
KLYNGE-AVISEN
Bornholm

Aarsballeklemenskernykerrø

Onsdag 10. februar 2021 3. årgang 1

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

Drik mælk

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

Den private leverandør af

frisklavet mad 
hver dag

Tejn el-Teknik 5648 1600

•5695 6850

Hasle

Byen midt imellem
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Ekstrem-bilpleje
 Tlf. 2371 3592 din bil fortjener det...

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

 
Alt indenfor bilpleje

Skilte & autoreklamer
3M autosol�lm

Dæk & fælge
Undervognsbehandling

Heine Laursen

KLYNGE-AVISEN
Bornholm

Aarsballeklemenskernykerrø

Onsdag 16. oktober 2019 28. årgang

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig !

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

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

Alt indenfor bilpleje
Skilte & autoreklamer

3M autosol�lm
Dæk & fælge

Undervognsbehandling
Heine Laursen

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

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

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

5697 5198
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Be sty rel sen består af følgende personer: 

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

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

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

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

Nyker:  Jørgen Hammer
(lokalredaktør) mobil 4014 3335
  nyker@klyngeavisen.dk

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

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

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

Tryk: Born holms Ti dende, Rønne

Oplag: 2.500 stk. 
   Artikler fra avisen må gerne 

refereres/citeres, men 
kildeoplysning skal gives. 

Forsidefoto:  Vinter i Rø - med vue ud over  
  det åbne landskab. 
  Foto: Herdis Terkelsen

Avisens produktionsplan 2021:
Næste nummer udkommer:  14. april

Sidste frist for stof 
til redaktion/lokalredaktører:  19. marts

Efterfølgende:

Nr. udkommer frist for stof
  til redaktion/lokalredaktør

3 9. juni 25. maj

4 18. august  30. juli

5 13. oktober 24. september

6 8. december 19. november

Klemensker

Rø

Nyker Aarsballe

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

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

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

så længe lager haves.

Første nummer af KlemenskerAvisen 
udkom den 15. juni 1992.

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

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

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

Repræsentantskabsmøde
Afholdes den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Nyker Forsamlingshus

Dagsorden jf. vedtægter
Der er forslag til vedtægtsændringer.  

Desuden ønsker vi en åben drøftelse af mål med avisen på kort og lang sigt.

Bestyrelsen v/ Herdis Terkelsen.

Pga. et evt. forsat forsamlingsforbud ønskes tilmelding senest den 22. marts 
til formanden på mobil  4046 8285 eller e-mail roe@klyngeavisen.dk

Som det kan læses ovenfor, indbyder vi til KLYNGE- 
AVISEN’s repræsentantskabsmøde den 25. marts i Nyker 
Forsamlingshus.

Jf. vedtægten for KLYNGE-AVISEN er repræsentant-
skabet avisens øverste myndighed. 

Repræsentantskabet består af to repræsentanter for 
hver af klyngens fire borgerforeninger, fire idrætsfor-
eninger og to menighedsråd suppleret med én repræ-
sentant for hver af de øvrige interessegrupper, forenin-
ger og institutioner, der bidrager med stof og annoncer 
til avisen. 

Ovenstående personer indkaldes via mail; andre med 
interessen for avisen er også velkomne. 

Mødet afvikles med:
• aflæggelse af beretning v. formanden, 

hvor vi gerne modtager ris og ros om indholdet 
mv. for de 6 aviser i 2020

•  forelæggelse af regnskab til godkendelse med 
endeligt oplæg til budget for det kommende år 
- også til godkendelse.

• Vedtægtsændring
• Eventuelle forslag til avisen skal indsendes/

afleveres til formanden 8 dage før repræsentant-
skabsmødet.

• Der er valg, som ved andre årsmøder og naturlig-
vis et eventuelt.

Vi byder på kaffe med kage, så har du lyst til at være med, så tilmeld dig gerne til formanden Herdis Terkelsen. ID

Myhre VVS
Aut. VVS-installatørfirma

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

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

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne

Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com

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

KLYNGE-AVISEN
Bornholm

Aarsballeklemenskernykerrø
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En formand takker af
Klyngesamarbejdet, som Aarsballe, Klemensker, Nyker og 
Rø og har igangsat for ca. 3 år siden og som lige nu afventer 
svar på projektansøgning, har haft Karstens store interes-
se siden første opstartsfase. Det begyndende Klyngesam-
arbejde blev drøftet i Aarsballe Borgerforenings bestyrel-
se, hvor Karstens daværende kæreste, Lise var medlem. 
Hun fik inviteret Karsten med til det første møde om Klyn-
gesamarbejdet og her blev interessen vakt. Der har siden 
været et stort engagement for sagen fra Karstens side, idet 
det faldt fint i hak med hans egne friluftsinteresser.

Karsten fik en central rolle i Klyngesamarbejdet, hvor 
han blev talsmand og har sammen med resten af styre-
gruppen haft det overordnede ansvar for at tingene kører. 
Sammen med alle dem, der undervejs tilkendegav ønske 
om at være med til at nytænke planerne for et udvidet 
samarbejde mellem byerne, eller simpelthen bare være 
med til at forbedre eller at holde tingene i gang i vores lo-
kalområder midt på øen, har Karsten være en vigtig figur i 
effektueringen af ideerne undervejs.

Karsten har særlig været engageret i Stigruppen, som 
bl.a. har arbejdet/arbejder med at få udviklet et stisystem 
byerne i mellem, således at det kan blive nemmere at kom-
me fra by til by, til fods, på cykel og gerne også til hest, for 
ad den vej at styrke fællesskabet, samtidig med at det også 
indbyder til mere outdoor turisme i klyngen. 

Karsten og Lise nød at vandre på Bornholm før de flyt-
tede herover, og i 2019 blev ferien tilbragt i vandrestøvler, 
ligesom de havde gjort flere gange før som turister på øen.  
Denne gang blev det dog ikke kun for at nyde naturen, 
men også for at se og afprøve hvordan Bornholm klarer sig 
i forhold til Outdoor turisme og for at samle inspiration til 
brug i det videre Klyngesamarbejde. 

Privat har det været vigtigt for dem at leve med respekt 
for miljø og natur, at lave det meste fra bunden, dyrke de 
fleste af deres grøntsager selv og sanke i den omkringlig-
gende natur, både til køkken og husapotek.   

De havde nogle fine fælles mål, men deres veje går nu 
hver sin vej og fremtiden kommer til at se anderledes ud. 
Karsten har fået solgt ejendommen og skal til at tænke nye 
tanker om sin fremtid. Det indebærer, at han stopper som 
talsmand og vi må sige farvel til et engageret og flittigt 
medlem af 4-KLØVER-KLYNGENs Styregruppe. 

