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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

-Sus (th) vandt kurven, som hér overrækkes  
af chefredaktør Irene Dunker. -se mere side 2
Foto: MS

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3

3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:

 Gratis lånebil

 Aircondition service

 Dæk & fælge

 Rust- & pladearbejde

 Trailer, hestetraler reparation

 Reparation & service af din bil

 Klargøring til syn + kørsel til syn

Telefon
 2360 3410

Esbens Auto
Tlf. 2360 3410Drik mælk

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: Hanne Landberg • HL 
  tlf. 2931 0504  
  hala@km.dk

Aarsballe:  Michael Skov  • MS 
(lokalredaktør) mobil 2234 3751 
  mickskov@hotmail.com

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: Gitte Hansen 
  mobil 5189 2185  
  kasserer@klyngeavisen.dk

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

Distribution: FK Distribution tlf. 4348 7823.

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.

Annoncering i KLYNGE-AVISEN

Ønsker du en annonce, så kontakt  
ansvarshavende redaktør på mobil eller mail

Avisens produktionsplan 2023:

Nr.: Deadline for stof: Udgivelse:

2 Fredag 17. marts Onsdag 12. april

3 Fredag 19. maj Onsdag 14. juni

4 Fredag 28. juli Onsdag 23. august

5 Fredag 15. Sep. Onsdag 09. oktober

6 Fredag 17. nov. Onsdag 13. december

4-KLØVER-KLYNGENS kalender

Dato Tid Aktivitet

FEBRUAR:
9.  14.00 Aktivitetseftermiddag, Rø Medborger-

hus, Rø 
Pensionistforening

10. 14.00 Inga Olsen, KIF-Centret, Klemensker 
Pensionistforening

13. 18.00 Fællesspisning, Aarsballe Medborger-
hus, Aarsballe Borgerforening

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

15.00 19.00 Generalforsamling i Nyker/Rø 
Jagtforening, Rø Medborgerhus

19. 10.00 Fastelavn, Aarsballe Medborgerhus, 
Aarsballe Borgerforening

19. 10.30 Tøndeslagning i Nyker v. Trænings-
redskaberne, Stadion, Nyker Borger-
forening

19. 14.00 Fastelavn i KIF-Centret, KLB, KIF, 
KFUM og Klem.-Rø MR

19. 15.00 Fastelavn med fællesspisning, Rø 
Medborgerhus, Rø Borgerforening

22. 19.00 KIF Petanque medlemsmøde i Hallens 
mødelokale

23. 14.00 Generalforsamling i Rø Pensionistfor-
ening, Rø Medborgerhus

25.  15.00 Generalforsamling i NIF, Nyker 
Klubhus

25. 18.00 Generalforsamlingsfest i NIF, Nyker 
Forsamlingshus

MARTS:
1.  9.00 Grethe Hansen fortæller, Klemensker 

Sogns Lokalhistorie, Bygning C, 
Ungdomsskolen

3.  14.00 Medlemsmøde om fremtiden i 
Klemensker Pensionistforening, 
KIF-Centret

4.  10.00 Vi besøger Bornholms Frie Idrætssko-
le, Nyker, 4KK

4. og 5. 10.00 KIF Kræmmermarked i Klemensker 
Hallen

10. 14.00 Generalforsamling i Klemensker 
Pensionistforening, KIF-Centret

11. 19.00 Lovsangsfest i Sct. Klemens Kirke, 
Klemensker-Rø Menighedsråd

12. 14.30  Forårsopvisning i KIF Gymnastik & 
Folkedans, Klemensker Hallen

13. 18.00 Generalforsamling med spisning, 
Restaurant Rø, Rø Borgerforening

13. 19.00 Generalforsamling i Aarsballe 
Medborgerhus, Aarsballe Borgerfor-
ening

15. 19.00 Generalforsamling i Klemensker 
Sogns Lokalhistorie, Bygning C, 
Ungdomsskolen

15. 19.30 KIF-Generalforsamling i Klemensker 
Hallens Cafeteria

17.  Deadline for stof til kommende 
nummer af KLYNGE-AVISEN

22. 14.30 Foredrag af Bh. Politi, Nyker Pensio-
nistforening, Nyker Forsamlingshus

25. 14.00 Lokalhistorie, Rø Medborgerhus, Rø 
Lokalarkiv       

29. 18.00 Generalforsamling med spisning i 
Klemensker Land- & Byforening, 
KIF-Centret

APRIL:
1.  10.00 Vandretur, start v. Den Grønne Frø, 

Aarsballe, 4KK
5.  19.00 Ragna Christensen fortæller om KLAK, 

Klemensker Sogns Lokalhistorie, 
Bygning C, Ungdomsskolen

5.  19.00 Påskekoncert i Sct. Klemens Kirke, 
Klemensker-Rø Menighedsråd

6.  17.30 Påskemåltid og gudstjeneste, Rø 
Medborgerhus og Rø Kirke, Klemen-
sker-Rø Menighedsråd

Læs mere om de enkelte arrangementer  
under de respektive områder.  

Sus er en vinder
Det blev Susanne Svinding, der siden 2020 har boet i 
Klemensker, der vandt den udlovede købmandskurv, 
ved sin deltagelse i Klyngeavisens konkurrence, hvor 
vi ville undersøge læsernes ”trofasthed”, alder, samt 
eventuelt villighed til at betale et symbolsk beløb for 
fortsat at få Klyngeavisen direkte i postkassen. Sus er 
52 år, og har boet på Bornholm siden 1999. Hun arbej-
der til dagligt som direktionssekrætær i BRK, og har 
tillige et sommerjob i Østerlars kirke. Sus har 2 voks-
ne døtre der, indtil videre, stadig bor på Bornholm. I 
sin fritid går Sus lange ture, eller cykler i den storslå-
ede bornholmske natur. Hun har også interesse for 
musik, men spiller ikke selv. Udtrækning af vinde-
ren foretoges af Josef, 7 år, søn af Nikolaj Hartung 
Kjærby, der er præst i Klemensker. Kurven er delvist 
sponseret af Superbrugsen i Klemensker, og Susanne 
modtog med glæde kurven fra chefredaktør Irene 
Dunker. 

ms 

Dagens facilitator  
ved vores event:  
Anne Thomas

Foto Lene Koefoed
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Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN

Tak for jeres engagement!
Igangsætterevent var en stor succes
Tekst og foto, Lene Koefoed

Lørdag den 14. januar var en glædens dag i 4-KLØVER-
KLYNGEN. Ikke mindre end 80 borgere var med til vores 
igangsætterevent. Det glæder os meget i styregruppen, at 
så mange af jer ville afse tid på en lørdag til at fejre, at vi 
har finansieringen på plads og høre med om vores projekt 
”Vi mødes i det grønne”. Tak for jeres engagement. Vi fik 
mange input, ideer og opbakning, som vi tager med os.

Vi startede dagen med at skåle og ønske hinanden til-
lykke. Dernæst blev der budt på lækker brunch tilberedt af 
søstrene Riis. Undervejs var der tre oplæg 1. Generelt om 
projektet, 2. Mødestederne 3. Shelterne. Mellem oplægge-
ne kunne deltagerne udfylde en planche ved hvert bord, 
hvor man kunne skrive bemærkninger ned om: a) Hvad 
kan det gøre af godt for vores område og b) Hvad skal vi 
være opmærksomme på. Formiddagen blev afrundet med 
at deltagerne præsenterede deres svar og input i plenum.

Om eftermiddagen havde folk tre muligheder for at be-
søge 5 stande med hvert deres tema: Stier og wayfinding, 
Kommunikation, Aktiviteter, Fundraising og Byggegrup-
pe. Herefter kunne man udfylde en blanket med kontakt-
oplysninger, hvis man vil hjælpe fremover med mulighed 
for at specificere nærmere, hvilke opgaver man gerne vil 
hjælpe med.

Vi fik mange tilbagemeldinger fra borgere, der gerne vil 
være med til at hjælpe fremover. Tak for det. I hører nær-
mere fra os.

Næste skridt
Med støtten fra Bornholms Regionskommune er vi også 
blevet en del af landsbyfornyelsespuljen, som hører under 
Staten. Der følger nogle rammer og regler med, som vi skal 

drøfte på vores næste møde den 23. januar med regions-
kommunen, hvor vi nu har tilknyttet en projektleder. Den 
organisering og konstruktion som vi kommer frem til skal 
godkendes på næstkommende kommunalbestyrelsesmø-
de i marts måned. Så ja, vi må væbne os med lidt mere tål-

modighed, før vi kan komme i gang. Når det er på plads, vil 
vi indkalde til borgermøder, så I kan være med til at kon-
kretisere de forskellige nedslagspunkter i projektet. Det 
glæder vi os til.

Skulle der være andre der gerne vil hjælpe, er I altid velkomne til at henvende jer til en af os i styregruppen - ovenfor ser I hvilke 
opgaver der er at vælge imellem.
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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

Gitte Hansen kasserer@nyker.dk 
    5189 2185

Anne-Marie Lyster Riis riis.alr84@gmail.com 
    2644 2661

Niels A. Munch namnygaard@hotmail.com 
    4041 3305 

Herdis Terkelsen herdis.terkelsen@icloud.com   
    4046 8285

Aase Dahl salenevej2@gmail.com   
    2966 6883

Jørgen Hammer jh@haslevej50.dk   
    4014 3335
 projektleder Rocio Paniaqua Jensen, BRK

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

4-KLØVER-KLYNGEN
Følg vores aktiviteter:

https://www.brk.dk/Indflydelse-politik/Projekter/4-kløver-klyngen 
eller via Facebook 4-KLØVER-KLYNGEN

Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN

Lokaldysten
– Et motionsevent for alle borgere i 4-KLØVER-KLYNGEN

Af Irene Dunker

I uge 19 inviteres alle borgere til at gå, cykle eller løbe - 
uanset alder.

Målet er at samle klyngens borgere til en stor fælles 
dyst omkring motion – en dyst hvor fællesskab, og lo-
kalt engagement er nøgleordet – et pilotprojekt for os i 
klyngen, som efterfølgende skal afvikles i andre lokal-
samfund på Bornholm.

Ideen til lokaldysten blev præsenteret for borger-og 
idrætsforeninger i klyngen i november ved DGI idræts-
konsulent Flemming Torsten Sørensen.

I hvert område skal de 3 ruter udmåles, hvor start og 
mål er samme sted for alle 3 distancer uanset længde:

Dysten går så ud på, hvilket område der kan tælle 
flest gennemførte omgange x antal personer i løbet af 2 
timer. – Alle 3 distancer tæller ens.

Har du lyst til at læse mere om lokaldysten, så gå ind 
på dette link:

mimer.dgi.dk/offentlig/56D956B5-001  
Sæt allerede nu et kryds i uge 19 – den 14.-18. maj; 

i næste nummer af KLYNGE-AVISEN kommer der end-
nu mere om Lokaldysten.

Idet DGI er med i Landsbyklyngesamarbejdet sam-
men med Lokale- & Anlægsfonden og Realdania, er der 
midler til at indgå i samarbejde med 4KK om dette og 
lignende projekter for at skabe fællesskaber og lokalt 
engagement. DGI vil dermed være behjælpelig hele ve-
jen igennem med afviklingen af dette projekt. BRK er 
også medspiller i dette projekt.

Hvilke områder dækker 
KLYNGE-AVISEN 

og hvor finder du dem?

Fælles for hele 4-Kløver-Klyngen side 3-6

Børn & Unge side 7

Aarsballe  side 8-10

Klemensker  side 11-16

Ny Kirke  side 17-18

Nyker side 19-23

Rø  side 24-27

Klemensker-Rø Kirker side 28-31

Nykerfolket er samlet. Foto Irene Dunker

Forslag til naturrum i Aarsballe
Foto fra skitseprojekt
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•  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

NBC Hasle
Bymarken 3
3790 Hasle
Tlf. 5696 3422
nbc-bornholm.dk

Vent med at betale
din værkstedsregning

Betal din værkstedsregning over 12 måneder

Skal bilen have skiftet hjul, til service, have et forårstjek eller andet - så få det 
lavet nu, men brug et AutoMester KontoKort og delbetal over et helt år.  
Du kan låne op til 60.000 kr. og har altid løbende måned + 30 dages omkost-
ningsfri kredit på dine køb med kontokortet. Læs mere på automester.dk eller 
ansøg hurtigt og nemt ved at sende SMS til 1980 med teksten RB Automester.

Ansøg nemt
og hurtigt!

Send SMS til 
1980 med teksten
RB Automester

LÆR KLYNGENS OMRÅDER AT KENDE: LÆR KLYNGENS VIRKSOMHEDER AT KENDE:

Tilrettelagt vandretur
Lørdag den 1. april 2023 kl. 10 – 12

Aarsballe Mose

Mødested: 
Den Grønne frø, Aarsballe By 1, Aarsballe

Turleder: 
Lisbeth Grenaae – tur på ca. 5 km

Den grønne Frø 
– tilbyder kl. 12.00: Suppe med hjemmebagt  
brød og smør, Kaffe & The kr. 85.

Tilmelding: Lisbeth Grenaae, mob 2815 8323  
senest den 25. marts, hvis suppe ønskes.

Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN

VIRKSOMHEDSBESØG
Lørdag d. 4. marts 2023 kl. 10-12 

Nyker Hovedgade 5, Nyker

Kom og hør om idrætsskolen, der nu er opdelt i indskoling for 0.-3. klasse, mellem-
trin for 4.-6. klasse og udskoling for 7.-9. klasse. Der er desuden SFO og børnehave. 

Nye lokaler er ved at være klar. – En fra skolen fortæller og viser rundt.
Får vi mere tid og vejret tillader det går vi en tur i Svendsens have og hører om 4KK-
planerne for haven.

Kontakt / helst tilmelding: Gitte Hansen,  
e-mail kasserer@klyngeavisen.dk (eller besked på mob. 51 89 21 85)

 

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
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Repræsentantskabet har talt:
KLYNGE-AVISEN vil fortsat blive omdelt
Af Nikolaj Hartung Kjærby, formand for KLYNGE-AVISEN, fotos: ms

Torsdag den 19. januar blev det årlige 
repræsentantskabsmøde for KLYNGE-
AVISEN afholdt i Aarsballe Medbor-
gerhus. Repræsentantskabsmødet 
finder almindeligvis sted i marts må-
ned, men var i år fremrykket fordi der 
var brug for at træffe vigtige beslut-
ninger om KLYNGE-AVISENs fremtid, 
som det har kunnet læses i de to sene-
ste numre af avisen. Avisens økonomi 
er presset, til dels på grund af de gene-
relle prisstigninger, men først og 
fremmest fordi Bornholms Tidende 
ikke længere kan varetage omdelin-
gen, og vi derfor har været nødt til at 
skifte til det langt dyrere F-K Distribu-
tion.

Eftersom vi så ind i et budget hvor 
vi ville komme til at mangle 33.000 
kroner, bad redaktionen repræsen-

tantskabet om at tage stilling til om 
man ønskede enten at reducere antal-
let af årlige numre til 4 eller at droppe 
den kommercielle distribution og i 
stedet forlade sig på frivillig omde-
ling, suppleret med muligheden for 
selv at hente avisen i fx brugsen, kir-
ken eller medborgerhuset. Begge for-
slag blev imidlertid forkastet af et me-
get stort flertal på repræsentantskabs-
mødet, som i stedet gav redaktions-
gruppen det opdrag at forsøge at finde 
de 33.000 kroner ved at søge at skaffe 
flere annoncører og eventuelt under-
søge om produktionen kan foregå på 
en billigere måde. Eftersom avisen 
har en egenkapital ultimo 2022 på 
omkring 54.000 kroner, har vi heldig-
vis hele året til at løse problemet – 
men hvis det mislykkes, bliver vi nødt 

til at tage diskussionen igen om et år.
Det første skridt til at finde de 

33.000 kroner blev i øvrigt taget alle-
rede på selve repræsentantskabsmø-
det, idet repræsentantskabet god-
kendte at de foreninger der bidrager 
til avisens økonomi, hver især øger 
deres bidrag med 10%. Derudover 
sætter de to menighedsråd for hen-
holdsvis Klemensker-Rø og Nyker de-
res bidrag yderligere i vejret for at sik-
re at kirkebladene (der jo begge er in-
tegreret i KLYNGE-AVISEN) fortsat vil 
blive husstandsomdelt.

