.00-21.00

Søndag den 24. juli 
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 31. juli 
Klemensker kl. 9.00 
Rø kl. 10.30

Mandag den 1. august 
Rø kl. 19.00

Søndag den 7. august 
Klemensker kl. 10.30 
Rø kl. 14.00

Torsdag den 11. august 
Rø kl. 16.30

Søndag den 14. august 
Rø kl. 9.00 
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 21. august 
Rø kl. 9.00

Sogneaften om fly-mission med MAF Denmark. 
Se omtale.

Trinitatis søndag. Matt 28,16-20. 
Per Munch. 
Knud Henning Hansen. Børnekirke. Kirkekaffe.

Koncert med Fangekoret. 
Entré. Se omtale.

1. søndag efter trinitatis. Luk 12,13-21. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe og morgenbrød. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe.

Natkirke – åndelig wellness. 
Drop ind – drop ud. Se omtale.

2. søndag efter trinitatis. Luk 14,25-35. 
Carsten Møller-Christensen. Børnekirke. Kirkekaffe.

3. søndag efter trinitatis. Luk 15,11-32. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe. 
Carsten Møller-Christensen. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.

Tid til Gud. 
Profetisk bedemøde.

4. søndag efter trinitatis. Matt 5,43-48. 
Flemming Mose Lauridsen. 
Knud Henning Hansen. Kirkekaffe.

5. søndag efter trinitatis. Matt 16,13-26. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe og morgenbrød. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe.

Natkirke – åndelig wellness. 
Drop ind – drop ud. Se omtale.

6. søndag efter trinitatis. Matt 19,16-26. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe.

7. søndag efter trinitatis. Matt 10,24-31. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe og morgenbrød. 
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe.

Tid til Gud. 
Profetisk bedemøde.

8. søndag efter trinitatis. Matt 7,22-29. 
NHK. Kirkekaffe. 
NHK. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.

Spaghettigudstjeneste. 
Se omtale. Efterfølgende spisning i Rø Medborgerhus.

9. søndag efter trinitatis. Luk 18,1-8. 
NHK. 
NHK. Kirkekaffe.

10. søndag efter trinitatis. Matt 11,16-24. 
Elon Lauterlein.

Nyttige   
oplysninger:

Barnedåb  og navngivning: 
Henvendelse til præsten i  forbindelse med 
barnedåb. Navngivning før eller uden dåb sker via 
borger.dk

Konfirmation i 2023:  
Klemensker søndag den 30. april og Rø bededag den 
5. 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 3/2022

Natkirke – åndelig wellness
En gang om måneden klokken 19-21
Natkirke i Sct Klemens Kirke er en anderledes form for kirke-
gang, 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 ti-
mer arrangementet varer, og mens man er i kirken, kan man selv 
styre om man vil tænde et lys ved korset, meditere over de skrift-
steder der vil blive slået op på væggene, modtage personlig for-
bøn – eller blot sidde og slappe af med et glas varm eller kold li-
monade mens man nyder den meditative musik der vil strøm-
me ud fra højttalerne. ”Åndelig wellness” kalder vi det, og det 
foregår cirka en gang om måneden på skiftende ugedage.

De næste datoer er tirsdag den 21. juni, onsdag den 20. juli og 
mandag den 29. august.

Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
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Aarsballe By 47

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

Ungdomsaften
Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 
Hver fredag kl. 20.00: Sportsaften i Aakirkeby 
Henv. til Josias Vævest Hansen. Tlf. 30 82 08 92.  
Mail: josias.vaevest@gmail.com

Børneklub  
i Østerlars for 4-10 årige
Hver fredag kl. 16.15-17.30 
Henv. Maj Britt Ambrosen. Tlf. 51 18 00 69.  
Mail: b.m.ambrosen@mail.dk

ELM RØ
Klemenskervej 26A, Rø
Aftensmøde - lige uger tirsdag kl. 19.30

14. juni:  Jørgen Riis, kaffe
28. juni:  Jørgen Kjøller-Petersen, kaffe
14.-23.   juli: Bibelcamping på Bækkely, Sdr. 