Karsten er en resultatorienteret person og han har også 
fået lært meget her af de andre i samarbejdet. Hans styrke 

er at se de store perspektiver og at se den lange bane samt 
stædigt holde fast i visionen igen og igen.

Karsten siger selv med et glimt i øjet og et skælmsk smil:
”Fra at have været formand eller talsmand, har jeg det godt 
med at forlade det og overlade pladsen til andre. At være 
formand har været lidt af en prøvelse, for bornholmerne 
skal helst se tingene an.
Hvis du gerne vil flytte mennesker, skal du ikke give dem værk-
tøj til at bygge en båd, men give dem lyst til at rejse!” citerer 
han.

Karsten gives os lige et nyt mål med på vejen:
”Et fælles mål kunne f.eks. være at skabe Danmarks smuk-
keste Maraton på Bornholm”. Det er en tanke Karsten har 
haft helt fra begyndelsen. 

Hvis vi vil - hvordan kommer vi så dertil? 
Tålmodighed er et ord, som Karsten virkelig har fået 

lært. Der skal være fokus på målet, på visionen. 

Strategien er:
• Vision
• Mission
•  Mål
• Strategi
• Taktik
• Bygge på værdi som så kan udmønte sig i: 

      
Hvad er det vi gerne vil?

• Hvorfor er vi her?
• Hvad er målet?
• Hvordan kommer vi dertil?
• Hvad gør vi som det første?
• Hvorfor gør vi det?

Der skal være et fælles værdigrundlag, for ellers render vi 
bare rundt som hovedløse høns,”siger Karsten

”At gennemføre et sådant langt projekt afhænger af at de 
rigtige personer er med.” Her glæder Karsten sig virkelig 
over de forskellige personer, der har været og stadig er 
med i dette store arbejde. – Han ser frem til om nogle år at 
komme til Bornholm og se de forskellige projekter gen-
nemført.

Annette K. Sonne 

4-KLØVER-KLYNGENs styre- og kommunikations-
gruppe vil hermed sige en stor tak til dig Karsten for din 
store indsats for udvikling af Klyngens ideer og et fæl-
les værdigrundlag, som vi senere fik samlet i en fælles 
vision for vores videre arbejde. Du kom som et frisk 
pust og med stort engagement til de 4 lokalområder, 
dog Aarsballe mest, hvor du jo fra start blev en aktiv 
deltager i borgerforeningens arrangementer, hvor dit 
mål var at lære borgerne at kende. 

Held og lykke i din videre færden, vi glæder os til at se 
dig retur/ på besøg i 4-KLØVER-KLYNGEN´s dejlige 
natur.  ID

Lær Klyngens 
område at kende

Tilrettelagte vandreture
Den første lørdag i måneden kl 10-12

Vi tager en kande kaffe med

Altså næste gang 
den 6. marts kl 10

Mødested P-plads ved Golfbanen, 
Spellingevej 1, Rø

Tilmeld sms til Lene Koefoed 26 45 88 10
eller Herdis Terkelsen 40 46 82 85

Fastelavn med 
tøndeslagning
er desværre afl yst 
pga. corona

Kalender for 4-KLØVER-KLYNGEN
De enkelte arrangementer 

afvikles under hensyntagen til de 
gældende regler for Covid-19

Dato Tid  Aktivitet

Marts:

6.  10.00 Lær dit område at kende 
– vandreture i 4-KLØVER-KLYNGEN

19.  14.00 Generalforsamling, 
Klemensker Pensionistforening
KIF-Centret

22.  18.00 Generalforsamling med spisning, 
Rø Borgerforening   
Restaurant Rø

24.  16.00 Generalforsamling, 
Nyker Pensionistforening
Nyker Forsamlingshus

25. 19.00 KLYNGE-AVISEN’s 
Repræsentantskabsmøde 
Nyker Forsamlingshus.

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

EL
VVS

VENTILATION
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Nyt fra Stigruppen
Har du lyst til at være med til at trampe  
nye spor i vores område?

Har du lyst til at indtegne ruter på  
vores kort, digitalt og analogt?

Har du lyst til være med til at tænke  
nye tanker omkring stier,  
ruter og aktiviteter?

Har du lyst til at gå i en lille flok med  
motorsav og grensaks og rydde spor?

Har du lyst til at være med i lige netop  
det omfang din tid og lyst rækker til?

Højlyngsstien i vinterdragt. Foto: Herdis Terkelsen. Klargøring af stien v. Aarsballe Mose. Foto: Karsten Eriksen.

100-dages fest

De yngste elever havde den 16. januar 2021 gået i skole i 100 
dage. Dermed havde de små børnehaveklassebørn på Svar-
tingedal nøjagtigt været i skole i et halvt skoleår. I skolens 
SFO blev det ikke forbigået, og der blev bagt 100-dagskager 
for at fejle den specielle dag.

Nye Kasser

Skolens SFO har købt nye kasser til at bygge med, og det er 
noget, der er populært blandt børnene. Der bliver bygget 
dagligt, og det er hyggeligt at kunne bygge et hus at være i 
med sine bedste kammerater.

• En god investering, det er helt sikkert, lyder det fra 
koordinator, Anette Finne Holm.

Dansetrold tilbage

Den populære danser, og tidligere ansatte, Ahmed Shalaby 
var i efteråret tilbage på skolen, og så blev der ellers danset 
løs. Både i skoletiden og i skolen SFO, hvor der blev lært 
nye trin, men også danset kendte dansetrin. I indskolin-
gen formåede eleverne at danse halvanden time i træk. 
Ahmed Shalaby er flyttet fra øen og er ved at uddanne sig 
til fysioterapeut.   Mette Holm Hansen

Nyt fra Svartingedal Skole

Børn & Unge

Stigruppen har givet et væsentlige input til 4-KLØVER-
KLYNGENS samarbejde og den endelige udformning af 
projektet: VI MØDES I DET GRØNNE. Lige nu venter vi 
spændt på en udmelding om hvorvidt vores ide og arkitek-
terne MATTERS tegninger sammenfattet i en ansøgning 
godkendes. Vi søger om knap 5 millioner og skal siden sø-
ge andre fonde om et tilsvarende beløb. Spændende.

Projektet omfatter bl.a. etablering af shelters og tilpas-
ninger af vores Medborgerhuse.

Vi har et godt samarbejde med Bornholms Regions-
kommune og særligt med deres projekt ”DEN GRØNNE 
BØLGE”, som fik ideen til Højlyngsstien, indviet i sensom-
meren. Højlyngsstien går gennem Rø Sogn og Aarsballe.