Som et led i bestræbelserne på at få 
økonomien til at balancere vil annon-
cepriserne også blive sat op med 10%. 
Vi håber at vores annoncører har for-
ståelse for dette og fortsat vil være 
med til at bakke op om avisen.

Budgettet måtte revideres så det stemmer med repræsentant-
skabets beslutning. 

Der var flertal for at bibeholde omdelingen. 

Formanden gør rede for avisens situation. 

Årets aviser

Foto: Irene Dunker
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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

- Træfældning - Hækklipning
- Græsklipning - Plantning
- Beskæring - Buskrydning
- Pleje og vedligeholdelse

Jacob Nissen - tlf. 21291830
Splitsgårdsvej 7 - 3782 Klemensker

mail@nissens-naturpleje.dk - www.nissens-naturpleje.dk

Nyt fra Svartingedal Skole
Af Hanne Birgitte Andersen

Vi har nogle megaskarpe 6. klasser her på 
skolen, bare så I ved det! 

6. klasserne har medvirket i den ø-dæk-
kende konkurrence Smart-Parat-Svar, hvor 
de konkurrerede mod øens øvrige kloge 6. 
klasser. Det var virkelig spændende for un-
gerne at være direkte på TV og de voksne 
fik også en stor oplevelse ud af at være med 
og følge produktionen – og så fik vores seje 
6. klasser oven i købet en flot 2. plads. Hvor 
er det godt gået alle sammen! 

Stort tillykke til de dygtige elever, og de-
res lærere skal da også lige have en lille fan-
fare med på vejen. De unge mennesker blev 
selvfølgelig rigeligt belønnet for deres ind-
sats i form af kagemand.

100-dages-fest
Fest har der også været i børnehaveklassen. 
Her har vi traditionen tro, holdt 100-dages-
fest efter 100 reelle skoledage. Alle elever 
havde 100 ting af samme genstand med, 
som blev udstillet og fremvist for hinan-
den. Der blev lavet 10x10 bevægelser og alle 
børnene skulle være stille i 100 sekunder. 
Til sidst sang de "100 mus med haler på" og 
alle fik lidt lækkert at spise og drikke. Det 
var en dejlig festdag med en masse glade 
børn og voksne.

Vi lukker lige ned med december
En af de dejligste traditioner på skolen, af 
mange, er vores krybbespil. Årgangens 3. 
og 4. klasser står for at fremføre årets kryb-
bespil iklædt de flotteste kostumer. Kom-
binationen af de engagerede børn og den 
smukke Hasle Kirke resulterer i, at der bli-
ver en helt magisk stemning omkring styk-
ket og i år var ingen undtagelse. Stykket 
blev en stor succes og mange voksne fik, 
også traditionen tro, knebet en lille tåre af 
bare bevægelse…

Mens 3. og 4. årgang arbejdede på kryb-
bespillet, havde 5. klasserne travlt med at 
forberede årets Luciaoptog. De besøgte ple-
jehjemmet og Hotel Herold og fik mange 
rosende ord med på vejen. 

2023
2023 bliver endnu et spændende år på sko-
len. Vi har i nogen tid arbejdet på at få dyr 
af forskellige slags. Vi vil virkelig gerne 
holde høns, men vi starter i det små med 
bier og har indgået samarbejde med ung-
domsskolen omkring at holde bier på sko-
len. Der vil i perioder blive opstillet bista-
der oppe ved klubben og børnene vil kunne 
komme til at følge honningproduktionen 
på nært hold og også se, hvordan der slyn-
ges honning. 

Noget helt andet. I et forsøg på at løfte 
læsningsniveauet på mellemtrinnet, skal 
børnene arbejde intensivt med Guided 
Reading, i første omgang i en måned. Vi 
har rigtig gode resultater med Guided Rea-
ding i de små klasser og håber nu, at det in-
tense forløb i mellemtrinnet også kan give 
god fremgang hos børnene på mellemtrin-
net. Ultimo januar er der åbent hus for for-
ældre til børn i den/de kommende børne-
haveklasser. Vi er meget spændte på, hvor 
mange forældre, der dukker op til arrange-
mentet og håber selvfølgelig på stort frem-
møde, så vi kan få rigtig mange nye børne-
haveklassebørn til sommer.
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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

Aarsballe Medborgerhus
Udlejning til fester og møder mm.

Kontakt: Kirsten Kofoed  
tlf. 5118 2184 

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

Portræt af en tvivler 
Af lokalredaktør Michael Skov 

Efuze Kajuall vil gerne benævnes som "hen", der refererer 
til at kønsidentiteten ikke er entydig "ham" eller "hende", 
og vil tillige gerne være anonym (lokalredaktøren…). Efuze 
er hens gamle kunstnernavn fra en svunden tid i musik-
kens verden. 

Hvor er Gud?
Efuze undrer sig over vores kultur på flere måder: ”Det er 
da mærkeligt at danskere, der ellers er meget opmærk-
somme på korrekthed, nogle gange grænsende til ”kræn-
kelsesparate”, smider deres principper langt ind under so-
faen når der for eksempel er fodbold i tv. VM i Qatar er et 
rigtigt godt eksempel, for vi ved vel allesammen at der er 
slavelignende forhold for arbejderne i dette land, men vi 
er ikke klar til at gøre noget når det nu er fodbold det drejer 
sig om. Fodbold er åbenbart vigtigere end principper” si-
ger Efuze hovedrystende, og fortsætter: ”Jeg bor lige uden-
for Aarsballe, og da der var et hus der brændte, og en dreng 
der brændte inde, tænkte jeg lidt videre end jeg før har 
gjort. Hvis Gud virkelig eksisterer, hvordan kunne han så 
lade et barn dø på den måde? Jeg ved godt at mange kristne 
siger at Guds veje er uransagelige, men at man stadig tilbe-
der en Gud når man har hørt om noget så forfærdeligt er 
mig en gåde. Hvis Gud eksisterer er han jo allestedsnær-
værende (vidende om alt red.), han er omnipotent (kan alt 
red.) og hvis man ved og kan alt, kan man vel også forhin-
dre børn i at brænde inde. Er Gud så ond, ligeglad, eller 
død?” 

– mådeholdet?
Efuze fortæller lidt om sig selv fra sit tidligere liv, og beder 
om at de ikke bliver direkte refereret i avisen. Jeg får dog 
lov til at fortælle videre at hen har boet i en større by på 
sjælland, og at hens holdninger ikke altid var populære, da 
hen har en anden seksualitet end den vi lige anerkender 
som normalen. ”Hvorfor skal mennesker dømmes på de-
res seksualitet, deres politiske holdninger, hvad de spiser, 
hvordan de klæder sig, eller deres måde at leve på?” spør-
ger Efuze retorisk og fortsætter: ”Det undrer mig også at 
mange mennesker både i byer og på landet drikker så me-
get alkohol. Det er fint med mig at man drikker lidt ved 
særlige lejligheder, eller får et enkelt glas til maden hvis 
det passer godt til, men det jeg ser, når jeg kigger mig om-
kring, er at der drikkes alt for meget, og ved enhver given 
lejlighed. Vi lever i et samfund hvor man ikke må ryge pot, 
men gerne må drikke sig langsomt ihjel, fylde sig selv, og 
sine børn, med chips, cola, og andre usunde fødevarer. 
Hvis man ikke drikker spiritus, eller fylder sig med chips 
eller sodavand, er det pludselig mig der er noget galt med!” 
Jeg fornemmer hvordan Efuze bliver lidt ophidset eller 
fortørnet. Hen trækker vejret dybt, vender øjne, og trækker 
vejret dybt igen inden hen smiler til mig og fortsætter: ”Jeg 
er ikke vegetar eller veganer, men jeg spiser mange flere 
grøntsager end jeg spiser kød. Det gør jeg både fordi jeg ved 
det er mere belastende for miljøet at producere kød end 
grøntsager, men også fordi jeg kan mærke at det er bedre 
for min krop med grøntsager, der giver mig bedre energier. 
Ligesom med alkohol kigger folk nogle gange på mig og 
undrer sig over at jeg ikke spiser bøffer eller bacon; igen er 
det mig der er mærkelig.” 

– omsorgen?
På mit spørgsmål om hvordan Efuze opfatter danskernes 
hjælpsomhed og omsorg for hinanden fortæller Efuze: 
”Da jeg boede ovre, kendte jeg ikke mange fra mit eget na-

bolag. Mine venner boede andre steder i byen. Naboerne 
og dem i opgangen hilste man på når man mødtes, men vi 
talte ikke sammen, og ingen hjalp hinanden. Der var en 
gammel mand, der boede lige rundt om hjørnet, der lå død 
i flere uger før nogen opdagede det. Da det begyndte at lug-
te i hele opgangen, var der nogen der ringede til politiet, 
der så tog affære og fik døren lukket op. Tænk at ligge død 
så længe og alle er ligeglade! Da jeg boede i en lille by, her 
på Bornholm, oplevede jeg flere gange at folk ryddede sne, 
men kun lige foran deres egen indkørsel. Der var en ældre 
kvinde som ikke kunne komme ud i mange dage fordi hun 
ikke selv kunne rydde sin indkørsel, og jeg tror at naboer-
ne udmærket vidste det, de gad bare ikke gøre noget, for 
det var ikke deres problem. Så når du spørger om dansker-
nes omsorg for hinanden, kan jeg kun svare at den slet ik-
ke måler sig med hvad de gerne vil have den til. Det er alt 
for få der gør noget uden at få noget for det.” 

– og frivilligheden?
Hen fortsætter: ”Vi kan også se udviklingen tydeligt hér på 
Bornholm, for der har altid været et rigt kultur- og især 

idrætsliv, hovedsagelig baseret på frivillige. Det er efter-
hånden svært at få en træner til holdene, for de gamle er 
blevet gamle, og de unge gider ikke hvis de ikke får penge 
for deres tid. Der er selvfølgelig undtagelser, heldigvis, 
men da jeg flyttede til Bornholm for snart 15 år siden, var 
der fodboldhold i alle byer. Det er måske også noget med at 
de unge ikke gider sport på samme måde som før, men jeg 
hører tit om at der ikke kan skaffes kvalificerede trænere 
til fodbold, håndbold, atletik, gymnastik, eller svømning. 
Sådan er det bare og det må vi leve med. Jeg har efterhån-
den lidt svært ved at tro på det gode i mennesker generelt, 
men jeg har, og heldigvis for det, stadig håbet”. 

Efuze kigger længe tomt ud i luften, og jeg benytter lej-
ligheden til at sige tak for hens tid, og at jeg har fået nogle 
gode syn på hvordan hen opfatter dagens Danmark, og 
særligt livet på Bornholm. Jeg får lov til at tage nogle fotos, 
men må love at de kun bliver trykt så hen ikke kan genken-
des.

Philips 
Vinduespolering

Telefon: 24 61 77 69
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Den Grønne Frø
Aarsballe By 1, Rønne
Tlf. 5178 4076
Nyrenoverede lokaler med 
plads til op til 120 pers.
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 til pia@pgle.dk

Aarsballe

Improviseret vegetarmad 
Af Mick Kok 

Hvis du vil lave noget sundt vegetarmad, 
men ikke lige har tid til at købe ind eller fin-
de en opskrift, kan du bare improvisere. De 
fleste har altid nogle grøntsager liggende, så 
find dem frem og forestil dig at det skal bli-
ve til et måltid. Det der er vigtigt når man 
improviserer er, at i den færdige ret skal alle 
ingredienserne være lige tilberedte. Det vil 
sige at hvis du bruger kartofler, løg, auber-
gine og grønne bønner, skal de enkelte in-
gredienser enten være skåret ud i passende 
stykker (så du kan sætte det hele over samti-
dig) eller du skal tilberede måltidet i en be-
stemt rækkefølge, så alle ingredienserne er 
lige møre/sprøde når du er færdig. Som en 
forsigtig rettesnor kan man regne med at 
rækkefølgen skal være: Kartofler, gulerød-
der/rodfrugter, løg, champignon, aubergi-
ne/squash, kål, hvidløg, hele bælgfrugter 
(bønner/ærter), løse majs og så videre. 
Eventuelt kan man forstege nogle af grønt-
sagerne, og så hælde det hele sammen og 
bage det færdigt i ovnen. Lidt ost på, enten 

gratineret i ovnen, eller bare revet på den 
færdig ret, er (næsten) altid godt. En klat 
creme fraiche, og brød med smør klæder og-
så de fleste retter, og det er da nemt! 

Tøm køleskabet!
Jeg har tømt køleskabet, og er endt op med 
denne lækre ret bestående af løg, squash, 
rød peberfrugt,  champignon, og hvidløg. 
Derudover havde jeg noget fuldkornspasta, 
lidt fløde, og revet ost til at gratinere med. 
Arbejdstid var 14 minutter, og dertil gratine-
ring i ovnen som tog 8 minutter. Så 22 mi-
nutter fra hænderne var vasket, til der stod 
mad på bordet. Frisk brød med smør fulgte 
lige med. Det kan dårligt blive lettere. Vær 
ikke bange for at prøve dig frem, for næste 
gang vil det blive bedre, hvis du ellers lærer 
lidt undervejs!  

Da jeg alligevel kiggede dybt i køleskabet, 
tjekkede jeg også fryseren, og fandt min-
sandten desserten dér. 

Værsgo og velbekomme! 

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 5198Industrivej 14, Rønne
Tlf. 56 96 68 50

Den private leverandør af

frisklavet mad 
hver dag

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

EL
VVS

VENTILATION

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

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

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
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Fællesspisninger

Mandag d. 13. febr. 2023 kl 18.00
Menu: Kylling i paprikasovs m/ris og grønt.
Sidste tilmelding torsdag d. 09/02
Mandag d. 24. april 2023 kl 18.00
Menu: Koteletter i fad m/ris og grønt.
Sidste tilmelding torsdag d. 20/04
Mandag d. 15. maj 2023 kl 18.00
Menu: Frikadeller m/stuvet kål og kartof-
ler.
Sidste tilmelding torsdag d. 11/05 
Pris pr. person kr.90 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................................
Strikkeklubben
Hyggeaften med strik og 
andre hobbyer, samt en 
masse snak over en kop 
kaffe.
Alle medlemmer er vel-
komne.
Man. d. 20. febr.
Tirs. d. 7. mar.
Man. d. 20. mar.
Tirs. d. 4. april.
Man. d. 17. april.
Tirs d. 2. maj 
Tirs d. 16. maj
alle dage kl 19 til ca. 21.30
-derefter er der sommerferie. ...............................