Mosevej 23, Snogebæk, 3720 Nexø

        Alle er velkomne

Yderligere oplysninger fås hos 
Susanne Maribo-Mogensen 

Telefon: 56 97 57 51

,,, 
,,, 

Hver anden onsdag 16.00-17.30  
i Sct. Klemens Kirke. 

Kontakt Pauline Vedsmand på 6130 2933

for de 4-8-årige

Juni
Sø. d. 12. kl. 14.00 Møde m. Lars-Jep Elleby

To. d. 16. kl. 19.30 Torsdagssamling

Lø. d. 18. kl. 19.30  Koncert m. Fangekoret i 
Klem. Kirke.

Sø. d. 19. kl. 14.00  Lejrstævne på LM-Lejren m. 
Benjamin Rasmussen

Sø. d. 26.  Henviser til Gudstjenester

To. d. 30. kl. 19.30 Torsdagssamling

Juli
Sø. d. 3. kl. 14.00  Fælles havemøde i Østerma-

rie på Dalslundegård m. Peter 
Krak

On. d. 6. kl. 10 – 12  Bønner og Birkes, bønnesam-
vær for kvinder

Sø. d. 10. kl. 10.00  Henviser til Bibelcamping på 
Bethesda

Sø. d. 17. kl. 14.00  Henviser til Bibelcamp Guds-
tjeneste på Bækkely

Sø. d. 24.  Henviser til Gudstjenester

Sø. d. 31. kl. 14.00  Stuemøde hos Heidi & Claus, 
u. prædikant.

August
On. d. 3. kl. 10 – 12  Bønner og Birkes, bønnesam-

vær for kvinder

Sø. d. 7. kl. 13.00  Fælles-sommermøde i Øster-
lars m. Johnny Søndberg-
Madsen

To. d. 11. kl. 19.30 Torsdagssamling

Sø. d. 14. kl. 14.00  Fælles-Missionsmøde m. Ma-
rita og Carl Hasselberg, Kiaba-
kari Tanzania

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

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

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.

Koncert med Fangekoret
lørdag den 18. juni kl. 19.30 i Sct. Klemens Kirke

De syngende X-forbrydere gæster Bornholm og synger i 
Sct. Klemens Kirke lørdag d.18/6 kl.19.30. Fangekoret, 
som består af indsatte på udgang og løsladte, glæder sig 
meget til gensyn med bornholmerne efter flere år hvor 
corona har umuliggjort aftalte koncerter.  

Koret synger deres egne sange med relevante tekster 
om fængselslivet, om fejl, skyld, anger, tilgivelse, håb og 

tro. Koret ledes af Louise Adrian, der har sunget med de 
indsatte igennem 26 år.  

Turen til Bornholm er årets højdepunkt for Fangeko-
ret, der glæder sig til lejrlivet i Snogebæk. Flere har deres 
kone og børn med.

Entrepris: 100 kr. Børn gratis. Studerende 50 kr.  Spaghettigudstjenester
i Rø Kirke
Næste gang 11. august klokken 16.30

En spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste med fag-
tesange og forkyndelse i børnehøjde. Efter gudstjenesten 
er der fællesspisning i Rø Medborgerhus. Det er gratis at 
deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjenesterne begynder klokken 16.30, men allerede 
fra 16.00 er det muligt at droppe ind og få en kop kaffe, en 
juicebrik og/eller en chokoladekiks.

Det er som regel sidste torsdag i hver måned at der er 
spaghettigudstjeneste, men af forskellige årsager bliver 
det den 2. torsdag i august, altså den 11. august klokken 
16.30.

Menighedsrådsmøde
tirsdag den 16. august kl. 19.00

i konfirmandstuen
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Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

Onsdag den 7. september kl 14.30

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

omkring et åndeligt eller kulturelt emne.