Stigruppen har arbejdet med at planlægge stiforløb 
mellem vores 4 byer og rundt i de enkelte områder. 

Vi har bl.a. i samarbejde med lokale kræfter og lodsejere 
i Aarsballe planlagt forløb og åbnet en sti rundt om Aars-
balle Mose og med forbindelse til øens cykelvejsystem og 
til Højlyngsstien. Vi har yderligere en stiforbindelse på 
bedding i det område.

Vi har kortlagt og beskrevet cykelruter ad småveje mel-
lem Nyker-Aarsballe, Nyker-Klemensker og Klemensker-
Aarsballe.

Vi har arbejdet med muligheder for stiforløb dels langs 
Muleby Å (Klemensker-Nyker), dels langs Tingsted Å (Ny-
ker-Aarsballe). Der er flere positive lodsejere, men der er 
stadig udfordringer.

Vi har arbejdet med et forbindende stiforløb mellem 
Rutsker Plantage (Klemensker) og øens cykelnetforbindel-
se samt området ved Kleven (Rø). Her har vi en aftale med 
en central lodsejer og vi glæder os til at gå videre med op-
gaven.

Vi har arbejdet med at planlægge et nyt stiforløb i Rø 
Plantage. Her mangler vi at gå videre med en aftale med 
Naturstyrelsen.

I Stigruppen har vi også rytterne repræsenteret; vi håber 
med tiden at kunne være med til at etablere en rideforbin-
delse fra nord til syd gennem vores område.

Løvfaldsturen i oktober arrangeres i samarbejde med 
folk fra de 4 byer og her spiller Stigruppen også en vigtig 
rolle. 

Har du lyst til at være med eller bare høre mere, så kon-
takt mig.

Herdis Terkelsen, Rø  
på herdis.terkelsen@icloud.com

                             eller  40 46 82 85
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Heltidsundervisningen  
på Klemensker Skole
Hvad foregår der egentlig på Klemensker sko-
le i dagtimerne?                                                                        
 Siden 2006 har Ungdomsskolens Heltids-
undervisning afd. Dybdal haft lokaler på 
Klemensker skole. Frem til Folkeskolen 
lukkede, havde Dybdal lokaler i den gamle 
fritidsordning, de bygninger der i dag er re-
vet ned. Herefter rykkede Dybdal ind i ho-
vedbygningen sammen med Ungdoms-
skolens administration, Ungdomsskolen 
afd. Nord og andre lokale brugere af sko-
len.

Hvad er Heltidsundervisningen/Dybdal?
Heltidsundervisningen er et undervis-

ningstilbud til elever der af forskellige år-
sager ikke får nok udbytte af at gå i Folke-
skolen. Eleverne kan indskrives i tilbuddet 
fra 7. kl. og udskrives efter 10. kl.

Dybdal startede i 1998 i Allinge/Gud-
hjem kommune og fik lokaler i det gamle 
mejeri i Østerlars, deraf navnet Dybdal, vi 
burde måske have skiftet navn til Bjørne-
dal, da vi fik lokaler i Klemensker og fik 
Andelsmejeriet til genbo, da det jo oprin-
deligt hed Bjørnedal.

Heltidsundervisningen har udvidet sig 
meget siden 2013, hvor Ungdomsskolen og 
10. kl. centeret blev sammenlagt. I dag er 
der ca. 55 elever og 14 ansatte i Heltidsun-
dervisningen, med 4 afdelinger Dybdal, 
Ung på Vej, Dask og E9 fordelt på 4 matrik-
ler.

På Dybdal i Klemensker møder 10-12 ele-
ver hele året til undervisningen der er for-
delt på faglig undervisning på skolen og 
værkstedsundervisning i vores lokaler på 
Jernbanevej.                      

Derudover bruger de øvrige afdelinger i 
Heltidsundervisningen vores lokaler 
jævnligt til emneuger/projekter, madlav-
ning i skolekøkkenet, skriftlig eksamen 
mm. Så der er altid livlig aktivitet på ma-
triklen. 

Dybdal er jo blot en af mange aktiviteter 
der foregår på Skolen. Afd. Nord har mange 
aktiviteter og bruger de samme lokaler til 
Klub, aftenundervisning, tilbud 10-13, læ-
ringslokomotiv, knallertkøreskole, første-
hjælp, ja listen er lang ….. og yderligere er 
der så de mange lokale brugere, vævestu-
en, lokalarkivet, kortklubben….ja sikkert 
flere som jeg ikke er vidende om.

Det har helt fra starten været en stor for-
del for alle brugere af skolen, at vi sammen 
fik mulighed for at benytte matriklen. De 
enkelte aktiviteter havde ikke alene fået til-
budt at bruge så stor en bygningsmasse, 
men sammen har vi formået, at der både i 
dag og aftentimer er aktiviteter på skolen 
både for unge og gamle.

Bent Weinreich Hansen 
Leder af Heltidsundervisning

 

Fra skoleskema til hele fag-dage
Eleverne i 7. klasse på Svartingedal 
Skole startede den seneste nedlukning 
med at skifte det ugentlige skema ud 
med hele fagdage.

Det betyder, at 7. årgang arbejder 
med et fag om dagen. Skemaet skifter 
fra uge til uge, så alle fag bliver repræ-
senteret med timetal svarende til de ti-
mer, som eleverne ellers skulle have 
haft.

I begyndelsen af nedlukningen var 
det nye skema blot en forsøgsordning, 
men det fungerede så godt, at skolens 
7. klasse fortsatte med ordningen. 

- Elever synes det er rart, at de ikke 
skal have flere forskellige lærere på en 
dag. Der er god mulighed for at diffe-
rentiere i det faglige stof samt i mæng-
den af opgaver, der gives, fortæller 
Anette Brandt Sall, der underviser i 
dansk og i biologi.

Noget andet man har erfaret er med 
den nye undervisningsform er, at det er 
mindre stressende, når der ikke er hæn-
gepartier og alle starter fra samme ud-
gangspunkt hver dag.

Anette Brandt Sall, der har været an-

sat på Svartingedal siden 1. december, 
har taget undervisningsformen med sig 
fra sin tidligere arbejdsplads Bagsværd 
Skole i Gladsaxe. 

- De kører fagdage igen i 6. klasse nu, 
siger hun om nedlukningen på den an-
den side af vandet. På Svartingedal fore-
går det sådan, at eleverne tjekker ind 
med klasselæreren og dagens faglærer 
klokken 8 hver morgen. - Vi mødes ty-
pisk igen ved middagstid på Skype og 
eftermiddagens opgaver præsenteres, 
fortæller dansklæreren.

Klokken 13.30 er der afslutning på 
skoledagen med mulighed for svar og 
spørgsmål og fælles feedback på, hvor-
dan det for eksempel er gået med da-
gens gruppearbejde og så videre. 