Fastelavn

Søndag d. 19. febr.  
kl 10.00
Indendørs tøndeslag-
ning for små og store 
børn, samt bedsteforæl-
dre og barnlige sjæle.
Lodtrækning blandt de udklædte børn.  
Der serveres hjemmelavede fastelavnsbol-
ler, saft, kakao, kaffe og te.  
Børn gratis – voksne 15 kr.
Alle er velkomne; uanset om man er 
medlem af borgerforeningen eller ej................................
Rengøringsdag i  
Medborgerhuset 

Vi har brug for hjælpende hænder lørdag d. 
11. marts kl 9 – 12.
Efter rengøringen er der frokost til alle 
hjælpere.
Tilmelding til Kirsten eller Lone................................
Borgerforeningens  
generalforsamling 
Mandag d. 13. mar. kl 19.00 
Spisning for medlemmer 
kl 18.00.   Pris kr 50 
Drikkelse købes til rimelige priser.
Husk kontingent skal være betalt for at del-
tage i spisning og afstemninger.
Efter generalforsamlingen er der banko-
spil.
Bindende tilmelding til spisning: 

Senest torsdag 9.3. til Kirsten tlf. 51182184 
eller mail: eriksholm@dlgmail.dk 
eller til Lone tlf. 23883585 eller mail: al-
f51lone51@gmail.com ...............................
Præmiewhist
hver fredag kl 11.30- i Medborgerhuset
Der er altid hyggelig kaffepause.
Alle er meget velkommen.

Info: Hanne Ipsen – mobil: 24417310 

...............................
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,-...............................
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...............................
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  bjarnebech@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 FB.4-kløver-klyngen

Aktiviteter i Aarsballe  
Medborgerhus,  

Aarsballe By 59a

Dagens vitser 
Forleden dag blæste det så meget at en af mine høns lag-
de det samme æg 3 gange på 10 minutter 

Kære brevkasse. Jeg har et stykke tid haft min kone mis-
tænkt for at have en anden, så igår besluttede jeg mig at 
følge efter hende da hun igen skulle "på aftenskole". 

Jeg passede på at hun ikke opdagede mig under tu-
ren, og ganske rigtigt gik hun ind i et privat hus på en 
villavej i nærheden. Jeg satte mig i skjul bagved en stor 
ny BMW for at holde øje med hvad der skete inde i hu-
set. 

Pludselig opdagede jeg at der løb kølervæske ud fra 
bilen, og nu er mit spørgsmål så: Kan det virkeligt være 
rigtigt at køleren ikke kan holde tæt på sådan en ny fin 
bil ? 

Vinterstemning i Aarsballe
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Fitnessklub mistede 
medlemmer, men 
nu vender de tilbage
Af Sarah Thun Kristensen, Bornholms Tidende

Der er på ingen måde dårlig stemning, da 
Harry Olsen tager telefonen og giver en sta-
tus på, hvordan formen er hos Klemensker 
IF Fitness. Men der er heller ingen jublen-
de hænder over hovedet.

- Det går fint, vi skal da ikke klage, læg-
ger han lidt tøvende ud.

Der er nemlig kommet mange nye med-
lemmer på det seneste - ikke kun på denne 
side af nytår, men også i løbet af efteråret. 
Og det er noget, man kan mærke efter et 
par hårde år.

- Vi er jo foreningsfitness, og vi har haft 
et mandefald efter corona. Men siden sep-
tember er det begyndt at vælte ind med nye 
medlemmer, fortæller Harry Olsen. Fit-
ness.

På de seneste fire måneder har omkring 
50 nye medlemmer nemlig meldt sig ind i 
klubben, og dermed nærmer de sig stille og 
roligt de medlemstal, de havde, inden pan-
demien satte sit aftryk.

- Vi er omkring 300 medlemmer nu, og 
det er en meget blandet flok, fortæller han.

Inden pandemien var der omkring 330 
medlemmer, og foreningen mangler stadig 
de sidste medlemmer for at nå op på det ni-
veau igen. Men med et relativt begrænset 
opland, så forventer Harry Olsen ikke, at 
medlemmerne kommer til at vælte ind 
med mere end en to-tre stykker om ugen - 
på trods af at kalenderen siger januar.

Store investeringer
 Under coronaen investerede foreningen 
intet mindre end 170.000 kroner på nye 
stativer til vægtløftning og nyt gulv. Øverst 
på ønskelisten i de kommende år står både 
nye håndvægte og nye løbebånd. Det sene-
ste år har alle investeringer dog været sat 
på pause - både i form af nyt materiel og in-
struktørkurser. Men måske er det ved at 
være slut med at spare.

- Vi har lagt budgettet for 2023, og med 
efterårets tal er vi hjulpet lidt på vej, så vi 
måske kan lave nogle større investeringer i 
det kommende år, håber formanden.

Klubben har medlemmer fra både Røn-
ne, Nexø, Tejn og flere andre steder, som 
kører længere, end de havde behøvet for at 
få sved på panden, og Harry Olsen har må-
ske et gæt på hvorfor.

- Hvis man sammenligner med de kom-
mercielle centre, så er vi selvfølgelig meget 

billigere, men jeg tror også, at folk er glade 
for vores kultur og den ånd, der er i klub-
ben, gætter han.

Og så er brusebadene naturligvis med i 
prisen. I disse sparetider er der ikke noget 
som at tage sit brusebad uden for hjem-
met.

- Det er der da flere, der benytter, men de 
blev også renoveret i 2021, så det har måske 
også noget med det at gøre, griner Harry Ol-
sen.

SØNDAG den 19. februar
i KIF-centret, Lindevej 25
Kom udklædt – eller kom som du er  
– og få en hyggelig eftermiddag.

Arrangører:
Klemenskers Land- & Byforening 
Klemensker Idrætsforening
Klemensker-Rø Menighedsråd 
KFUM Spejderne

Deltag i så meget af 
arrangementet, 
som du har lyst til!

Dagens program:
Kl. 14.00:  Gudstjeneste i børnehøjde i SALEN, 

KIF-CENTRET. Alle er velkomne. Kom 
også gerne udklædt til gudstjenesten.

Kl. 14.30:  Ansigtsmaling. Tøndeslagning for små 
og store/voksne – der er tre tønder! 
Kåring af kattekonger – og -dronninger 
/ bedst udklædte. 
Slikposer til børnene. Kaffe, sodavand 
og fastelavnsboller til alle. 
(De voksne betaler kr. 20,-) 
Legesager til mindre børn 

Kl. 17.00: Slut!

Harry Olsen er glad for, at medlemmerne er vendt tilbage efter en lange coronanedlukning

Dyrere vand  
i Klemensker
Vandpriserne i Klemensker har i mange år hørt til 
blandt Bornholms laveste, men i 2023 får prisen 
for forbrug af vand et ordentlig nøk opad. Med 32 
procent faktisk.

Det fremgår af takstbladet i forrige nummer af 
Klyngeavisen.

Stigningen bliver på 1,70 kroner til 7 kroner fra 
den 1. januar - eksklusive moms – pr. kubikmeter.

Prisstigningen begrundes hovedsagelig med 
den stigende elpris. Vandværket har i 2022 betalt 
550.000 kroner mere for el end i 2021, oplyser for-
mand Ralph Kofoed.

Den udgift dækker man af kassebeholdningen, 
men bestyrelsen ser sig nødsaget til at hæve 
vandprisen for at dække den varslede højere el-
pris i 2023.

En mindre del af prisstigningen skyldes, at 
vandværket i lighed med andre vandværker skal 
betale kompensation til lodsejere, der ejer jord i 
boringsnære beskyttelsesområder.

Vandværket lover at nedjustere prisen, hvis 
strømmen igen skulle blive billigere.

-bæk

Fastelavn
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LOPPEMARKEDS-
EFFEKTER

Har du loppemarkedseffekter, 
som du ønsker afhentet, så ring til 

KIFs loppemarkedsindsamlere:

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

Klemensker IF
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Forårsopvisning
Gymnastik & Folkedans

Søndag den 12. marts 2023 kl. 14.30 
i Klemensker Hallen.

Kom og se foreningens hold fra indeværende sæson, som er oppe på tidligere niveau igen.

Der er bl.a. tre helt fantastiske børnehold og øens største folkedanserhold.

Hvad vi ellers kan byde ind med, må I se frem til…

Derudover vil der være besøg af DGI-hold.

Mød op og få en sportslig oplevelse i Klemensker – dermed støtter du både instruktører og deltagere.
Vel mødt! 

KIF Gymnastik & Folkedans v/ Tommy & Keld

OBS: DGI Dansedag den 11/3 og 
DGI Forårsopvisning den 25-26/3

AKTIVITETSHUSET  
”PIHLEN”

Aktiviteterne foregår i  
Bygning C, Ungdomsskolen  

Sct. Klemensgade 26

Strikke- og hyggeklub:  
Mandage kl. 9.00 – 11.00 

Kortspil: Tirsdage kl. 13.30

Kontaktpersoner:  
Grethe Johnsen, mob. 2324 1951  
Kirsten Hansen, tlf. 5696 6297

SLØJDGRUPPEN: 
er fortsat i kælderen på ”Løvstikken” 

Mandage kl. 8.30-11.30

Kontaktperson: Tonny Pedersen tlf. 5696 6783 

Kræmmermarked
i Klemensker-hallen

 

Forårs-weekendkræmmermarked  
holdes i Klemensker-hallen 

den 4. og 5. marts 2023,  
begge dage kl. 10-15
(Se også FB-siden Kræmmermarked Bornholm 
 og hjemmesiden www.klemensker-if.dk)

Stande sælges hos Bodil Wiese: 
bodilwiese@hotmail.com)

Medlemsmøder 
I KLEMENSKER IF
I henhold til vedtægterne holdes der medlemsmøder i 
Klemensker IF følgende dage:

 
 09.02.2023 kl. 19.00:  Badminton, Klemensker 

Hallen
 02.03.2023 kl. 19.00:   Fitness i  Klemensker 

Hallens Cafeteria
 21.02.2023 kl. 19.00:  Gymnastik & Folkedans i 

Klemensker Hallens 
Mødelokale 

 22.02.2023 kl. 19.00:  Petanque i hallen
 14.02.2023 kl. 19.00:  Skydning på skydebanen 
 

Generalforsamling 
i Klemensker IF

Klemensker Idrætsforening indkalder til ordinær 
generalforsamling i Klemensker-hallens cafeteria

onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.30 
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal væ-
re formanden Bo Sonne (bosonne-kif@gmail.com) i 
hænde senest mandag den 7. marts.
Foreningen vil være vært for kaffe og kage efter general-
forsamlingen.

Bestyrelsen

1983

· K
LEMENSKER

 ·

ID
RÆ

T S F O R E N I N
G

Klemensker IF
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 5118 6814 
 irenesonnenielsen@gmail.com 
   

Badminton: Erling Frederiksen 2460 0279 
 erlingf@mail.dk

Fitness- og  Indoor cycling: 

 Harry Olsen  2680 6779 
 olsenlandin@gmail.com 

 Kirsten Sonne  3018 1756 
 kirsten3720@live.dk

Fodbold: Hvilende udvalg

Gymnastik: Tommy Andersen 2330 8924 
 heltom@mail.dk

Folkedans: Keld Olsen  5695 2836 
 damolsen@tdcadsl.dk

Petanque og  Motion:    
Formand: Gert Sørensen  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:   
 Anja Villumsen  3141 2841  
 anjakaren@hotmail.com

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.
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Bestyrelsen

Formand: Anne Marie Sørensen  2393 4204
Næstformand:  Annie Blankensteiner  6177 1673 
Kasserer:  Bjarne Reimer Hansen  3061 7026
Sekretær:  Birgit Gren  4273 0640 
Medlem:  Anny Rønne-Hansen  5696 6164
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i KIF-Centret på Lindevej

Så er der fællesspisning 
Kom - og tag gerne din nabo, familie og eller venner 

med til et par hyggelige timer i KIF Centret. 

Vi serverer dagens ret eller vegetarret med tilbehør og 

slutter af med kaffe og kage/dessert. 

Pris: Voksen 85 kr. (børn under 12 år kr. 40,-)

Børn 0-3 år gratis. 

Drikkelse til rimelige priser – vand på bordet

. 

Onsdag den 15. februar 2023 kl. 17.30

Krebinetter med smørstegt hvidkål/spidskål, gulerød-
der, ærter, kartofler og hvid sovs

Grøntsagspostej med smørstegt hvidkål/spidskål, 
gulerødder, ærter, kartofler og hvid sovs

Onsdag den 15. marts kl. 17.30

Kylling i paprikasauce med ris og grønt

Pipfri i paprikasauce med ris og grønt

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17.30

Koteletter i fad med ris og grønt eller salat.

Grønsagstærte med grønt eller salat

Bindende tilmelding senest senest torsdagen før: 
Torben (2178 9123), gerne sms

Husk at oplyse, om der ønskes dagens ret  
eller vegetar ret.

Hjertestartere  
i Klemensker

Klemensker har fem hjertestartere  
i byen, men ved du, hvor de sidder?

    Ved indgangen til Brugsen, Lindevej 

    Ved Falck (den tidl. BAF-bygning) 

    Ved indgangern til Løvstikken, Pihls Allé 10

    Ved Klemensker Hallens indgang, Stadionvej 4

    Ved Børnehaven (sidehus), Industrivej 6

De sidder allesammen udendørs.

Klemensker Datastue  
Datastuen fortsætter lidt endnu efter jul og nytår 

-  frem til påske den 29. marts 2023.

Hver onsdag kl. 10-12 i Klemensker-hallens 
Cafeteria

Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Else, Jørn og Bjarne

Klemensker  
Pensionistforening

Bestyrelsen har diskuteret, hvad der skal til for at gøre 
pensionistforeningen mere aktuel.

Der er mange forskellige gøremål rundt om i byen. 
Aktiviteten, Lokalhistorisk Forening, Træmænd, 

Kortklub, Møder i missionshuset, Fællesspisning og 
sikkert flere.

Program  
for Klemensker  

Pensionistforening:

Fredag 10. februar kl. 14.00
Inga Olsen kommer og synger med os

Fredag 3. marts kl 14.00:

Medlemsmøde

Eftersom der ikke kommer ret mange  
til vores arrangementer, har vi i bestyrelsen  

stillet spørgsmålene:

Hvad er fremtiden for pensionistforeningen?

Har pensionistforeningen overlevet sig selv?

Hvad kan vi drive det til?

Kom og giv din mening til kende.

fredag 10. marts kl. 14.00 i KIF Centeret.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden iflg. vedtægterne:

Kasserer Bjarne Reimer Hansen er på valg.

Ny næstformand skal vælges.

Mød op.  

Formand Anne Marie Sørensen

mariesoe55@gmail.com

Tlf. 23934202

Fredag 28. april kl 14.00
Lillian Hjort Westh kommer og fortæller  

om Holger Drachmann

Fredag 9. juni: 
BUSTUR

Sæt allerede nu X  ved den 9. juni 2023. Meget mere om 
busturen i et senere nummer af Klyngeavisen.

Bestyrelsen

Klemensker

Klemensker Sogns 
Lokalhistorie

Onsdag 1. marts kl. 19.00
Grethe Hansen kommer og fortæller om Bedegade-

møllen og lidt om sin egen historie

Onsdag den 5. april. kl. 19.00
Ragna Christensen fortæller om  
Klemensker Aktørerne (KLAK)

Onsdag den 15. marts kl. 19.00 
Generalforsamling

Efter generalforsamlingen viser brugerne af arkivet 
lidt om, hvad de arbejder med.

Vi viser, hvordan arkiveringen fungerer i dag.
Alle foredrag foregår i mødelokalet ved siden af 

arkivet, Ungdomsskolen (bygning C)
Pris for medlemmer, inkl. kaffe og kage: 40 kr.

Pris for ikke-medlemmer, inkl. kaffe og kage: 60 kr.