Præstegårdens spejderlokaler, Bedegadevej 3

Bævere og ulve (6-12 år)

Onsdage 16.00-17.30 
Kontakt Aia Hilleberg, tlf. 2293 0955 

aia.hilleberg@kfumspejderne.dk

Storspejdere

Onsdage 17.45-19.45

Kontakt Nikolaj Jørgensen, tlf. 3089 2073, 
nikolajpbj@gmail.com

   Kirkebilen: Gangbesværede kan blive hentet og bragt i kirkebilen til gudstjenester og ældremøder. Ring 
senest dagen før til DanTaxi Bornholm på tlf. 5695 2301.

Adresser:
Sognepræst:  Nikolaj Hartung Kjærby, email: nkj@km.dk, tlf. 4157 5122 (orlov i maj, juni og juli) 

Vikar i maj, juni og juli: Carsten Møller-Christensen,  
email: cmc@km.dk, tlf. 2183 6948

Præstesekretær:  Hanne Landberg (fælles for 11 sogne), Knudsker Kirkekontor, Snorrebakken 54 B, 3700 Rønne. 
Email: hala@km.dk, tlf. 2931 0504 (træffes alle dage 0.00 - 12.30)

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.

Masker med mening
Hver anden mandag eftermiddag samles 6-10 damer i 
konfirmandstuen i Klemensker for at strikke og hækle 
dåbsklude, 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 mo-
tiv.

At strikke dåbsklude har to formål: For det første 
samværet, hyggen og samtalen om de forskellige sym-

boler 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. 
mandag i hver måned klokken 14-16, hvor vi strikker, 
hækler og hygger! Der er kaffe på kanden og lidt mund-
godt. Vi har mønstre, opskrifter og garn. 

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

Hvorfor nedbrudte kirker?
Af Carsten Møller-Christensen

Da jeg i 1981 flyttede til Bornholm, var der bl.a. de følgende 
to ting, som jeg meget hurtigt blev klar over. Det ene var, at 
der i den sidste snes års tid før århundredskiftet op til 1900 
var blevet revet en række middelalder kirker ned her på 
øen, hvorefter der var blevet bygget nogle nye. De nye lig-
nede i øvrigt hinanden.  Det andet jeg så også blev op-
mærksom på, var, at fra forskellig side var der røster, der 
gav udtryk for deres utilfredshed med, at de ovennævnte 
bornholmske kirker var blevet nedrevet. I de næste mange 
år hørte jeg regelmæssigt denne beklagelse gentaget.

På sæt og vis forstår jeg godt, at man beklager, at der nu 
ikke er helt så mange kirker på Bornholm mere, der blev 
opført i middelalderen. Vi skal jo værne om vore histori-
ske mindesmærker. Og kirkebygningerne i vort land er 
bærer af en stor kulturarv – tilmed mindesmærker om en 
fortid, som stadig sætter et levende spor på livet også i vor 
tid. Som en person, der fra universitetet har en deleksa-
men i historie, er også jeg interesseret i vor kirkehistorie 
og den kirkelige kulturarv.

Men hvorfor nedbrød man de ovennævnte bornholm-
ske middelalderkirker for i stedet at erstatte dem af nogle 
nye? Af flere grunde.

I tiden op mod forrige århundredskifte var der sædvan-
ligvis ganske enkelt ikke plads til de mange mennesker, 
der dengang ville komme til gudstjenester og andre kirke-
lige handlinger. Desuden – hvad der nok var en tvivlsom 
påstand – hævdedes det fra kirkelig side, at de omtalte kir-
ker var i en så ”brøstfældig” tilstand, at de burde rives ned. 
Og at det i alle tilfælde økonomisk set ikke var værd at ud-
bygge kirkerne størrelsesmæssigt samt renovere dem. 