- Vi holder styr på timeforbruget til 
de enkelte fag, således at eleverne ikke 
mister timer i de enkelte fag. Eleverne 
skal aflevere skriftligt produkt hver dag. 
Den pågældende faglærer er på Skype 
eller AULA hele dagen og hjælper, siger 
Anette Brandt Sall. 

Mette Holm Hansen

 

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

Eleverne vender tilbage til en flottere skole på Svartingedal  
efter coronakrisen:

Skoleleder glæder sig til  
at kunne byde velkommen med 
Mere kunst på væggene
Det er anden gang, at Svartingedal Skole 
oplever at blive lukket ned på grund af 
Corona. Første gang var i marts måned 
for snart et år siden.

Skolen er i skrivende stund lukket 
ned på 5. uge, dog modtager omkring 
30-35 elever dagligt nødpasning på sko-
len.  

- Vi håbede, at vi skulle møde på sko-
len alle sammen efter jul, men Covid-19 
satte endnu engang en stopper for at 
drive almindelig skole, men når det nu 
skal være, så fungerer det godt, siger 
skoleleder Helle Krakau Holm og fort-
sætter:

- Vi var bedre forberedte på, hvordan 
det skulle forløbe denne gang fremfor i 
marts, hvor Danmark blev lukket ned 
for første gang, men vi glæder os, som 
resten af Danmark til, at verdenen åb-
ner op igen og vi alle kan være på sko-
len. 

Nødundervisning for resten af ele-
verne på Svartingedal Skole foregår via 
Skype, hvor eleverne dagligt er i kontakt 
med deres lærere.

Kunstner udsmykker vægge
I sommer fik skolen malet skolegården 

af nogle af Danmarks dygtigste graffiti-
malere, Ralf og Miki. De kommer igen i 
februar, denne gang for at male inden-
for. 

- Vores indskoling skal have H. C. An-
dersens motiver og et smukt loft malet 
som en himmel med skyer og sol. Det 
glæder vi os meget til, siger Helle 
Krakau Holm.

Derudover har skolen indledt et sam-
arbejde med den lokale kunstner, Tilde 
Engstrøm, som på smukkeste vis har 
udsmykket væggen ved 6. og 7. klasse, 
og ved 3. klasse. 

Tilde Engstrøm har også malet en 
nyindrettet læsehule på skolen og er nu 
i gang med at udsmykke en stor væg på 
skolen med et Genretræ, som eleverne 
kommer til at deltage i med både skitser 
og med at male.

- Vi får sådan en smuk skole, som bå-
de er et godt sted at være og et godt sted 
at lære, slutter Helle Krakau Holm.

Alle kunstprojekter er blevet til i 
samarbejde med eleverne via skolens 
elevråd.

Mette Holm Hansen
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Borgerforeningens 
bestyrelse
Kirsten Kofoed  eriksholm@dlgmail.dk 5118 2184 
 
Heidi Sørensen   heidiclaus@get2net.dk 2345 7665

Lone Jørgensen  alf51lone51@gmail.com 2388 3585 

Lisbeth Grenaae  lima0601@yahoo.dk 2815 8323

Mona Nilsson mona46055@gmail.com 2239 5364 
Iris Knudsen  huzed@mail.tele.dk  4050 8034

Aarsballe Medborgerhus
Udlejning til fester og møder mm.

Kontakt: Kirsten Kofoed  
tlf. 5118 2184, mail: eriksholm@dlgmail.dk  

eller Alf Jørgensen tlf. 2121 3585

AB
FA BRIKS VEJ 13 . 3782 KLE MEN SKER

BE TON VA RER
KLE MEN SKER

SELSKABSLOKALER

DEN GRØNNE FRØ

AARSBALLE BY 1, 3700 RØNNE

NYRENOVERET LOKALER MED PLADS TIL

OP TIL 120 PERSONER. VI HAR

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

• BAR MED FADØLSANLÆG

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

D  G  F

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

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

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

• Scene og musikanlæg
• Bar med fadølsanlæg

Philips 
Vinduespolering

Telefon: 24 61 77 69

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3

3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:

 Gratis lånebil

 Aircondition service

 Dæk & fælge

 Rust- & pladearbejde

 Trailer, hestetraler reparation

 Reparation & service af din bil

 Klargøring til syn + kørsel til syn

Telefon
 2360 3410

Esbens Auto
Tlf. 2360 3410

Desværre arrangerer vi pt. ingen aktiviteter 
pga. Corona situationen, men så snart vi 
igen må være aktive, så går vi igen i gang 

med nedenstående arrangementer. 
God vinter og forår – pas godt på jer selv.

Se hvad der sker i Aarsballe i Facebook gruppen:   
Aarsballe, og www.Aarsballe-boldklub.dk, samt www.4-kløver-klyngen.dk

LOPPEMARKEDSEFFEKTER
Har du loppemarkedseffekter, som du ønsker afhentet,  

så ring til KIF’s loppemarkedsindsamlere:
Lise Hansen, tlf. 4111 1651 

Email: lisehansen02@gmail.com
Klemensker IF

Kræmmerne på Møllen
Bjørnemøllevej 8 B, 3782 Klemensker. 

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

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

Trædrejeren
Mogens Myhre 
Lindevej 15 · Klemensker

Tlf. 2427 0602

mail: dmmyhre@live.dk

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

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

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

56 48 40 26
Mobil 40 34 40 26

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

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

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

Opgravning til: Rør, kabler, dræn, fundamenter, indkørsler m.m.
Planering - nedrivning og andre entreprenøropgaver udføres!
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Klemensker Land-  
& Byforening
Formand: Philip Kjøller 2462 7769 
 philipkjoller@hotmail.com             

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

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

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

 Lone Banke Rasmussen  2285 7377 
 lonebrasmussen@outlook.dk

 Robert Dantved 1614 2048 
 r_dantved@hotmail.com 

 Mogens Lambrecht 2015 3245 
 mogens@lambrecht.nu

 Jacob Nissen 2129 1830 
 jacob@klemensker-if.dk 

 Jacob Dam 2571 6310 
 jacobdamklemensker@gmail.com

Suppleant: Peer Ole Sommer   2364 9415 
 peerolesommer@godmail.dk 

 Poul Kjøller  2320 8763 

Webmaster: Mogens Lambrecht 2015 3245 
 mogens@lambrecht.nu

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

Nyt fra Klemensker Land- og Byforening

Vi holdt et virtuelt bestyrelsesmøde den 20. januar. Her er 
et lille udpluk af de sager, vi behandlede, og som omhand-
ler fællesskabet i byen.