Kom og besøg lokalarkivet

Arkivet er åbent hver onsdag fra 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 Klemensker Sogns Lokalhistorie 
koster 75 kr. pr. år og vil være en god støtte til vores 
arbejde. Beløbet kan overføres til Nordea, Reg. Nr. 

0650, Konto nr. 6895 659 027

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.

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.
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– Hvad sker der med 
vores foreningshus?

Af Christina Holst, Klemensker Land & By

Jeg har løftet sagen omkring den manglende færdiggørel-
se af foreningshuset på den tidligere Klemensker Skole op 
på Bornholmske Bogerforeningers Samvirke-niveau. Det 
handler om de enkerlte borgergruppers muligheder for at 
kunne udøve demokratiske rettigheder. Forsamlingsfri-
hed f.eks. uden at forskelsbehandle.

Tidligere brugte man fritidshuset eller skolen til gene-
ralforsamlinger. KIF er et glimrende tilbud, men selvfølge-
lig skal det ikke være gratis. 

Andre byer har/havde bibliotekerne. Eller forsamlings-
husene.

Sagen blev drøftet på et nyligt afholdt møde mellem 
Niclas Fick, formand for Fritids-, Kultur- og Lokalsam-
fundsudvalget, og Jørgen Hammer og Esben Ørberg, for-
mand og næstformand i BBS. Vi ved endnu ikke om der 
kommer gang i noget, men jeg har aftalt med Hans Jepp-
sen, Lokalhistorisk Arkiv, at der skal fyres op under sagen 
nu.

På udstillingsdagen på kroen i Kulturugen tog Hans Jep-
psen borgmesteren med udenfor og pegede på kirken. 
Han fortalte om menighedsrådet, som i 1881 besluttede at 
rive den ned for at bygge en større kirke. Her holdt Hans en 
lille kunstpause, inden han spurgte "Og hvor længe tror 
du, de måtte vente på den nye kirke?" Tja - det vidste Jakob 
Trøst jo ikke rigtigt. Her kommer Hans med trumfen i ær-
met "Et år, såmænd! Hvor længe tror du, der skal gå endnu, 
før kommunen får Bygning C gjort færdig?"

Jakob Trøst har været inviteret til dialogkaffe med bru-
gergrupperne og os fra KLB tilbage i maj, så han kender 
problematikken.

En kort historik
Klemensker Sogneråd byggede for små 100 år siden et sog-
nerådshus på Jernbanevej med stor og lille mødesal. En 
del af huset blev indrettet som det første bibliotek i Kle-
mensker. Resten var beboelse for kæmneren.

Huset blev efter kommunesammenlægningen i 1970 
omdannet og overgivet til byen som et foreningshus, hvor 
vævedamer, aktivitetsgrupper, legestue, politiske partier, 
foredragsforeninger mm. holdt til. Senere blev en del af 
bygningen til ungdomsklub.

Der var tidligt blevet pålagt en klausul, at man ikke kun-
ne leje lokaler til private fester. Det skete af hensyn til kro-
ens kommercielle drift.

Ved den sidste kommunesammenlægning i 2003 skete 
der umiddelbart ingen ændringer, men i takt med de nye 
politiske tendenser og sparerunder kom Fritidshuset, som 
det blev kaldt, i søgelyset.

Sommer 2011: BRK beslutter, at Klemensker Fritidshus 
tømmes for borgeraktiviteter og sættes til salg som bebo-
elseshus 1.8.2011. Byen får ikke tilbudt et nyt medborger-
hus. Foreninger bliver hjemløse eller bliver tilbudt tidsbe-
grænsede nødløsninger rundt om i byen.

2011: Klemensker Skole nedlægges.
2012: Alderdomshjemmet lukkes og omdannes til Løv-

stikken. Her holdt Lokalhistorisk Forening til.
2011-2018: Hele det tidligere skoleområde forslummer 

og havner bl.a. på Ekstra Bladets forside som et eksempel 
på udkants-Danmarks sørgelige tilstand.

2016: Klemensker Land- og Byforening indgiver ønsker 
om en helhedsplan for området til kommunalbestyrelsen.

2017: BRK afsætter 2,3 mio. kr. til nedrivning, ombyg-
ning og genetablering af hele området. Også de grønne 
områder. Det blev aftalt, at Bygning C skulle renoveres og 
overdrages til byen som det nye foreningshus eller med-
borgerhus.

Forår 2019: Nedrivnings- og reetableringskontoen er 
opbrugt. Alle midler er brugt! KLB og brugergrupperne er 
uforstående. De forudgående miljøundersøgelser var ikke 
grundige nok, så bortskaffelse af miljøskadeligt affald 
blev derfor meget dyrere end beregnet.

Den tildelte pulje blev brugt til miljøsanering. Byen står 
med et halvfærdigt renoveringsprojekt. Der var ikke penge 
nok til den endelige indretning af det nye foreningshus 
samt færdiggørelse af de omkringliggende områder.

Man stopper projektet og efterlader Bygning C uden or-
dentlige elinstallationer, vand, toilet, køkkenfaciliteter, 
ingen handicapindgang og alm. renovering, og der er in-
gen plan fra BRK´s side for, hvad der så skal ske.

Sommer 2019: KLB går aktivt ind i sagen, holder møder 
med brugergrupper og informerer politikerne, men uden 
resultat.

Januar 2020: På vores foranledning inviteres til dialog-
møde med embedsværket og politikere, der er overraskede 
over de primitive forhold og over, at bygningen ikke er 
færdig. De var ikke blevet informerede. De foreslår, at der 
afsættes midler på Budget 2021. KLB og brugergrupper 
fremsender ønsker til husets basale indretning, toilet, 
indgang, køkken og adskillelse fra Ungdomsskolen (hær-
værk på inventar)

Sommer 2020: Akutproblemer med vand og el udbed-
res. Budgetforhandlinger. Projektleder har  en plan for ud-
vendig vedligeholdelse hen over sommeren. Der sker in-
tet.

Januar 2021: Der er i budgettet afsat 450.000 kr. til fær-
diggørelse af byens fælleshus. Derudover bliver der afsat 
360.000 kr. til energirenovering.

Februar 2021.: Gennemgang af bygningen med Matters 
Arkitekter, som vil sponsorere en plan over indretningen 
ud fra brugergruppernes ønsker og behov.

Forår og sommer 2021: Sagen går totalt i stå på embeds-
mandsplan. Endeløse skriverier og møder både med poli-
tikere og embedsfolk. Herunder Leif Olsen, formand i Tek-
nik og Natur.

August 2021: Marco Piil bliver ny projektleder. Der kom-
mer skred i det, der lægges en plan, man begynder forfra. 
Der indsendes en ansøgning til BYG om byggetilladelse.

November 2022: Intet er sket indtil nu. Byens borgere 
har fortsat ikke et mødested, som er tilgængeligt uden be-
taling. Hvis møder skal holdes på kroen, koster det natur-
ligvis tarifpris. At leje sig ind i KIF’s lokaler koster også leje, 
og foreningerne har ikke mulighed for at indrette egne 
rum.

Sidst i udbudskøen?
KLB ser med uro på de kommunale renoveringer af f.eks. 
Østerlars Medborgerhus, senest er der indkommet ønsker 
fra Gudhjem om et medborgerhus, der er ønsker om byre-
noveringer i Nexø, Aakirkeby og i særdeleshed diskussio-
ner om byfornyelse og flytning af biblioteket i Rønne. Alle 
ønsker og forslag er kommet op gennem de sidste tre år og 
er selvfølgelig relevante. 

Men vi er bekymrede for, om vi gang på gang ryger om 
bagerst i udbudskøen, håndværkerbestillinger og lignen-
de - kort sagt om vi er gledet ud af prioriteringslisten?

Projektleder Marco Piil er ikke optimist med hensyn til 
prisniveauet på materialer og håndværkerlønninger i for-
hold til den tildelte ramme.

Herunder: Brugerne af lokalerne i den forfaldne Bygning C 
frygter, at de er kommet sidst i udbudskøen, efter at der er 
fremkommet befornyelsesplaner fra andre dele af Bornholm

Foto: Christine Holst
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Klemensker Jagtforening www.klemenskerjagtforening.dk 

Formand: Tage Ipsen, tlf. 2929 6950

Nye medlemmer optages gerne  

ved henvendelse til formanden.  

Se evt. mere på foreningens hjemmeside. 

Foreningsjagter i Pedersker 
Af Mogens Elleby

Foreningsjagterne i Pedersker Plantage i novembe-
rog december blev holdt som fællesjagter med 
Knudsker Jagtforening. 

I jagten d. 26. november deltog 29 jægere, som 
kunne nyde skoven og vildtet på en lun og nærmest 
vindstille efterårsdag. Flere jægere havde fornøjel-
sen af en større rudel dåvildt, som passerede forbi 
flere gange i løbet af dagen. Bornholms Tidendes 
journalist og fotograf var med på de to første såter 
og havde efterfølgende en fin artikel i Tidendes 
weekendavis

Dagens udbytte: 1 stk. råvildt (gaffelbuk) og 11 ha-
re.

Julejagten d. 28. december havde deltagelse af 37 
jægere. På trods af det meget blæsende og regnvåde 
vejr blev der set pænt med vildt i såterne. Efter jag-
ten var der parade ved Klemensker Jagthytte med ef-
terfølgende smørrebrød og kaffe. 

Dagens udbytte blev: 3 stk. snepper, 4 stk. råvildt 
og 1 stk. hare.

Det er meget positivt, at så mange medlemmer 
støtter op om foreningens aktiviteter, uanset om 
udbyttet er stort eller lille, eller om vejret er godt el-
ler mindre godt. Det giver god trivsel i foreningen.

Generalforsamling
Onsdag den 15-3-2023 kl. 18.00 

Sted: Den Grønne Frø i Aarsballe

Vi starter med spisning, så husk tilmelding
Dagsorden jfr. vedtægterne. Evt. forslag sendes til 
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
Husk tilmelding til Stefan tlf. 30 12 80 13 senest den 
7. marts 2023.

Klemensker  
forr i tider
Mange husker sikkert stadig de små køb-
mandsbutikker på landet i Klemensker Sogn. 
Her ses et billede af Knud Nielsens køb-
mandsforretning, der havde til huse mellem 
Splitsgård og Lyngholt i huset, der i dag har 
adressen Splitsgårdsvej 18.

Der var stor tilslutning til både november- og julejagten i Pedersker Plantage. Foto: Mogens Elleby 
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Ugens bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30

i Klemensker Idræts- og Fritidscenter 
Lindevej 25

For medlemmer med pårørende
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Falck skifter adresse
Af Holger Larsen, Bornholms Tidende

Falcks ambulance i Klemensker flytter 
nogle få hundrede meter fra den nuværen-
de placering ved DLG-siloen til den tidlige-
re Køkkengården i byens nordøstligste ud-
kant. Det oplyser områdeleder i Falck på 
Bornholm, William Koch, til Bornholms 
Tidende.

Det var i 2011, at et døgnbemandet am-
bulanceberedskab flyttede ind i de tidlige-
re korn-og foderstofbygninger for at være 
med til at sikre en god ambulancedækning 
på Bornholm - hvor der desuden er ambu-

lancer på Falck-stationerne i Rønne og 
Nexø. Ambulancen i Klemensker fik en 
meget synlig placering mellem bygninger-
ne.

William Koch oplyser, at det allerede fra 
hans tiltræden i september 2021 har været 
planen at finde en ny base for Nordborn-
holms ambulanceberedskab.

- Vi vil gerne derfra, fordi det er et sted, 
som bærer præg af, at vi er ved et gammelt 
siloanlæg, og vi vil gerne kunne tilbyde vo-
res medarbejdere nogle bedre forhold. Vi 

har været på udkig efter et andet sted siden 
da. Det har ikke været givet, at det fortsat 
skulle være i Klemensker, men det var den 
placering, vi prioriterede. Klemensker er 
smart for os på den måde, at der er udfalds-
veje i alle retninger, siger William Koch.

Søgningen efter nye lokaler stoppede 
ved Køkkengården-bygningerne, som si-
den en konkurs i 2013 har været ejet af na-
bovirksomheden Bornholms Andelsmeje-
ri. - Vi har haft en god dialog med mejeriets 
direktør, Per Olesen, og det har resulteret i, 

at vi nu lejer os ind i den del af Køkkengår-
den, som vender ind mod Klemensker Bør-
nehus. Jeg har kun stor ros til mejeriet, 
som lejer nogle meget lækre lokaler ud til 
os. Vi får blandt andet en opvarmet garage 
til ambulancen, fortæller William Koch til 
Bornholms Tidende.

Der bliver desuden forskellige faciliteter 
til vagtholdet, som består af tre personer ad 
gangen - vagtværelse, hvor man kan sove, 
opholdsrum, køkken, omklædningsrum, 
badefaciliteter med videre.

GENERALFORSAMLING
MED SPISNING

Klemensker Land- & Byforening 
afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 29. marts  
 i KIF-Centret, Lindevej 25, Klemensker
Dagsorden iflg. vedtægter.
Der vil være vedtægtsændringer.
Aftenens program:
Kl. 18.00: Spisning 
Kl. 19.00: Generalforsamling 
 

Tilmelding til gratis-spisning til Lone Banke 
Rasmussen senenst onsdag den 22. marts på tlf. 
2285 7377 eller e-mail:  
lonebrasmussen@outlook.dk 
Menu kendes ikke pt.; vegetarret bestilles ved 

tilmelding ……. ellers skal I blot møde op! 
Med håb om ET talstærkt fremmøde.

 
– Har du ideer til udvikling af Klemensker, så 

er det denne aften, vi gerne hører om dem! 

P.f.v. Philip Kjøller

KIF Centret, Lindevej 25 og  
Klemensker-hallens Cafeteria

Udlejning til fester og møder m.v.
Kontakt: 
Anja Villumsen 31412841 eller mail anjakaren@hotmail.com

Falck i Klemensker skifter adresse fra den tidligere BAF-bygning… … til den tidligere Køkkengården-bygning på Industrivej. Foto: Kjeld L.