Set med kirkeministeriets øjne dengang var der forstå-
else for at få nogle større kirker, sådan at der i dem kunne 
være plads til dem, der ville gøre brug deraf. Samtidig for-
stod man også, at med nogle nye kirkebygninger ville ud-
gifterne til deres fremtidige vedligeholdelse være mindre 
end dem, en stadig vedligeholdelse af de små middelal-
derkirker ville beløbe sig til. Og så valgte man nedbryde de 

gamle kirker og i stedet at bygge nogle nye og større. Der-
for fik man bl.a. de kirker, som man har i dag, i Klemen-
sker i 1882 og i Rø i 1888.

Da jeg som ung præst kom her til Bornholm, hørte jeg 
fra ældre folk dengang, som huskede, at kirkegængernes 
antal i deres barndom havde været så stort, at man meget 
ofte ikke havde kunnet rumme de kirkesøgende i de gamle 
kirker. Samtidig var perioden fra de sidste par tiår i 
1800-tallet og frem til slutningen af 1920’erne præget af en 
kirkelig ’opgangsperiode’. Antallet af folk, der gerne ville 
deltage i kirkens gudstjenester og virke, bare voksede og 
voksede. 

Og så tænker jeg på de folk, der i den sidste snes år i 
1800-tallet overvejede, hvad man skulle gøre ved middel-
alderkirker her på Bornholm. De så nogle kirker, der var 
for små, og at det over en periode på omkring de næste 30 
år ville være det økonomisk billigste at rive de gamle kir-
ker ned for i stedet at bygge nogle nye. Og i tilgift ville man 
så også kunne skaffe plads til de mange mennesker, som 
på deres tid gerne ville komme i kirken. Og det sidste var 
sikkert den primære årsag til deres beslutning.

Senere – og det var, efter hvad jeg har fået oplyst, først i 
slutningen af 1950’erne – var det, hvad angår størrelsen af 
kirkegang her på Bornholm, sådan, at ofte ville kirkegæn-
gerne i de da nybyggede kirker ikke have kunnet være i de 
nedrevne middelalderkirker. Og den dag i dag oplever man 
da også stadig ved visse gudstjenester og kirkelige hand-
linger, at folk, der ville deltage deri, ikke ville kunne have 
været i de nedrevne kirker.

Hvorfor skete noget tilsvarende så ikke i andre dele af 
Danmark? Svaret må være, at de kirkelige ledere de pågæl-
dende steder ikke var helt så fremsynede, som man her på 
øen var. Der var nemlig også pladsproblemer i kirker andre 
steder – altså mellem 1880 og 1930 samt ligeledes også se-
nere ved andre lejligheder. Og det betød, at særligt i denne 
periodes ovennævnte første 50 år var der mennesker, der 
udelukkedes fra at deltage i kirkens aktiviteter.

Det ovennævnte får mig til at spørge: Var det en fejl, at 
folk på samme tid her på Bornholm kom så meget i kirker-
ne dengang? Og var det en fejl, at kirkelige ledere dengang 
var så fremsynede, at de, så længe de kunne se frem, skaf-
fede plads til de gudstjenestesøgende? Og så tilmed i et 
længere perspektiv gjorde det, der var det mest økonomi-
ske? Nej! Svaret er jo indlysende. Mennesker er nemlig ik-
ke til for historiens skyld. Det er omvendt historien – hvad 
vi skal foretage os i vor nutid og den fremtid, som vi her og 
nu kan forberede os på vil komme – der er til for menne-
skers skyld. 

     

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

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

Juni:
torsdag d. 16.  
– søndag d. 19.:   IM Bornholm er på Folkemødet i 

Allinge (standen ”Folk og tro”)

torsdag d. 23.:   Sankthansfejring, Slamrabjergvej 
8, Neksø

Juli: 
fredag d. 08.  
– lørdag d. 16.:   Bibelcamping på Bethesda (sær-

skilt program) 

August:
onsdag den 24.:   Møde i missionshuset. Taler og 

emne meddeles senere
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