1. Evaluering af julerierne 
Tak for julelys til alle jer, som bidrog til at gøre byen festlig 
op gennem december. Især tak til tandlægen og fysiotera-
pien, som deltog. Vi kunne have ønsket os, at mejeriet i 
lighed med tidligere havde haft julelys eller juletræ til at 
forsøde de mørke morgener for børnefamilierne, som alle 
skal den vej forbi til børnehaven. Og SuperBrugsens halve 
lyskæde vil vi slet ikke nævne her. Vi håber, der kommer 
styr på det til næste december.

Dagens Kalenderhus på Klemensker Facebook var en 
succes, som vi vil fortsætte og udvide til næste år. I dom-
merkomiteen er dette års vinder, Gunni Andersen, natur-
ligvis indforskrevet.  Julenisseopsætning og -nedtagning 
gik fint. Vi så flere "nye" hjælpere, tak til jer. Fremover vil vi 
prøve at holde fast i, at julen bæres ud til Helligtrekongers-
dag, den 6.januar. Men dejligt at se, at enkelte lyskæder i 
buske eller ved døre stadig lyser op i vintermørket.

2. Fastelavnsfestligheder 
Bliver desværre aflyst p.g.a. corona.

3. Generalforsamling i KLB 
Den årlige generalforsamling i marts aflyses også af sam-
me årsag. Ny dato meldes ud, så snart vi kan.

4. Påske
Der sidder helt sikkert nogle friske Klemensker-boer, som 
har kræfterne, lysten og en idé til at pynte byen op til på-
ske? Klemensker Land-  & Byforening vil gerne bakke  nye 
initiativer op. Kontakt Kønnere Klemensker (Christine 
Holst, tlf. 21670290) for flere informationer

5. Kommende seniorboliger
Der har været en pæn interesse for muligheden for at byg-
ge flere seniorboliger i Klemensker, som blev luftet i sidste 
nummer af Klyngeavisen. Nok til, at der arbejdes videre på 
idéen. Kontakt gerne Irene Dunker.

6. Udviklingsplan for Klemensker
BRK har afsat 250.000 kr. til at lave udviklingsplaner for 
klyngens fire byer, dog er Nyker allerede i gang. Planen 
skal inddrage så mange aspekter som muligt såsom byud-
vikling, tilflytning, fritidsinteresser og erhvervsudvikling. 
Derudover vil der være mulighed for enkelte initiativer i 
hver by. Det kunne f.eks. være træplantning. Her har vi 
længe ønsket byportene ført tilbage til storhedstiden, hvor 
der var plantet tæt til med træer. Mere info senere.

7. Præstemosen
Så blev der primo januar åbnet for porten under Knække-
bakken, så den opstemmede sø i Præsteskoven/Degnesko-
ven kunne strømme over i Præsteengen. BRK har med jæv-
ne mellemrum taget vandprøver, og den megen nedbør 

Vandet i den opstemmede sø i Præsteskoven har nu fået lov til 
at strømme videre ud i Præstemosen

Klemensker Sogns  
Lokalhistorie

Samlingen findes på den gamle  
Klemensker Skole 

Indgang fra Stadionvej

Arkivet er åbent hver onsdag kl. 19-21
Arkivleder Hans Aage Jeppsen,  

kan kontaktes for nærmere aftale på mail  
hans@klem-lokalarkiv.dk eller mobil 22301731

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

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

konfirmations- og andre billeder fra Klemensker.

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

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

Klemensker  
Pensionistforening

GODT NYTÅR
Ja, godt nytår må vi håbe på. For 2020 har været noget 
stille. Pensionistforeningen vil gerne lave forskellige 

arrangementer, men det er der desværre ikke mulighed 
for pt. Vi håber, tingene vil ændre sig i 2021.

Vi vover dog at sætte to arrangementer på kalenderen, 
men begge med forbehold.

Fredag d. 19. marts kl. 14.00
Generalforsamling   

i Klemensker Idrætscenter, Lindevej.  
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 Fredag d. 9.  april kl. 14.00 
Hyggelig sammenkomst   

i Klemensker Idrætscenter,  Lindevej

Pas godt på hinanden.

Gunni Andersens ”julehus” på Bedegadevej lyste traditionen tro op i hele julemåneden  

har været positivt. Det procesforurenede vand i Præste-
skoven er blevet fortyndet så meget af regnvand fra de om-
kringliggende marker, at faren for yderligere forurening 
skulle være minimeret.

I Præsteengen sker der nu en biologisk renseproces. En 
del af vandet har oversvømmet bunden og ligger langsomt 
og siver ned gennem jorden, mens en del løber ud i Præ-
stemosen. Sigtbarheden i vandet er god, og der er flere, 
som melder om liv i søen.   Vi må håbe, at skaden er be-
grænset, og venter spændt  til foråret for at se og høre, om 
latterfrøerne og dele af fiskebestanden har klaret sig igen-
nem sidste års forurening, og om naturen selv kan genop-
rette skaden.

På bestyrelsens vegne  
Christine Holst
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Forretningsudvalg: 
Formand og postmodtager:
 Bo Sonne 3066 3227 
  bosonne.kif@gmail.com 

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

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

 Ulla Ipsen 2618 1115
 ullaipsen.kif@gmail.com

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

Badminton: Erling Frederiksen 2460 0279 
 erlingf@mail.dk

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

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

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

Folkedans: Keld Olsen  5695 2836 
 damolsen@tdcadsl.dk

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

Skydning:  Henrik Ipsen 2347 5714 
 trommeregaard@gmail.com

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

Leje af KIF’s lokaler:  
 Annika Elleby 2370 4364
 elleby@nypost.dk

Kræmmermarked:
 Bodil og Kim Wiese    
 klemenskerif@gmail.com

Loppemarked:  Lise Hansen 4111 1651 
 lisehansen02@gmail.com

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

 ullaipsen.kif@gmail.com

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

Klemensker IF

1983
· K

LEMENSKER
 ·

ID
RÆ
T S F O R E N I N

G

i KIF-Centret på Lindevej

Alle fællesspisninger her i foråret aflyses; 

vi er klar den 3. onsdag i september,
såfremt vi må samles.

Hilsen SPIS-SAMMEN-GRUPPEN.

Det sker lige nu i Klemensker
Gang i Kroen: Alle glæder sig over, at der endelig er kom-
met folk på kroen igen. Vi  følger spændt renoveringen 
og er sikker på, at alle i Klemensker vil bakke op om akti-
viteterne, der kommer.

Nyt dagplejetilbud: Cassiopeia Huzet, en ny kreativ-
musisk privat pasningsordning for børn mellem 0 -3 år. 
Se artikel. Vi ønsker til lykke med initiativet.