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:  Lone Banke Rasmussen 2285 7377  
 lonebrasmussen@outlook.dk

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
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Kirkebladet
Ny Kirke

Februar · marts · april nr. 1 

Årets konfirmander

Foto: Flemming Mose Lauridsen
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Gudstjenesteliste og mødekalender

Prædikener på nettet
Per Munch har oprettet sin egen YouTube kanal,  
den hedder: Per Munch

https://m.youtube.com/channel/UCqbydrQFGj2wlJ-
p3Aylpo0A/videos

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

Børnekirke
Børnekirken holder pause fra 1. oktober og ind til 
videre

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 8. februar kl. 18.30,
Onsdag den 8. marts kl. 18.30
Onsdag den 12. april kl. 18.30
Onsdag den 17. maj kl. 18.30

Møderne foregår på Pluggegårdsvej 6, Nyker

FEBRUAR
12. februar kl. 9.00 Søndag Seksagesima 
Elon Lauterlein

19. februar kl. 10.30 Fastelavns søndag 
Carsten Møller-Christensen 
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler

26. februar kl. 10.30 1.s. i fasten 
Carsten Møller-Christensen 
Indsamling: Ordet og Israel 

MARTS
5. marts kl. 9.00 2.s. i fasten 
Elon Lauterlein · Kirkekaffe 

12. marts kl. 9.00 3.s. i fasten 
Elon Lauterlein 
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp 

19. marts kl. 10.30 Midfaste 
Carsten Møller-Christensen 

26. marts kl. 9.00 Mariæ bebudelsesdag 
Elon Lauterlein, Indsamling: KFS – Kristeligt 
Forbund for Studerende

APRIL
2. april kl. 10.30 Palmesøndag 
Carsten Møller-Christensen · Kirkekaffe 

6. april kl. 19.00 Skærtorsdag 
Carsten Møller-Christensen 

7. april kl. 10.30 Langfredag 
Carsten Møller-Christensen 

9. april kl. 10.30 Påskedag 
Peter Hauge Madsen 
Indsamling: KFUM & K i Danmark

10. april kl. 10.30 2. påskedag 
Carsten Møller-Christensen

16. april kl. 9.00 1.s.e. påske 
Peter Hauge Madsen 
Indsamling Dansk Bibel Institut

Kirkelig  
vejviser 
Hjemmeside: www.ny-kirke.dk

Sognepræst  
Pr. 1/10-2022 passes embedet af 
sognepræst Nikolaj Hartung 
Kjærby, Klemensker  
tlf. 4157 5122 
nkj@km.dk

Præstesekretær  
Hanne Landberg 
tlf. 2931 0504 
hala@km.dk   

Sognemedhjælper  
Vakant 

Organist  
Vakant

Graver  
Pernille Hansen,  
tlf. 2423 5695 

Kirkesanger 
Henning Kiilerich,   
tlf. 2311 5408 

Kirkesanger 
Gertrud Jensen, 
tlf. 5189 3047 

Menighedsrådet 
Formand og sekretær 
Hanne Landberg,   
Nyker Hovedgade 27,   
tlf. 2142 2642

Næstformand 
Heine Munch Larsen, 
Jens Koefoeds Vej 22, 
Tlf. 2440 6291

Menigt medlem  
Hanne Mejlvang  
Landlystvej 3 
Tlf. 3053 1412

Kasserer 
Ulla Kjøller, 
Fasanvænget 12, Sandkås   
tlf. 3069 6313

Kirkeværge   
Vilmer Kofoed Olsen, 
Nyker Hovedgade 26, 
tlf. 3032 7001

Kontaktperson for personalet   
Hartvig Mumm,   
Pluggegårdsvej 6,   
tlf. 3050 7903 

Kirkebladet 
Udgives af Nyker Menighedsråd

Redaktionsgruppe:
Claus Myhre, tlf. 2868 7115
Hanne Landberg, tlf. 2142 2642Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission   

Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm, tlf. 3050 7903

Februar:
tirsdag d. 28. kl. 19.30,  
møde i Rønne IM v. Ole E.Larsen, Aarhus 

Marts:

onsdag d. 01. kl. 14.30,  
Kirkens ældremøde, Klemensker 
 – Finn Ole Sonne Nielsen om sit liv som 
arkæolog

torsdag d. 09. kl. 19.00, 
møde v/sognepræst Nikolaj H. Kjærby, 
derefter generalforsamling og indsamling .

torsdag d. 23. kl. 19.00,  
møde v/Palle Kure

April :
onsdag d. 05. kl. 14.30,  
Kirkens ældremøde, Klemensker  
– Nikolaj H. Kjærby om påskens salmer.

mandag d. 10. kl. 14.00,  
Påskestævne i IM - Rønne, Zahrtmannsvej 
42. (særskilt program) 
- Påskelovsangsfest med Dina Kofoed Pihl 
Kjær, Birkerød

torsdag d. 27. kl. 19.00, 
Bibelundervisning i IM – Gudhjem, Løk-
kegade 10, v/Palle Kure – emne: Kvinder vi 
møder i Bibelen

Foto: Hanne Landberg.

NYT fra Menighedsrådet
Siden sidst – i begyndelsen af december måned havde vi en dejlig aftenguds-
tjeneste med optakt til advent og jul. Konfirmanderne fra BFI medvirkede 
sammen med præst Flemming Mose Lauridsen, som underviser konfir-
manderne.

Mandag den 9. januar rykkede de første håndværkere ind i præstegården, 
den store renovering er nu gået i gang, og det glæder vi os over. Projektet for-
ventes at være afsluttet en gang i løbet af foråret, hvis ikke alt for meget ufor-
udset opstår.

Når dette nummer af kirkebladet i Klyngeavisen læses, så er stillingen 
som sognepræst her i Nyker opslået, så er det at vente og håbe på ansøgere, 
så sognet atter kan få en præst og det øvrige arbejde ved siden af gudstjene-
ster kan komme i gang igen eller måske noget nyt.

Bedste hilsner
Hanne Landberg



Vellykket nytårsfest i Nyker Pensionistforening
Af Sven-Erik Sørensen, Nyker Pensionistforening

Onsdag den 11.januar klokken 18.00 måtte 
formand Sven-Erik Sørensen ringe længe 
og vedholdende med dirigentklokken for 
at få ørenlyd og opmærksomhed fra de 
mange fremmødte medlemmer af pensio-
nistforeningen, som allerede på daværen-
de tidspunkt havde haft godt gang i hygge-
snakken i et stykke tid langs de festligt 
pyntede og veldækkede borde i Nyker sel-
skabslokaler. Han bød derefter velkom-
men til det rekordstore deltagerantal, ud-
bragte derefter en skål i den boblende vel-
komstdrink, og ønskede alle et godt nytår.

I Nyker Pensionistforening synger man 
altid en sang når man mødes, og hvad var 
mere naturligt end: ”Vær velkommen Her-
rens år”.

Dernæst gik man over til resten af afte-
nens program, som begyndte med spis-
ning af en lækker og supermør kalvesteg 
stegt som vildt, med det traditionelle tilbe-
hør waldorffsalat, brune og hvide kartofler 
og tyttebærsyltetøj samt en meget lækker 
sovs.

I en pause i spisningen kunne man så 
trække lod blandt de mange indkomne for-

slag til aktiviteter i den kommende sæson, 
og kåre to vindere af hver sin flaske god 
portvin; Annie Christiansen og Jørn Blem.

Derefter var det tid til at medlemmerne 
skulle afgive stemmer blandt de indkomne 
forslag, således at bestyrelsen har et ar-
bejdsgrundlag for at lave et godt program 
for den kommende sæson.

Dermed var det sandelig ikke slut med 
arbejdet, idet man inden desserten - vel-
smagende hjemmelavet jordbærtrifli - 
skulle i gang med den traditionelle nytårs-
tips-konkurrence.

Der er i årenes løb endnu ikke lykkes no-
gen at få 13 rigtige, men i år var det lige ved, 
idet Jørgen Hansen, som den eneste med 
12 rigtige løb med endnu en flaske portvin.

Da desserten var sat til livs, fik man så 
lejlighed til at skrive sig på tilmeldingsli-
sten til generalforsamlingen onsdag den 8. 
februar, og forhåndstilmeldingerne har al-
lerede oversteget deltagerantallet fra sid-
ste år - det kan måske skyldes at forenin-
gens medlemmer denne dag spiser gratis - 
men måske mest fordi medlemmerne hyg-
ger sig gevaldigt i hinandens selskab.

Med maden spist og programpunkterne 
udtømte var det tid til den afsluttende 
sang: ”Spurven sidder stum bag kvist”, og 
det var en flok mætte og glade medlem-
mer, der efterfølgende langsomt forlod sel-
skabslokalerne for at komme hjem og pu-
ste ud oven på endnu et vellykket arrange-
ment i Nyker Pensionistforening.
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Nyker Pensionistforening indtog Nexø
Tekst og foto, lokalredaktør Sven-Erik Sørensen

Fredag den 9. december var det en flok forventningsfulde 
medlemmer af Nyker Pensionistforening, der blev afhen-
tet af Jan-Oles bus, og satte kursen mod julemarkedet i 
Nexø.

Turen foregik heldigvis i godt vejr, en frostklar efter-
middag uden det mindste nedbør og en vind der glimrede 
ved sit fravær.

I Nyker var der ikke så meget som et enkelt snefnug, så 
da turen gik igennem Almindingen, hvor hvert et træ var 
dækket af et fint pudder af sne, hjalp det gevaldigt på jule-
stemningen - det var bare så FLOT - lige til et postkort.

Jan-Ole var så flink, at han tog turen over Østermarie, 
Bølshavn, Listed, Aarsdale og Svaneke, så medlemmerne 
kunne se de forskellige byers juleudsmykninger - nogle 
mere fantasifulde end andre.

Præcis klokken 15.00 - da julemarkedet åbnede - ankom 
bussen og satte en flok nysgerrige pensionister af, og så 

var der eller dømt ”fri manøvre” hvor der var lejlighed til at 
besøge de mange spændende boder og måske få sig en glas 
dejlig varm gløgg, et par lune æbleskiver eller købe lidt 
”godter” blandt de mange gode tilbud der var, lige fra born-
holmsk julepynt af glas, pølser med smag af hav til Halle-
gårds spegepølser og sommerhonning eller en dejlig varm 
strikket vinterhue - eller måske bare nyde de mange flot 
dekorerede træer og hele stemningen på havnen i Nexø.

Da mørket var faldet på, var det tid til at vende næsen 
hjemad mod Nyker, og på Jan-Oles forslag gik turen igen-
nem ”Aakirkejuleby”, der vel nok er den by på øen, der gør 
mest ud af sin juleudsmykning - rigtigt hyggeligt.

Vel hjemme i Nyker igen takkede formanden deltager-
ne for en god stemning ved dette - årets sidste arrange-
ment i Nyker Pensionistforening - og han ønskede derfor 
alle en glædelig jul og et godt nytår.



Ny aktivitetssæson starter  
– den gamle er slut
Af Bente Møller, Nyker Pensionistforening

Så er der gået endnu et år i Nyker 
Pensionistforening med en masse 
forskellige aktiviteter.

Vi startede med et spændende 
foredrag af Mattias Landberg-Kra-
rup, om hans tid som kok, og til næ-
ste arrangement gik turen til Ekko-
dalshusets hvor deres kendte gen-
lydstarteletter blev nydt sammen 
med et lille forårskig til Ekkodalen.

Næste tur gik til den nyrenovere-
de Klemensker Kro, hvor de unge 
mennesker fortalte om det store ar-
bejde med renoveringen, og forårets 
aktiviteter sluttede med en herlig 
fest, der lige som genlydstarteletter-
ne var sponsoreret af Holger Brandt 
Kofoed, der havde besluttet at glæde 
de øvrige medlemmer af foreningen 
med lidt hygge og lidt godt til ganen.

Efter sommerpausen gik turen så 
til Österlen i Sverige, hvor vi var på 
en spændende tur rundt i den tidli-
gere Nykerbo, Morten Svenssons/
Svendsens fodspor. Vi besøgte bl.a. 
Tryde Kirke (hvor Morten Svensson 
blev døbt og konfirmeret), Tomelil-
la, Simrishamn og Kivik og fik en 
lækker frokost hos Ingelstad Kal-
kon.

Efterårsfarverne blev nydt i Fug-
lesang Haveparadis og de blev efter-
fulgt af lidt godt til maven i form af 
kaffe og lagkage på Fru Petersens Ca-
fé.

Så var det tid til at krybe inden-
dørs for en stund. Først til den tradi-
tionelle pakkebanko med masser af 
gode præmier og store hakkebøffer, 
og dernæst til en stemningsfuld 
sangeftermiddag med Knudsker 
Pensionistkor. I december vovede vi 
os udenfor igen for at besøge det 
smukke og stemningsfulde julemar-
ked i Nexø, og derefter var det tid til 
at tage hul på et nyt kalenderår.

2023 startede med den traditio-
nelle nytårsfest, som er omtalt an-
detsteds, og i februar (samme dag 
som dette nummer af KLYNGE-AVI-
SEN udkommer) blev det tid til for-
eningens årlige generalforsamling.

Alle arrangementer har været om-
talt i KLYNGE-AVISEN og de fleste 
desuden i Bornholms Tidende.

Det har været et spændende år 
med en rigtig fin tilslutning til de 
mange arrangementer, og medlems-
skaren er også vokset glædeligt. For-
eningen har i skrivende stund 92 

medlemmer, idet vi i årets løb har få-
et 17 nye medlemmer, mens 5 har 
forladt foreningen.

Nu er det så tid til at tage hul på en 
ny aktivitetssæson. Foreningens be-
styrelse har i forbindelse med årets 
sidste arrangementer indkaldt for-
slag til aktiviteter for det kommende 
år, så vi kunne høre, hvad medlem-
merne kunne tænke sig at opleve. Et 
udkast til aktivitetsplan for 2023-24 
er på den baggrund udarbejdet og 
omdelt i forbindelse med indkaldel-
sen til generalforsamlingen, hvor de 
fremmødte har det endelige ord.

Den endelige aktivitetsplan vil 
blive uddelt senere på foråret og ak-
tiviteterne vil blive omtalt i KLYN-
GE-AVISEN, hvis den fortsat eksiste-
rer. Desværre har en ny og væsent-
ligt dyrere distributionsform bety-
det, at det kan blive svært at få avi-
sen til at løbe rundt økonomisk, 
men repræsentantskabet og redakti-
onen arbejdet hårdt på at avisen kan 
fortsætte.

Læs mere i omtalen af repræsen-
tantskabsmødet den 19.januar.

Et lidt forsinket 
tillykke  
til Torben
Af lokalredaktør Sven-Erik Sørensen

Torben Severinsen fra Nyker, blev fredag den 30.septem-
ber tildelt Bornholms Regionskommunes Kulturpris 2022.

Han deler prisen og det kontante beløb på 10.000 kro-
ner med Nyvest skytteforening, og Martin Byder Hjorth fra 
Granit Kidz.

Torben Severinsen får prisen for sit store frivillige enga-
gement i foreninger og aktiviteter på Bornholm, heri-
blandt Musikhuzet, Ekkodalshuset, Hammershus Fairtra-
de Concert, Bornholms Kulturuge, Lokalrådet Bornholm, 
Destination Bornholm og Nyker Idrætsforening.

Han modtager også prisen for sit kæmpe engagement 
på programmet ”Musik med Seve” på podcasten ”Stem-
man”, som havde indstillet ham til prisen.

Torben har en endog meget stor passion for musik, som 
har ført ham til frivilligt arbejde på en lang række born-
holmske spillesteder, og siden start af august 2020 også 
programvært på ”Stemman Podcast”.

”Stemman Podcast” sendte første gang i august 2020 fra 
Møbelfabrikken i Nexø med et fuldt weekendprogram 
godt hjulpet af en stribe dygtige, frivillige og passionerede 
mennesker, der leverede indslag og podcasts til lyduniver-
set.

I dag udkommer Stemman Podcast på web, tablet, com-
puter og mobil. Fokus er produktion af nicheindhold in-
den for forskellige aktuelle temaer af offentlig interesse 
efter et journalistisk koncept om, at fordybelse er en for-
nøjelse.
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Aktiviteter

Onsdag den 8. februar 
kl. 16.00 
– afholder Nyker Pensionistforening ordinær  
generalforsamling i Nyker Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 
3 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning for alle 
deltagende medlemmer.
Drikkevarer er for egen regning ellers ingen egenbeta-
ling.

Tilmelding (til fællesspisningen) senest torsdag den 
2. februar til Sven-Erik Sørensen

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.

Nyker Idrætsforening
Formand: Mathias Larsen 2216 6771 
 formand@nyker-if.dk  

Næstformand: Vakant

Kasserer: Torben Severinsen       2482 3317 
 kasserer@nyker-if.dk 

Forsamlingshus: Trine Saksaa 4033 7076 
 

Klubhus: Shanne Tranberg            2441 0593

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.

Nyker Borgerforening
Fungerende 
formand: Claus P. Hansen 2962 7485 
 formand@nyker.dk              

Næstformand: Vakant

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

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 og 4-KLØVER KLYNGEN
Af lokalredaktør Sven-Erik Sørensen

Lørdag den 14. januar klokken 10.00 
havde 4-KLØVER KLYNGENs styre-
gruppe inviteret alle interesserede 
borgere til Restaurant Rø, for at fejre 
at bevillinger til projekt ” Vi mødes i 
det Grønne” var i hus.