Renovering af Hundeparken: En større renovering af 
Nordbornholms flotteste hundepark er i fuld sving. End-
nu en frivillig gruppe under ledelse af Jane Fagerlund har 
smøget ærmerne op og taget fat. Godt gået!

Jane oplyser: ”Vi har planer om at gå i gang med at re-
novering af Hundeparken den 19. og 20. februar, hvis vejr 
og forhold ellers tillader det. Torben fra Podahegn har lo-
vet at hjælpe med at tage de gamle pæle op og sætte de 
nye + at rulle hegnet ud. Han har også tilbudt at låne os 
det værktøj, som vi skal bruge.”

Fælleshus: Næste fase er så småt gået i gang i skolens 
Bygning C. Projektleder Morten Vestergaard fra BRK er i 
gang med isoleringsarbejdet, og når det er overstået, be-
gyndes indretningen af et handicaptoilet og et nyt ind-
gangsparti. Philip og Christine fra KLB er tovholdere, og 
brugergrupperne holdes informeret, så snart vi modta-
ger en tidsplan, eller der sker noget nyt.

Det grønne område: Kønnere Klemensker og KLB af-
venter indkaldelse til et planlægningsmøde med Kim Ei-
lif, Ejendomsservice (ejere af området), og Morten Bach 
(BRK’s landskabsforvalter). Vi håber på en byfest til som-
mer, så grillhytten og parken kan indvies på samme tid.

Skilteflytning: KLB søger BRK om at få flyttet byskiltet 
ved kroen længere op på Knækkebakken, op til vigeplad-
sen. Det vil være med til at gøre svinget mere sikkert at 
færdes på. Og på sigt også bevare vore ”rødhætter”.

KLB

En større renovering af Nordbornholms flotteste hundepark 
er i fuld sving

Nyt liv på Klemens Kro
Glæden var stor blandt mange klemenskerboer, da det 
kort før jul forlød, at Klemens Kro var blevet solgt til et 
ungt par, Linette og Rasmus Skov Lintrup, der har store 
planer om at skabe nyt liv i de gamle bygninger.

Kroen, hvis hovedbygning blev opført i 1907, har ført 
en omskiftelig tilværelse i de sidste mange år. Forfaldet 
var stærkt tiltagende, og selv om prisen var lav, tvivlede 
mange efterhånden på, at den karakteristiske bygning 
nogensinde ville blive solgt. En meget omtalt vandskade 
har ikke været med til at forbedre kroens ry.

Men pludselig var der to købere på banen, og kort før 
jul slog Linette og Rasmus Skov Lintrup til med overtagel-
se pr. 1. januar. Parret påtænker at indrette ni værelser til 
bed and breakfast-gæster på førstesalen ud mod landeve-
jen, mens de to sale i stueetagen vil genopstå som sel-
skabslokaler.

Det unge par har et arbejde og to små børn, der skal 
passes ved siden af projektet på Klemens Kro, men Ras-
mus Skov Lintrup er tømrer, og med familien og gode 
venners hjælp agter de gennemføre det omfattende reno-
veringsarbejde i den sparsomme fritid – primært i week-
enderne, hvor der indtil nu er blevet arbejdet virkelig 
igennem fra morgen til aften. 

Den første måned er gået med at rive ned og rydde op i 
det gamle inventar. Projektet er langt foran tidsplanen, og 
allerede nu er der gjort klar til indretningen af stueeta-
gen. Nye gulve og nye lofter er stærkt påkrævet overalt. De 
velkendte høje paneler i selskabsafdelingen vil dog blive 
bevaret, ligesom de karakteristiske vinduer mod nord får 
lov at overleve, dog med termoforsatsvinduer, så der kan 
spares på varmen.

Fjernvarmeanlægget er blevet opdateret og vil inden 
længe blive suppleret med tre varmepumper, og snart vil 
der også blive trukket nye elkabler i stort set hele huset.

De nye maskiner til det kommende anretterkøkken er 
så småt begyndt at ankomme, og fortsætter renoveringen 
i samme tempo som nu, og der ikke kommer uforudsete 
forhindringer i vejen, forventer Linette og Rasmus Skov 
Lintrup at kunne tage selskabslokalerne i brug fra årsskif-
tet 2022. Der er allerede booket til fem-seks selskaber, 
men officielt åbnes der først for booking i 2022.

Depotrum i staldbygningen
Anderledes ser det ud med bed and breakfast-faciliteter-
ne. Her udelukker parret ikke, at de første gæster kan by-
des velkommen allerede til sommer.

Der hører også en staldbygning til Klemens Kro, som i 
første omgang vil blive benyttet som depotrum. De fire 
første lejere er allerede ved at flytte ind, og dermed bliver 
ejernes drøm om at få egne heste indtil videre udskudt. 
Måske bliver den realiseret, når børnene bliver lidt større.

Selv om man skulle synes, at de har nok at se til, er Li-
nette og Rasmus Skov Lintrup allerede begyndt at se lidt 
ud i fremtiden. Et par shelters eller hytter i den nederste 
del af krohaven kan blive det næste projekt, ligesom de 
har overvejet at anskaffe en snemaskine, så der kan kom-
me ekstra gang i den populære kælkebakke bag kroen om 
vinteren. Det sidste afhænger dog stærkt af prisen.

Vil du følge med, hvordan arbejdet på kroen skrider 
fremad, har de nye ejere oprettet en facebookside med 
masser af billeder.

KLB

Kontingent til 
Klemensker 

Land- & Byforening 2021
Kontingent: 

Husstand kr. 100 / Enlige kr.   50
Frivilligt bidrag KLYNGE-AVISEN kr.     ?

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

MobilePay  50883
Giroindbetaling med betalingsident.:        

+01>    +9391606<

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

Husk navn og adresse!
Hilsen Kassereren

Land- & Byforening 2021
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K I F - G E N B R U G
KIG IND I KIF-GENBRUG  
på Lindevej 25 i Klemensker
Åbningstider: Alle hverdage fra kl. 10.00 - 17.00 
samt lørdag kl. 10.00 - 13.00

Hilsen Genbrugshjælperne

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

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

 

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. 

Aflyste foreningsjagter
Grundet corona-restriktionerne har det desværre ik-
ke været muligt at afholde foreningsjagterne i Peder-
sker Plantage i 2020. Også den fælles trykjagt på då-
kalv den 9. januar 2021 måtte aflyses.

Generalforsamling udsat
Foreningens planlagte generalforsamling i 
jagthytten d. 17. februar 2021 er udsat indtil videre.

Vedr. lodtrækning til forårets bukkejagt, se nærmere 
info på foreningens hjemmeside.

Vinter-lerdueskydning
Om det bliver muligt at afvikle vinter-lerdueskyd-
ning 2021 afhænger helt af de kommende corona 
restriktioner. Se nærmere info på foreningens 
hjemmeside, når landet åbnes op igen.

Jagthytten i Klemensker Plantage

Cassiopeia Huzet åbner 1. marts
Cassiopeia Huzet er en ny kreativ musisk privat pas-
ningsordning for børn mellem 0-3 år, der åbner i Kle-
mensker den 1. marts. Der er plads til otte børn, og det le-
des dagligt af de to pædagoger Stine Budtz og Denice 
Nielsen.

Cassiopeia Huzet er godkendt af kommunen og har til 
huse hos Stine Budtz på adressen Splitsgårdsvej 4, hvor 
Stines mand, Bjarne, har ombygget en hel længe fra bun-
den, så drømmen kunne blive til virkelighed.          

Stine er uddannet kreativ musikpædagog, mens De-
nice er pædagog og har speciale i udeliv. De har begge 
mange års erfaring fra institutionslivet, og senest har Sti-
ne i en del år arbejdet som familierådgiver og gruppele-
der i forældregrupper i BRK. Denice har i samme ombæ-
ring været leder af en større legegruppe tilknyttet foræld-
regrupperne og har yderligere lige færdiggjort sin bache-
lor.

Stine er også indehaver af LegeHuzet Bornholm – som 
er kreative malerklasser for alle slags børn.

Vi har længe drømt om at starte selvstændigt for give 
børn en anden start på livet, end hvad der er mulighed for 
i en institution. Vi har selvfølgelig en almen struktur i 
dagligdagen, men ellers handler det om at følge børne-
nes spor. At lade dem udvikle sig på egne præmisser og 
skabe grobund for læring af sociale kompetencer og rela-
tionsdannelse igennem leg, nysgerrighed og den fanta-
stiske umiddelbarhed, som børn har.

Vi vil aldrig komme til at sætte os selv i et arbejdsmil-
jø, hvor vi bliver stressede og reagerer uhensigtsmæssigt. 
Det vil sige, at skæld ud ALDRIG bliver en del af vores og 
børnenes hverdag.

Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig igen-
nem blandt andet rytmik (musik, krop og bevægelse) på 
daglig basis. Vi bruger metoden Dialogisk Musik, som er 
udviklet af Stine, og som er læring igennem musik og 
dans.

Yderligere har vi fokus på ”fra jord til bord” – hvor bør-
nene er med til at så og plante grønsager og selvfølgelig 
også at høste og tilberede dem. Der vil være båldage, kre-
ative dage, musik, natur, hygge, højtlæsning, leg og me-
get andet. MEN det vil alt sammen være på børnenes 
præmisser – det vil sige, at vi har meget stort fokus på ba-
lancen i børnenes egen udvikling.

Det vigtigste redskab, vi har, er tid. Tid og ro til at for-
dybe os, drage omsorg, lytte, udforske og meget andet. Vi 
skal ikke nå noget.

Åbner den 1. marts

1. marts bliver en drøm virkelig, når Stine og Denice åb-
ner dørene. Der er stadig ledige pladser, men efterspørgs-
len er stor, da der ikke er sådan et tilbud andre steder på 
øen. Cassiopeia Huzet har på nuværende tidspunkt børn 
fra både Rønne, Aakirkeby og Klemensker.

3.maj starter et andet tilbud i Cassiopeia Huzet, nem-
lig forældregrupper for forældre til børn mellem 0 og 10 
år. Det er forældreprogrammet EASY STEPS, som Stine 
har udviklet og arbejdet med i mange år, det bliver tilbudt 
forældre, der synes, de lige står og mangler de sidste red-
skaber til mindre konflikter i dagligdagen. Der vil også 
være mulighed for at tage sine børn med, hvor Denice 
står for legegruppen. Man kan få meget mere info på 
hjemmesiden cassiopeiahuzet.dk.

Der vil også være mulighed for institutioner at deltage 
i de daglige rytmiktimer med fire-fem vuggestuebørn og 
en pædagog. Det vil dog først blive sat i værk, når corona-
restriktionerne bliver lempet. Der er også mere info om 
dette tilbud på cassiopeiahuzet.dk

Vi glæder os til at blive en større del af lokalsamfundet 
og åbne dørene for børn, forældre og institutioner.

Yderlige information kan fås på hjemmesiden cassio-
peiahuzet.dk. 

Stine Budtz

- Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen  
i  Cassiopeia Huset, lyder det fra Stine Budtz  
og Denice Nielsen.
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Nyker Borgerforening
Formand: Mattias Landberg-Krarup 4191 9876
 mattias.krarup@gmail.com              

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

Kasserer: Birgitte Sommergård Larsen  2925 7745                  
 birgittesommergaard@hotmail.com

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

 Vibeke Brandt 2332 3090
 vibeke.brandt43@outlook.dk

 Carsten Larsen 3046 2218
 CarstenLarsen86@gmail.com 

 Stig Vestergaard Thomsen 2126 6965
 stig.v.thomsen@gmail.com 

Suppleanter: Ane Falk                   
 anefalk@outlook.com

 Bo Sonne
 bo.sonne@hotmail.com 

Nyker Lokalhistoriske arkiv
Formand: Mogens Frigaard 56963002/23237685
 m.d.frigaard@gmail.com  

Sekretær: Betina Munk Jensen 2860 0739
 betinamj@icloud.com

Kasserer: Betina Munk Jensen 2860 0739
 betinamj@icloud.com

Arkivar: Niels Jørn Gregersen 4016 0376
 nielsjoerngregersen@gmail.com   

Best.medlem: Otto Hansen  2046 8644

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

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

Sekretær: Bente Møller 2927 8272
 svenbente@outlook.dk

Kasserer: Ulla Pedersen 5134 5105  
 upedersen@hotmail.com

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

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

Kasserer: Torben Engel      2180 1245
 Moellegaard_nyker@yahoo.dk

Sekretær: Thomas Jørgensen  2855 1934
 eskesmyr@gmail.com

Medlem: Klaus Kristensen

Suppleant: Henrik Nielsen

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

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

Lokalhistoriske Arkiv
Har åbent 1. og 3. onsdag 

i hver måned fra kl. 19.00 til 21.00
Er der nogen, der gemmer på gamle billeder fra 
Nyker sogn, og kender navnet på de mennesker, 

som er på billederne, 
må de meget gerne kontakte os.