Samtidig var formålet med mø-
det at få ”genoplivet” de dele af pro-
cessen, der var gået lidt i stå - blandt 
andet udviklingen i Nyker.

Under den overdådige brunch 
præsenterede styregruppen planer-
ne for de enkelte nedslag /mødeste-
der i hele Klyngen.

For Nykers vedkommende er 
man startet lidt forfra, idet det skit-
serede projekt i Morten Svendsens 
Have med fortælle-rundkreds og 
hængekøjer, ikke rigtigt har nydt 
fremme.

Det er Nyker Borgerforening, der 
er tovholder på projektet og den 
fungerede formand Claus Peter 
Hansen, var særdeles interesseret i 
at høre om de nye tanker, som nogle 
borgere har gjort sig omkring bru-

gen af haven som en slags ”bypark”, 
med mulighed for at afvikle arran-
gementer i større skala og børnefa-
miliernes mulighed for at bruge ha-
ven til fødselsdage, legeplads eller 
lignende.

Senere på året vil Borgerforenin-
gen igen indkalde til borgermøde 
for denne gang at få nogle helt kon-
krete forslag at arbejde videre med, 
nu da pengene er bevilget.

Der er tanker om grillhytte, bål-
plads, legeredskaber af træ, ”hem-
melige” sti-systemer og meget an-
det - det er KUN fantasien, der sæt-
ter grænserne.

Hvor meget af det der kan realise-
res, står endnu hen i det uvisse, men 
hvis man ikke tænker ”vilde” tan-
ker, og ser muligheder frem for be-
grænsninger, så kan man komme 
langt med få midler - især hvis bor-
gerne i byen bakker op omkring 
projektet.

Projekt nummer 2 - solnedgangs-
pladsen - er skudt lidt til hjørne, da 

det har vist sig, at det kommer i kon-
flikt med landzoneloven, hvis man 
skal bygge i det åbne landskab. Der 
arbejdes dog på at finde en alterna-
tiv placering, hvor vi Nykerboere 
kan finde en rolig - og overdækket 
plads - hvor vi kan sidde en som-
meraften - måske i selskab med an-
dre - og nyde solnedgangen.

 Projekt nummer 3 - motions- og 
gangstien omkring Nyker - ligger 
lidt længere ude i fremtiden. Bor-
gerforeningen har gemt den oprin-
delige plan, men tager fornuftigvis 
kun én ting ad gangen.

Det er håbet - at når der indkaldes 
til borgermøde vedrørende ideer til 
indretning af Morten Svendsens 
Have - så vil mange ældre - og især 
rigtig mange unge give deres besyv 
med - også gerne som frivillige 
hjælpere, det er jo BYENS projekt, 
som alle gerne skulle have glæde af.

MILITÆRVITS
Under et slag blev en af de menige 
grebet af panik, han vendte ryggen 
til fjenden og løb, uden at se hverken 
til højre eller venstre, alt hvad 
remmer og tøj kunne holde og så 
længe han havde bare den mindste 
smule luft i lungerne.
Til sidst faldt han om i vejkanten og 
lå og gispede der, indtil en officer 

kom og trak ham op i kraven.
Hvad i alverden laver de her ?
Jeg stak af fra slaget.
Sig mig engang, ved De hvem jeg er ?
Næhhh.
Jeg er Deres general !
Du store kineser, er jeg kommet så 
langt bagud.

SES



Tumlefodbold
tilbud for 2 til 5- årige piger og drenge i 
hele området af 4-KLØVER-KLYNGEN

 Af Knud A. Rasmussen,  
Nyker fodboldafdeling

Tumlefodbold (bold og lege) for de 2 til 5-årige piger og 
drenge er stadig indendørs i Klemensker Hallen, hele fe-
bruar og marts, lørdage kl. 09.00 – 09.45.

Vi starter op med udendørs på Nyker Stadion, primo 
april, hvis vejret tillader det.

Vedrørende spørgsmål eller anden kontakt:
Nyker Fodbold / Knud A. Rasmussen på Tlf: 4038 7445

Noget af historien - om Blykobbe
Af lokalredaktør Sven-Erik Sørensen

Nord for Rønne ligger Nordskoven, der en del af Bly-
kobbe Plantage.

Skovbevoksningen strækker sig langs kysten fra 
Rønnes nordlige udkant helt til by-bebyggelsen i Hasle 
begynder.

Midt i plantagen slynger Blykobbe Å sig, og ved åen 
findes den gamle vandmølle, og lidt længere ude ved 
kysten ligger det idylliske Skovly, hvor Rønnes borgere 
gennem tiderne har samlet sig om sommeren for at ny-
de skovens (og bordets) glæder og mulighederne for en 
idyllisk rotur på Blykobbeåen.

Man kunne enten gå eller cykle fra Rønne til Skovly, 
men man kunne også tage toget til Blykobbe Trinbræt 
og gå det sidste stykke.

Men navnet Blykobbe - hvor kommer det fra ?
Følger man landevejen fra Rønne mod Hasle, kommer 
man forbi Blykobbegård på højre hånd, hvor vejen deler 
sig og en gren fortsætter mod Nyker.

Denne gård var for i øvrigt i familiens Kofoeds eje, 
den familie, som Bornholms frihedshelt Jens Kofoed 

kommer fra, idet det var hans far der ejede gården, og 
ved opstanden i 1658 boede Jens Kofoeds fætter på går-
den.

I de tidligste skriftlige optegnelser fra 1608 kaldes 
gården BLIKAABEGAARD.

I 1786 foreligger der en optegnelse om et ejerskifte af 
gården, hvor den tidligere ejer angives med navnet Pe-
der Hansen Blykop.

Det giver den mulighed, at Blykobbe kan komme af 
navnet Blykop i betydningen blyhoved, skriver Born-
holms stednavne.

Men det er mere sandsynligt, at familien får navn ef-
ter gården.

”Ejn kobba” er et bornholmske redskab til fiskeri, så 
måske har navnet noget med det at gøre,

Så bortset fra at området Blykobbe efter al sandsyn-
lighed har fået navn efter gården – så ved man ikke rig-
tigt hvor navnet stammer fra.

 
Kilde: Hvorfor heder det sådan ? – af Erling Haagensen.
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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.

VITTIGHED
To kvinder står og snakker sammen:
Nej det er simpelthen så ærgerligt – mit tøj er blevet 
svensk !
Hvad snakker du om, replicerer veninden
Jo jeg kom til at give det en skånevask

SES

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

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



Noget af historien - om et skæbnesvangert gæstebud
Af lokalredaktør Sven-Erik Sørensen

I marts 1590 var der gæstebud på Blykobbe-
gård, hvortil var indbudt nogle af de ”gæve-
ste” folk på øen, deriblandt herren på 
Lehnsgård Peder Gagge.

Efter datidens skik og brug, vankede der 
rigeligt med våde varer, og denne gjorde 
naturligvis sin indvirkning på gæsterne.

Ud på natten kom Peder Gagge i konflikt 
med en anden af de tilstedeværende, en 
mand ved navn Jens Madsen, som han stak 
ihjel med sin dolk. Da lensmanden på 
Hammershus, Falck Gjøe, fil dette at vide, 
frygtede han, at det denne gang ikke ville 
stille Gagge godt, for han havde gentagne 
gange været impliceret i slagsmål og to 
gange såret sin modstander dødeligt.

Begge gange havde Gagge skrevet til 
Kong Frederik II og undskyldt sig, og da 
kongen selv vidste hvad der kunne ske når 
man blev vel beskænket, så han gennem 
fingrene med det og der skete ikke Gagge 
noget.

I 1590 var kong Frederik imidlertid død 
og landet blev styret af Christian IV og fire 
rigsrådsmænd, så denne gang ville det 
næppe gå så godt. Falck Gjøe gav indberet-
ning om det skete, og de bange anelser slog 
til; han fik ordre til at arrestere Peder Gagge 
og sætte ham i forvaring på Hammershus. 

Det skete, og her sad han til august eller 
september, hvor retten blev sat på Kolding-
hus og Peder Gagge blev ført dertil.

En mand fra Nyker, Niels Madsen, bro-
der til den myrdede, var mødt som vidne, 
og han forklarede, at ud på natten havde 
hans broder mødt Peder Gagge i forstuen 
på Blykobbegård og havde sagt til ham: ”Nu 
var nok sengen bedst for dig”.

Dermed antydede han, at Gagge havde 
drukket tilstrækkeligt, men det blev Gagge 
meget ophidset over, så han trak sin dolk 
og stak Jens Madsen ned på stedet.

Gagge forklarede i retten, at Jens Mad-
sen havde puffet ham ud i forstuen, og da 
han uheldigvis havde sin dolk på sig, var 
han uforvarende kommet til at stikke Mad-
sen.

Denne forklaring blev ikke taget for go-
de varer, så Gagge blev kendt skyldig og 
dømt til at miste ære, liv og gods.

Gagge blev henrettet med det samme og 
kongen tog Lehnsgård og lod Falck Gjøe 
flytte dertil, hvor han døde nogle få år se-
nere.

Kilde: Bogen ”Sogn og seværdighed”  
– af Arne Ipsen og Eyvind L. Lind.

Træningstider udendørs
foråret 2023 for Nyker Fodbold 

Tumlefodbold (bold og lege) for de 2 til 5-årige piger og drenge er stadig inde i 
Klemensker Hallen hele februar og marts, lørdage kl. 09.00 – 09.45.
Vedrørende spørgsmål eller andet kontakt:
Knud A. Rasmussen på Tlf: 4038 7445
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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 

Nyker

Så er det tid til årets GENERALFORSAMLING 
og vi slutter dagen med et brag af en fest!

Det foregår lørdag den 25. februar 2023.

Vi starter med generalforsamlingen i klubhuset  
kl. 15.00 og derefter afholdes festen  

kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Middag: Helstegt pattegris med tilbehør samt øl, vin 
og vand kr. 300 pr. person.

Stærk spiritus og drinks købes til rimelige priser.

Tilmelding inden den 12. februar til Julie  
via e-mail sekretaer@nyker-if.dk
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Fra husmandssted …
Af Jens Riis Jørgensen, arkitekt.

Stammershallehusene

Grunden med Stammershalle Badehotel, Sdr. Strandvej 
128, er et natur- og kulturområde, som indtil udskiftning i 
1800-tallet var en del af et fællesområde kaldt Strandmar-
ken beliggende ud til kysten, ligesom en del stammer fra 1. 
selvejergård Hullegårds såkaldte ”Fortoug”, der ses på 
gamle matrikelkort over Rø sogn med matr.nr. 102. Dette 
fortov var omgivet af stengærder, som ses på fotos fra star-
ten af 1900-tallet. Endelig er arealet oven for og bagved ho-
tellet en del af et meget gammelt husmandssted, som alle-
rede er vist på Hammers kort i 1746 og som i dag har nabo-
adressen Sdr. Strandvej 126. 

Planen om et kurhotel
Den tyske journalist Rolf Müller overtog i 1909 dette hus-
mandssted og siden et par nabohuse for at skabe et kurho-
tel i en helt speciel natur. En større del af Strandmarken 
blev i 1958 fredet for at sikre landskabet med særlige bota-
niske forekomster og med mange oldtidsminder.

På et gammelt foto ses husmandsstedet med sine bin-
dingsværksbygninger. De øvrige Stammershallehuse, som 
bebyggelsen her blev benævnt på det geodætiske kort i 
1887, var alle opført i bindingsværk med stråtage. Rolf Mül-
ler søgte 1911-1912 at indpasse sit ”Hotel Stammershalde” i 
denne idyl ved også at anvende bindingsværk, mens hjør-
nebygningen mod vandet fik karakter af et massivt tårn i 

4½ etager.

Husene handles
Husmandsstedet blev ved folketællingen i 1801 kaldt ”Sta-
mershal Huuset”. Husmanden Hans Christiansen ernære-
de sig da som skrædder. Huset er indtegnet på det første 
matrikelkort i 1818. Peder Hansen Kofoed overtog huset i 
1855 og fæstede jorden fra Hullegård. Han fik i 1856 brand-
forsikret stuehuset og en mindre ladelænge. I 1873 købte 
han fæstejorden til selveje og blev parcellist. Han erhver-
vede også matr.nr. 102, hvoraf svigersønnen, snedker Jo-
han August Nilsson fik en parcel, som han bebyggede og i 
1886 solgte til Peder Hansen Kofoeds anden svigersøn Pe-
ter Jørgensen Dam. Peder Hansen Kofoed solgte sit hus-
mandssted i 1902 til Ludvig August Jensen, der ved mage-
skifte overdrog det i 1905 til Svend Jönsson. 

Hotelejerne kommer ind
Hotelejer i Allinge Harald Magelius Riis købte derefter 
ejendommen af ham i 1908. Riis solgte den 13. sept. 1909 
ejendommen til Rolf Müller. Den 20. dec. 1909 solgte også 
Peter Jørgensen Dam sin parcel og sit hus til Rolf Müller. Et 
aktieselskab A/S Stammershalde var blevet dannet med 
Rolf Müller og hans mor Antonie Müller som indskydere 
af kapital til byggeriet, og fra 1909 var det Rolf Müller, som 
tegnede og siden drev hotelvirksomheden.

Jernbanen sætter gang i turismen

Vejen til Hotel Stammershalde var i starten besværlig med 
dårlige grusveje fra Sandvig og Allinge over Tejn til Stam-
mershalle lige efter Olskers sogneskel i det nordvestligste 
hjørne af Rø. Men i 1913 åbnede man jernbanen fra Rønne 
til Sandvig med en station ved Humledal blot to kilometer 
fra Stammershalle. Det satte gang i turismen to somre, in-
den 1. verdenskrig satte en stopper for de tyske turister, 
der havde domineret. Efter krigen blev der desuden etab-
leret bådforbindelser fra Sandvig-Allinge til Gudhjem med 
anløb ved Stammershalle og Helligdommen. Turismen 
gik dog ved økonomisk verdenskrise tilbage op gennem 
1920’erne, og det ramte også Rolf Müller, der gik konkurs i 
1926.

Den zoologiske have
Hotelejer Carl Christian Jørgensen, som havde Hotel Sand-
vig og siden også Hotel Allinge, købte i 1927 Hotel Stam-
mershalde og indsatte i 1928 sin datter Karen og hendes ty-
ske mand Emil Mecklenburg (Meckelnburg) som bestyre-
re. Karen Mecklenburg arvede Hotel Stammershalde i 
1932. Da den nye Strandvej blev etableret i 1937, gav det nye 
muligheder for hotellet, der for øvrigt havde fået et nyt 
navn ”Elverhøj-Kroen” i 1934. Navneændringen skete 
samtidig med at Emil Mecklenburg åbnede Bornholms 
Zoologiske Have. Den blev et tilløbsstykke i en ganske kort 
årrække, for den tyske besættelse i 1940 betød lukning af 
haven. Hotellet blev overtaget af tyske soldater de følgen-
de fem år, og i 1941 blev bygningerne til den zoologiske ha-
ve revet ned. Karen og Emil Mecklenburg fik godt gang i 
hotellet fra 1946 og havde det helt frem til 1960.

Svømmebassin
Kirsten og Jørgen Wang Hansen videredrev Hotel Stam-
mershalle fra 1960 til 1975. I 1969 etablerede de Bornholms 
første opvarmede svømmebassin. Marianne og Torben 
Wang Hansen fortsatte hoteldriften til 2005. Torben var 
søn af Kirsten og Jørgen. Efter flere ejerskift blev Hotel 
Stammershalle i 2021 købt af Frederik Cardel Falbe-Han-
sen, Carl-Eric Falbe-Hansen, Susanne Vang Søgård, Ulrich 
Søgård, Gustav Søgård og Oskar Søgård, hvoraf Susanne 
Vang Søgård som direktør står for den daglige drift. Det 
gamle hotel er blevet renoveret og kaldes nu Stammers-
halle Badehotel, helt i tråd med det oprindelige kurhotel. 
Man planlægger at renovere svømmebassinet og tilføje 
nye faciliteter for velfærdsturister. Ved vandet er opsat en 
ny anløbsbro, og måske vil vi fremover igen kunne an-
komme med båd og blive sat af ved Stammershalle.

… til Badehotel
Af Herdis Terkelsen

De nye ejere, en gruppe venner, som har lært hinanden 
at kende gennem deres arbejde, glæder sig over at kunne 
arbejde sammen omkring renovering, forskønnelse og 
drift af det karakteristiske gamle badehotel. Det er inten-
tionen at bevare og viderudvikle stedet med respekt for det 
autentiske og med udgangspunkt i stedets naturlige omgi-
velser, herunder historien og fortællingen om nærmiljøet 
- og selvfølgelig den fortræffelige udsigt.

For at understøtte dette er der ved at blive udarbejdet en 
pjece om historien bag Stammershalle Badehotel illustre-
ret med gamle fotos. Susanne Vang Søgård, som er direk-
tør for stedet, fortæller, at hendes mand har sat sig godt 
ind i stedets historie og at han til foråret vil lave guidede 
rundvisninger. Første gang bliver d. 8. april kl. 12.30. Det 
varer en time og der er mulighed for efterfølgende kage-
bord.

Side 1 af 1
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Kong Fredrik d.9. var en hyppig gæst her, når han besøgte Bornholm. Her nød han Karens sandkage og en lille én med direktø-
ren.

Den zoologiske have blev fra starten et tilløbsstykke. Den første uge blev haven besøgt af 5000 gæster. Haven i Troldskoven hu-
sede ca. 70 dyr og fugle, bl.a. malajbjørne, ulve, aber, flamingoer og en hunløve med 3 unger.
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Rø Borgerforening 
Formand: På orlov

Fungerende  
formand 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              

Medlem: 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 MobilePay på 40 81 73 

Husk at anføre navn og mailadresse

NYKER/RØ JAGTFORENING
Thomas Jørgensen

Rø Medborgerhus
Udlejning til private fester, møder og andet

Hanne Munch
Telefon 5128 1953

Mail: hanne–munch@hotmail.com 

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

Så er jagtsæsonen gået på hæld og vi kan nu se frem til et forår 
med både bukkejagt og skydevogn. 

Generalforsamlingen løber af stablen den 15 februar, hvor  
muligheden for at komme på bukkejagt og jagt på dåkalv er til 
stede. 

For at komme i betragtning til henholdsvis bukkejagt og 
dåkalv kræver det, at man møder op til generalforsamlingen, 
hvor fordelingen af pladserne foregår ved simpel lodtræk-
ning efter regler ifølge vedtægterne. 

Så mød gerne op, giv gerne din mening og stemme til ken-
de.Vi modtager også gerne ideer til eventuelle aktiviteter. 

Rø Pensionistforening
Af Erik Malmkvist

•  17/11  Vi havde besøg af en visita-
tor fra BRK, der fortalte om 
hjemmebesøg og hvordan 
dette kunne bruges til at 
forbedre hverdagen for os. 
Efter kaffen var der lejlig-
hed til at stille spørgsmål, 
hvilket blev benyttet. Man-
ge tak for en oplysende ef-
termiddag.

•  01/12  Snart jul – vi startede med 
terningspil, hvor gaverne 
hyppigt skiftede ejermænd. 
Derefter fik vi æbleskiver 
og gløgg – det smagte virke-
ligt af jul.

•  15/12  Den traditionelle julemid-
dag på Restaurant Rø. Der 
var mange fremmødte, 
stemningen var god og 
varm. Flæskesteg med alt 
tilbehør var rigtig julemad, 
og det smagte fortrinligt. 
Ris alamanden var med 
mandel i og den fik Ole, til-
lykke med gaven fra Re-
staurant Rø. 

Alle ønskedes en glædelig jul  
og godt nytår.

•  12/01  Så er det koldt og gråt, og 
hvad kan være bedre end at 
mødes til en omgang gule 
ærter. Anita, Leise og Else-
Marie havde frembragt en 
virkelig god gang ærter 
med pølse og flæsk. Når der 
så også blev serveret drik-
kelse til, så var det som om 
vejret intet betød. Det fan-
tastiske køkken team havde 
sørme også lavet pandeka-
ger til dessert, det kunne 
ikke blive bedre. Så er for-
året snart på vej. 

Aktiviteter i Rø Medborgerhus 
– alle kl. 14.     
Ændringer kan forekomme.

09/02   Aktivitetseftermiddag – er 
åben for forslag.

23/02  Generalforsamling 
Dagsorden efter vedtægter-
ne, forslag sendes til 
formanden en uge før 
generalforsamling.

Erik Malmkvist
Knajlen 2, 3782 Klemensker

Foto: Anita Holst-Pedersen.    Julemiddag på Restaurant Rø

GENERALFORSAMLING  

i Nyker/Rø Jagtforening
Dato og tid:  

onsdag d.15. februar 2023 kl. 19.00.

Sted:  
Rø Medborgerhus,  

Rø Skolevej 16, 3760 Gudhjem.

Fællesspisning:

Fællesspisning fra kl. 18.00 med en egenbetaling 
på 100,- for et fantastisk godt måltid. 

Tilmelding til spisning til Claus 2121 4615 eller 
Thomas 2855 1934 på SMS.

Indkommende forslag:
Indkommende forslag skal være fremsendt til 

Formand Claus Kristensen  
senest onsdag, d. 1. februar 2023. 

Med jægerhilsen Nyker/Rø Jagtforening



26 Rø

Årets datoer:
Fastelavn og Fællesspisning: 19. februar 2023

Generalforsamling og Middag:  13. marts 2023

Strandrensning  29. april 2023

 Af Malene Finne Jensen på vegne af Rø IF

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

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

Først og fremmest rigtig Godt Nytår til alle vores medlem-
mer. 

Vi håber, at I alle havde en rigtig dejlig Jul og er kommet 
godt ind i det nye år.

Vi sluttede jo efterårssæsonen med en helt fantastisk 
juleafslutning torsdag den 15/12 med deltagelse af hele 52 
dansere!

Hvor er det bare sjovt og hyggeligt, når vi kan samles og 
danse sammen på tværs af hold, alder og køn. Tusind tak 
for den flotte opbakning og for jeres herlige måde at være 
på!

Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen både 
med linedance og floorball. Formand Niels Munch fortæl-
ler, at der hver onsdag møder ca. 8 ivrige floorspillere 
frem, som går til makronerne med hockeystavene.

Skulle man have lyst til at prøve dette sjove stavspil, er 
man altid velkommen til at kigge forbi i Rø Medborgerhus 
om onsdagen fra kl. 18.30-19.30.

Alt der kræves er et par indendørs træningssko og beha-
geligt tøj.

Mål,  stave og bolde udlånes af RøIF.
På linedanceholdene er der også fortsat rigtig flot frem-
møde både i Rønne og i Rø.

I skrivende stund afvikles årets første arrangement, 
nemlig Nytårsdans i Rø Medborgerhus søndag den 15/1, 
hvor der udover masser af dans, bydes på et glas vin, samt 
chokolade og småkager til den medbragte kaffe.

DGI Dansedag lørdag den 11. Marts

Lørdag den 11. Marts afvikles den årlige Dansedag for alle 
øens danseklubber. 

Det er endnu ikke besluttet, hvor arrangementet skal 
foregå, men Blue Jeans Linedancers deltager selvfølgelig i 
Dansedagen uanset sted, og træningen af opvisningsdan-
se til denne dag er allerede i fuld gang.

Vi glæder os til at vise publikum og øens øvrige dansere, 
hvad vi går og laver i Rø, og regner med at kunne tilmelde 4 
forskellige hold til dagen: Begynder, Letøvet, Øvet og Cata-
lan. 

Hold øje med DGI’s annoncering i dagspressen og på 
Facebook, hvor sted og tidspunkt vil blive oplyst, når vi 
kommer lidt nærmere.

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 Jensen 2180 6630 
 malene@blue-jeans.dk               

Suppleanter: Hanne Munch 5128 1953 
 hanne_munch@hotmail.com 

 Mette West

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
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Rø Lokalarkiv
Kære alle i Rø sogn

Næste møde i Rø Lokalarkiv bliver lørdag den 25. 
marts 2023 kl. 14.00. Vi viser billeder og kigger 
på hvad der står i gamle aviser. 

Har I gamle billeder, er I velkomne til at få dem 
scannet, tag eventuelt en flyttepen med, så kan I 
få kopi til jeres pc. 

Vi mødes i Rø Medborgerhus. Foreningen er vært 
ved kaffe og kage.Vel mødt. De bedste hilsner

Vikki Blohm. Niels Anker Munch. Erik Malmkvist

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 Knudsen 29 40 63 24,
Niels Munch 40 41 33 05 
eller Erik Malmkvist på  40 36 96 41

RØ - NYT 
Af Anne-Marie Lyster Riis

Velkommen ind i 2023 til jer alle. En noget regnfuld 
start. Men der kommer noget godt ud af al den regn. 
Nemlig masser af vand i faldene - Det Dønner i Dalen!  
Rø og omegn er jo velsignede med mange åløb og der 
har indtil nu været rig mulighed for at nyde den øredø-
vende brusen fra vandfaldene. Praktisk fodtøj er dog 
nødvendigt, klassad é det jo.

Rø var så dejligt pyntet med julelys og det var en glæ-
de at se at flere borgere trodsede el-priser og havde sat 
lys i hæk og vinduer – tusind tak for det.

Mange gode borgere fra Rø har også være involverede 
i Klyngeprojektet Vi Mødes I Det Grønne og der kommer 
til at ske en masse spændende ting, som du kan læse 
mere om i denne udgave.

Vi glæder os i år til mange ting. En af de første i kalen-
deren i Rø er vores gentagelse af sidste års succes med 
Fastelavn og Fællesspisning. Det bliver en hyggelig dag i 
vores dejlige medborgerhus.

Vi skal også mødes til generalforsamling og vi glæder 
os til at samles og   høre nyt og håber du vil være med til 
at sætte dit præg på vores lokalsamfund.

Du kan læse mere om alle arrangementer og tilmel-
ding her i avisen samt

på vores facebookside Rø Borgerforening.
God Vinter

Foto: Anne-Marie Lyster Riis  Døndalen

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

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

Busselskaber & fester
modtages hele året

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

56 48 40 26
Mobil 40 34 40 26

Kom med  
til Fastelavn!

I Rø Medborgerhus 
søndag d. 19. februar kl. 15-19

Vi gentager succesen fra sidste år med Fastelavn og 
Fællesspisning d. 19. februar i vores skønne medbor-
gerhus, så kom endelig med, udklædning eller ej og nyd 
en herlig eftermiddag og aften med naboerne.

Tøndeslagning for store og små
Kaffe og fastelavnsboller
Hygge med dine naboer

Boldspil i hallen

Fællesspisning  
ca. kl. 17.

Tilmelding og betaling på Mobilepay 40 81 73  
– skriv navn og antal

Voksne 75 kr. børn under 12 gratis

Arr. Rø Borgerforening

GENERALFORSAMLING OG 
SPISNING 

I RØ BORGERFORENING

MANDAG D. 13. MARTS  2023  KL. 18

RESTAURANT RØ  
Røvej 51, Rø

Generalforsamling med dagsorden 

iht. vedtægterne

Forslag til dagsorden meddeles fungerende 
formand Anne-Marie Lyster Riis senest d.

5/3 2023.

Har du ønske om vegetarisk middag så sig til.

Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding til spisning senest d. 6. marts 2023 til 
Anne-Marie Lyster Riis riis.alr.84@gmail.com

Du kan betale kontingent 50,- ved indgangen.
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GUDSTJENESTER M.V.
i Sankt Klemens og Rø kirker 

     HVER TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 8.30: MORGENANDAGT I KONFIRMANDSTUEN

Onsdag den 8. februar 
Klemensker kl. 19.00-21.00

Søndag den 12. februar 
Klemensker kl. 14.00

Onsdag den 15. februar 
Klemensker kl. 19.00

Torsdag den 16. februar 
Rø kl. 16.30

Søndag den 19. februar 
Rø kl. 10.30 
KIF-Centret kl. 14.00

Søndag den 26. februar 
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 5. marts 
Rø kl. 14.00

Mandag den 6. marts 
Rø kl. 19.00

Onsdag den 8. marts 
Klemensker kl. 19.00-21.00

Lørdag den 11. marts 
Klemensker kl. 19.00

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

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

Søndag den 26. marts 
Klemensker kl. 10.30

Torsdag den 30. marts 
Rø kl. 16.30

Søndag den 2. april 
Klemensker kl. 10.30 
Rø kl. 14.00

Mandag den 3. april 
Rø kl. 19.00

Onsdag den 5. april 
Klemensker kl. 19.00

Torsdag den 6. april 
Rø Medborgerhus kl. 17.30 
Rø Kirke kl. 19.30

Fredag den 7. april 
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 9. april 
Klemensker kl. 10.30

Mandag den 10. april 
Rø kl. 10.30

Onsdag den 12. april 
Klemensker kl. 19.00-21.00

Søndag den 16. april 
Klemensker kl. 9.00 
Rø kl. 10.30

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

Søndag seksagesima. Mark 4,1-20. 
NHK. Kirkekaffe.

”Skyd på præsten”. 
Alle spørgsmål er velkomne! Se omtale.

Spaghettigudstjeneste. 
Se omtale.

Fastelavn. Matt 3,13-17. 
NHK. Kirkekaffe. 
NHK. Familiegudstjeneste. Se omtale.

1. søndag i fasten. Matt 4,1-11. 
Knud Henning Hansen. Kirkekaffe.

2. søndag i fasten. Matt 15,21-28. 
Kristoffer Nielsen. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.

Tid til Gud. 
Profetisk bedemøde.

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

Lovsangsfest. 
SELA Lovsang. Se omtale.

3. søndag i fasten. Luk 11,14-28. 
NHK. 
NHK. Kirkekaffe.

Midfaste søndag. Joh 6,1-15. 
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød. 
NHK. Kirkekaffe.

Mariæ bebudelse. Luk 1,26-37. 
NHK. Kirkekaffe.

Spaghettigudstjeneste. 
Se omtale.

Palmesøndag. Matt 21,1-9. 
NHK. Kirkekaffe. 
NHK. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.

Tid til Gud. 
Profetisk bedemøde.

Påskekoncert. Se omtale. 
Maria Kofod Drejer med band.

Skærtorsdag. Matt 26,17-30. 
Fællesspisning. Tilmelding nødvendig. Se omtale. 
NHK.

Langfredag. Jesu lidelseshistorie. 
NHK. Liturgisk gudstjeneste.

Påskedag. Mark 16,1-8. 
NHK. Kirkekaffe.

2. påskedag. Luk 24,13-35. 
NHK. Kirkekaffe.

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

1. søndag efter påske. Joh 20,19-31. 
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød. 
NHK. Kirkekaffe.

Nyttige   
oplysninger:

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

Konfirmation i 2023: 
Klemensker søndag den 30. april.

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 1/2023

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 motiv.

At strikke dåbsklude har to formål: For det første sam-
været, hyggen og samtalen om de forskellige symboler 

på kludene, for det andet det at give en gave fra menighe-
den til dåbsbarnet og familien.

Kom og vær med i konfirmandstuen den 2. og 4. man-
dag i hver måned klokken 14-16, hvor vi strikker, hækler 
og hygger! Der er kaffe på kanden og lidt mundgodt. Vi 
har mønstre, opskrifter og garn. 
Har du spørgsmål,  
så kontakt  Annette K. Sonne på 20 11 14 44.
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Natkirke i Sct. Klemens – åndelig wellness
Anden onsdag i hver måned klokken 19-21
Af Nikolaj Hartung Kjærby

 Natkirke i Sct. Klemens Kirke er en anderledes form for 
kirkegang, hvor der ikke er noget fælles forløb man delta-
ger i. I stedet vil det være sådan at man kan droppe ind og 
ud i løbet af de 2 timer arrangementet varer, og mens man 
er i kirken, kan man selv styre om man vil tænde et lys ved 
korset, meditere over de skriftsteder der vil blive slået op 
på væggene, modtage personlig forbøn – eller blot sidde 

og slappe af med et glas varm eller kold limonade mens 
man nyder den meditative musik der vil strømme ud fra 
højttalerne. ”Åndelig wellness” kalder vi det, og det fore-
går den anden onsdag i hver måned.
De næste datoer er onsdag den 8. februar, onsdag den 8. 
marts og onsdag den 12. april.

Kun for mænd
4-6 gange om året er der mulighed for at mødes med en 
flok andre voksne mænd til en sjov aktivitet efterfulgt af 
fællesspisning og hygge. Vi mødes ved Klemensker Præ-
stegård sidst på eftermiddagen og fordeler os i bilerne. Ak-
tiviteten kan variere, men maden er altid stegt flæsk med 
persillesauce. På et tidspunkt holder præsten en kort an-
dagt, men man er velkommen til at deltage uanset om 
man er troende eller ej, og uanset om man i øvrigt har no-
get med kirken at gøre. Prisen varierer mellem 100 og 200 
kroner, afhængig af aktiviteten.

Datoen aftales fra gang til gang. Næste gang er torsdag 
den 16. martsß, hvor vi satser på at vi skal afprøve skydeba-
nen i Klemenskerhallen.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Graver Carsten 
Holm, tlf. 23 45 42 10.

Skyd på præsten
Af sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Er der mon noget i Bibelen eller kristen-
dommen som du synes er svært at forstå? 
Hvis ja, så har du noget til fælles med de fle-
ste andre mennesker, inklusiv mig selv. 
Men jeg har trods alt brugt en del år af mit 
liv på at studere Bibelen og beskæftige mig 
med nogle af de svære spørgsmål, så der er 
en vis sandsynlighed for at jeg kan give et 
mere eller mindre kvalificeret svar på nogle 
af de spørgsmål du har – og hvis jeg ikke 
kan, så kan du prale af at du kunne stille et 
spørgsmål som præsten ikke kunne svare 
på!

Man er naturligvis altid velkommen til at 
kontakte mig med spørgsmål om dette og 
hint, men det er der ikke mange der benyt-
ter sig af når hverdagen ruller derudad. Der-
for sætter vi det nu i system med et arrange-
ment som vi kalder ”Skyd på præsten”, og 
som finder sted første gang onsdag den 15. 
februar klokken 19.00 i Sct. Klemens Kirke. 
Alle er velkomne til at møde op og stille alle 
de spørgsmål om bibel og kristendom som 
man måtte have lyst til (også kritiske 
spørgsmål!). Man er også velkommen til at 
indlevere spørgsmålene på forhånd enten 
på mail (nkj@km.dk) eller i præstegårdens 
postkasse. Det giver mig mulighed for at 
forberede mit svar, og ved at aflevere dit 
spørgsmål i min postkasse har du endvide-
re mulighed for at spørge anonymt, hvis du 
foretrækker det.

Alle – unge som gamle, troende som ik-
ke-troende – er velkomne til arrangemen-
tet den 15. februar. Bliver det en succes, vil 
vi gentage det, så fortvivl ikke hvis vi ikke 
når alle spørgsmål.

”Skyd på præsten!”  
Foto: Josef Hartung Kjærby

Lovsangsfest med SELA
Lørdag den 11. marts klokken 19.00 i Sct. Klemens Kirke

I oktober måned havde vi et meget velbe-
søgt lovsangsarrangement i Sct. Klemens 
Kirke, arrangeret i samarbejde med en 
række nabosogne, hvor Ninna Langstrup 
Mortensen med band spillede op til lov-
sang. I forlængelse af det arrangement var 
der mange der efterspurgte lignende ar-
rangementer på en regelmæssig basis, og 
det ønske arbejder vi på at efterkomme. 
Foreløbig bliver der igen en lovsangsfest i 
Sct. Klemens Kirke lørdag den 11. marts, og 
denne gang får vi besøg af SELA, som er en 

kristen organisation der har til formål at 
afholde lovsangsevents på Bornholm. 
Bandet består af medlemmer fra forskelli-
ge kirkeretninger på Bornholm, men er 
forpligtet på den lutherske bekendelse.

Ud over at vi skal synge en hel masse, vil 
der undervejs være en kort andagt ved sog-
nepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Efter sel-
ve lovsangsarrangementet vil der være ca-
fé med lidt godt til ganen. Det er naturlig-
vis gratis at deltage.

Påskemåltid og gudstjeneste  
i Rø Kirke – Velkommen!

Skærtorsdag d. 6. april kl. 17.30Skærtorsdag d. 6. april kl. 17.30  
til måltidsfællesskab i Rø Medborgerhus, Rø Skolevej 16.

Pris 50 kr.
Herefter går vi til gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Tilmelding: Inge Svendsen tlf. 5648 4026 eller mobil 
2620 9526mail: post@gudmingegaard.dk

senest søndag d. 2. april

Kom og deltag…

Billede fra et tidligere arrangement med SELA på Værftet i Nexø
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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 / Familietræf 
i Østerlars for 4-10 årige
Hver fredag kl. 16.15-17.30 
Henv. til Benjamin Rasmussen, Tlf. 22 25 82 53.  
Mail: benjamin_k_r@hotmail.com

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

 21.  Februar: Torben Hansen, Kaffe.
 7.  Marts: Carsten Møller Christensen, Kaffe.
 21.  Marts: Edvard Holm Nielsen, Kaffe.
 18.  April: ??, Kaffe.

 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

Februar
To. d. 9. kl. 19.30  Torsdagssamling

Sø. d. 12. kl. 14.00  Møde m. Finn Andersen

Sø. d. 19. kl. 14.00  Fastelavnsmøde m. Thorkild 
Holm og efterflg. kaffe og  
tøndeslagning.

To. d. 23. kl. 19.30  Torsdagssamling

Sø. d. 26.  Henviser til Gudstjenester

Marts
On. d. 1. kl. 10 – 12  Bønner og Birkes,  

bønnesamvær for kvinder

Sø. d. 5. kl. 14.00  Fællesmøde i LM-Østerlars  
m. Egon Kattner

To. d. 9. kl. 19.30  Torsdagssamling

Sø. d. 12. kl. 14.00  Fællesmøde m. Jonas Kattner 
(Ordet og Israel/Joffi)

Fr. d. 17. kl. 19.00  Kreds-generalforsamling, på 
valg: Brian, Jens Ove og Claus

 

Sø. d. 19. kl. 14.00  Møde m. Daniel Solgaard

To. d. 23. kl. 19.30  Torsdagssamling

Fr.-Sø. d. 24.-26.  Fælleskredslejr m. Søren S. 
Sørensen på LM-Lejren.

April
PalmeSø. d. 2. kl. 14  Møde

On. d. 5. kl. 10 – 12  Bønner og Birkes,  
bønnesamvær for kvinder

Langfr. d. 7. kl. 14.00  Fælles-Langfredagsmøde  
i LM-Østerlars

Påskesø. d. 9. kl. 14  Møde

To. d. 13. kl. 19.30  Torsdagssamling

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.

Spaghettigudstjenester
i Rø Kirke
Sidste torsdag i hver måned 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.

Der er som hovedregel spaghettigudstjeneste sid-
ste torsdag i hver måned undtagen juni, juli og 
december. De næste datoer er 16. februar og 30. 
marts. (Bemærk at det i februar ikke er sidste tors-
dag i måneden på grund af skolernes vinterferie).

Menighedsrådsmøde
Mandag den 20. marts kl. 18.30  

i konfirmandstuen.

Påskekoncert i Sct. Klemens kirke
Onsdag den 5. april klokken 19.00 slår Skt. Klemens Kir-
ke dørene op til påskekoncert med duoen Laila og Ma-
ria. Der er gratis adgang til koncerten.

Duoen vil give publikum en musikalsk og stem-
ningsfuld oplevelse, når de med sang, musik og indle-
vende fortælling giver påskens begivenheder nyt liv. 

Maria K. Drejer er sanger, sangskriver og pianist og 
studerer på det kongelige danske Musikkonservatori-

um I København. Hun er bl.a. inspireret af gospelmu-
sikken og musicalgenren og har skrevet og komponeret 
størstedelen af repertoiret. 

Laila Knudsen er bratschist uddannet fra det konge-
lige danske Musikkonservatorium, og spiller til dagligt i 
Sønderjyllands symfoniorkester. 

Med sig har de guitarist Kasper Larsen og percussio-
nist og fortæller Yannick Drejer.
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Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

Onsdag den 1. marts kl. 14.30:  
Finn Ole Sonne Nielsen fortæller om sit liv som arkæo-

log

Onsdag den 5. april kl. 14.30:  
Nikolaj Hartung Kjærby fortæller om påskens salmer

 

Vi mødes til kirkens ældremøder første onsdag i måneden 
kl. 14.30 (undtagen januar, juli og august) til kaffebord, 

fælleskab og foredrag om et åndeligt eller kulturelt emne. 
Alle er velkomne.

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 

Præstesekretær:  Hanne Landberg (fælles for 11 sogne), Knudsker Kirkekontor, Snorrebakken 54 B, 3700 Rønne. 
Email: hala@km.dk, tlf. 2931 0504 (træffes alle dage 8.00 - 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.

    

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

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

Februar:
onsdag d. 8. kl. 19.00: Møde v. Lasse Munk

tirsdag d. 28. kl. 19.30:  Møde i Rønne IM v. Ole 
Erik Larsen, Aarhus

Marts:
onsdag d. 1. kl. 19.30:   Kirkens ældremøde v. 

Finn Ole Sonne Nielsen

torsdag d. 9. kl. 19.00:   Møde v. Nikolaj Hartung 
Kjærby. Efterfølgende 
generalforsamling og ind-
samling til huset

torsdag d. 23. kl. 19.00:  Møde v. Palle Kure

April:
onsdag d. 5. kl. 14.30:   Kirkens ældremøde v. 

Nikolaj Hartung Kjærby

mandag d. 10. kl. 14.00:   Påskestævne i Rønne 
IM (særskilt program). – 
Påskelovsangsfest med 
Dina Kofoed Pihl Kjær, Bir-
kerød

Kirke på vej
Spændende besøg fra Roskilde Stift tirsdag den 18. april kl. 19.00
Af sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Distriktsforeningen af Menigheds-
råd på Bornholm arrangerer hvert år 
henholdsvis et forårsmøde og et ef-
terårsmøde, hvor menighedsråds-
medlemmer og personale fra øens 
kirker inviteres til at deltage i en 
særgudstjeneste efterfulgt af et inte-
ressant foredrag – ved efterårsmødet 
i 2022 var det for eksempel tidligere 
biskop over Københavns Stift Erik 
Norman Svendsen, der talte over em-
net ”Mit liv med salmesangens be-
tydning og rolle”.

Fra og med i år bliver det muligt 
for alle at deltage i Distriktsforenin-
gens forårs- og efterårsmøder, og alt-
så ikke som hidtil kun menigheds-
rådsmedlemmer og ansatte ved kir-
kerne. Forårsmødet i 2023 finder sted 
i Klemensker, og derfor skal det have 
en særlig omtale her – også fordi det 
er et meget spændende emne der er 

på dagsordenen (synes jeg i hvert 
fald)! Vi får nemlig besøg af Peter 
Tingleff og Nina Leinum Nørgaard, 
der er henholdsvis projektleder og 
iværksætter for projektet ”Kirke på 
Vej” i Roskilde Stift. Det er et projekt 
der tager sigte på at møde mennesker 
med evangeliet om Jesus Kristus 
udenfor de vante kirkelige rammer, 
blandt andet ved at lytte til de enkelte 
lokalområder og opfordre menne-
sker til at dele deres drømme og 
længsler med hinanden i tillid til at 
vores inderste længsler ofte er Gud-
givne og dybest set bunder i en læng-
sel efter Gud selv. Projektet tog sin 
begyndelse i 2011 da Peter og Nina 
samme nat begge havde en drøm de 
ikke kunne lægge fra sig, og senere 
fandt ud af at daværende biskop Pe-
ter Fischer-Møller havde haft en lig-
nende drøm. I dag har projektet for-

plantet sig til en lang række lokalom-
råder, først og fremmest i Roskilde 
Stift, hvor præster og menighedsråd 
med forskellige teologiske baggrun-
de har inkorporeret en række nye og 
mere udadvendte praksisser i me-
nighedslivet. Foruden Peter Tingleff 
og Nina Leinum Nørgaard har også 
bornholmskfødte Katrine Pihl Sode 
en deltidsansættelse i projektet.

Mødet finder sted i Klemensker 
tirsdag den 18. april 2023 og begynder 
med en kort gudstjeneste i Sct. Kle-
mens Kirke kl. 19.00, Derefter er der 
kaffe, kage og lagkage på Klemens 
Kro, hvorefter Peter og Nina får ordet. 
Deltagelse koster kr. 150 pr. per-
son, og tilmelding er nødvendig 
senest onsdag den 5. april. Tilmel-
ding kan fx ske ved at kontakte un-
dertegnede på nkj@km.dk.

Alle er velkomne!

Fastelavn i KIF-Centret
Søndag den 19. februar fra klokken 14

 
Som det fremgår andetsteds i Klyngeavisen, arrangerer Klemensker Land- og By-
forening, Klemensker Idrætsforening, KFUM-Spejderne i Klemensker og Klemen-
sker-Rø menighedsråd i fællesskab en festlig fastelavnsfejring i KIF-Centret. Fest-
lighederne begynder med en gudstjeneste i børnehøjde, hvor det er tilladt at møde 
udklædt. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og mulighed for at købe faste-
lavnsboller, kaffe og sodavand.

Hvis man foretrækker en helt almindelig, traditionel højmesse i stedet for en 
familiegudstjeneste med udklædte børn, er der en sådan i Rø Kirke om formidda-
gen klokken 10.30.

NHK



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

Daglige åbningstider: 7.30 - 19.00

I SUPERBRUGSEN 
KLEMENSKER

lidt ud over det sædvanlige

– og vi er også friske med  
mange servicefunktioner

Lindevej  24 · 3782 Klemensker · Telefon 56 96 60 04

TIPS · LOTTO

HÅNDKØBS- 
UDSALG fra  
Allinge ApotekOnLine

Aarsballeklemenskernykerrø

VI STØTTER OP OM SAMARBEJDET 
I 4-KLØVER-KLYNGEN

Åbningstider:
 Mandag - torsdag: kl. 08.00 -  18.00
 Fredag: kl. 08.00 - 19.00
 Lørdag og søndag: kl. 08.00 - 17.00