Ring til 23237685 
eller  skriv til

m.d.frigaard@gmail.com

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

Næstformand: Mathias Larsen            2216 6771
 mathiaslarsen_1406@hotmail.com

Kasserer: Torben Severinsen       2482 3317
 torben@severinsen.info

Forsamlingshus: Asger Pedersen       4033 7076
 upedersen@hotmail.com

Klubhus: Sanne Tranberg            2441 0593

Meld dig ind
i Nyker Borgerforening

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

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

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

Mobilepay:  319288 (Husk at angive adresse)

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

Coronaen har atter spændt ben for os

Coronaen er her desværre stadig, og vi følger selvfølgelig udviklingen og aflyser, 
hvis det ikke er muligt at gennemføre arrangementerne i det nye år på forsvarlig vis.

Ændringer/aflysninger vil blive meddelt ved direkte kontakt til de medlemmer, der har tilmeldt sig og på opslags-
tavlen over for forsamlingshuset.

De seneste restriktioner med et forsamlingsforbud på 
over 5 personer har betydet, at vi hverken har kunnet 
holde nytårsfest den 13. januar eller generalforsamling 
den 10. februar som ellers annonceret i sidste nummer 
af Klynge-Avisen.

Vi har været tvunget ud i en laaaang Corona-pause, 
og vi længes vist alle efter, at der snart kommer gang i 
aktiviteterne igen. Vi har besluttet at være optimister 
og håbe på, at det bliver muligt at holde generalforsam-
ling i slutningen af marts (se indkaldelse). Vi følger 
selvfølgelig situationen tæt og gennemfører kun gene-
ralforsamlingen, hvis det kan ske på forsvarlig vis, men 
vi trænger til at mødes og hygge os! ALLE FÅR NÆRME-
RE BESKED, når vi ved, hvad der er muligt, vi putter 
simpelthen et brev i jeres postkasse.

Som omtalt i sidste nummer af Klynge-Avisen reg-
ner bestyrelsen med at kunne præsentere et første ud-
kast til et program for 2021-22 på generalforsamlingen, 
og vi håber på, at ALLE, der har idéer til aktiviteter, vil 
deltage og fremkomme med dem. I skal ikke være ban-
ge for at melde jer til, ingen bliver tvunget til at være 
med i bestyrelsen eller andet, såfremt man ikke vil.

Vi kan dog allerede nu røbe, at vi – hvis forholdene 
tillader det – planlægger at afholde et arrangement 
onsdag den 21. april kl. 14.30. Det regner vi med at kun-
ne fortælle lidt mere om på generalforsamlingen samt 
i næste nummer af Klynge-Avisen, der udkommer den 
14. april.

Indkaldelse til Nyker 
Pensionistforenings

ordinære 
generalforsamling 
onsdag den 24. marts 2021

kl. 16.00 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 egenbetaling.

Tilmelding til fællesspisningen 
senest torsdag den 18. marts

til Sven-Erik Sørensen
e-mail: bejerholm2019@outlook.dk 

eller tlf.: 26 44 02 40

Kære medlemmer
Vi er via BRKs frivillighedskonsulent, Birgitte Ey-
bye blevet gjort opmærksomme på et hjemmetræ-
ningsinitiativ:

Bornholm træner sammen
– et gratis tilbud fra TV2Bornholm og DGI

Har du/ I også svært ved at dyrke motion i det Coro-
na ramte vintermørke - så luk op for TV2Bornholm 
kl. 9.30 (eller gå ind på play.tv2bornholm.dk og søg 
på Bornholm træner sammen) og følg en trænings-
video der viser nogle øvelse som du kan lave der-
hjemme i dit eget tempo, stående på gulvet eller 
siddende på en stol. 

Måske er det noget for dig/ jer eller nogen I kender ?
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Korsene i Ny Kirke
Man kan ikke forestille sig en kirke uden et kors. Korsets budskab er, at Jesus, 
Guds Søn, døde på korset for vores synders skyld. For mig og for min skyld døde 
Jesus. Jesus elsker os alle så højt, at han gav sit liv for os. Det er som Jesus selv  
udtrykte det engang: ”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for  
sine venner” ( Joh 15,13). I Ny Kirke samles vi om dette frigørende budskab.

I Ny Kirke er der flere kors. Der er et krucifiks, hvor Jesus 
hænger på korset, og der er det tomme kors. 

I korbuen er der et traditionelt krucifiks med bogstaver-
ne INRI hen over Jesu hoved. INRI er den latinske forkor-
telse for: ”Jesus fra Nazareth, jødernes konge”. Det var en 
indskrift, som Pilatus havde lavet og sat på korset (Joh 
19,19). Et krucifiks fortæller, at Jesus døde på korset.

På alteret er der et tomt kors, som er lavet af glas. Det 
tomme kors forkynder, at Jesus sejrede over døden. For på-
skemorgen stod han op fra de døde. Og da den opstandne 

Jesus påskemorgen mødte en af kvinderne uden for gra-
ven, sagde han: ”God morgen”. Det er det mest dugfriske 
”God morgen” der nogensinde har lydt. Det var ikke blot 
god morgen til en ny dag, men god morgen til et helt nyt 
liv. Jesus har lagt døden bag sig. Påskemorgen døde døden. 
Og nu siger Jesus, at hver den, som tror på ham, skal leve, 
om han end dør.

Lige bag det tomme kors på alteret ser vi tre glasmosaik-
ker. Det midterste viser Jesus på korset omgivet af nogle 
mennesker.

På et af de gamle kalkmalerier ser vi et billede, som fore-
stiller et lam, som bliver slagtet. Det er Jesus, der som Guds 
lam gav sit liv for os. Billedet kaldes ”Gudslammet”, og vi 
ser her Guds Lam med kalk og korsfane. 

Tæt ved korbuen ser vi et såkaldt ”Hjulkors”. Et hjulkors 
bruges i flere forskellige sammenhænge, og i kirken bru-
ges det ofte som et slags indvielseskors.

Korsene kan være udformet på mange måder. Men kor-
sets budskab er entydigt: Jesus døde i vores sted.

Sognepræst Per Munch
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Tilmelding: 

FEBRUAR
14. februar kl. 10.30 Fastelavn 
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler

21. februar kl. 10.30 1. s. i fasten

28. februar kl. 10.30 2. s. i fasten 
Indsamling: Ordet og Israel

MARTS
7. marts kl. 10.30 3. s. i fasten 
Knud Henning Hansen

14. marts kl. 10.30 Midfaste 
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

21. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelses dag 
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende

28. marts kl. 10.30 Palmesøndag 
Carsten Møller-Christensen

APRIL
1. april kl. 19.30  Skærtorsdag

2. april kl. 10.30  Langfredag

4. april kl. 10.30  Påskedag 
Indsamling: KFUM og KFUK i Danmark

5. april kl. 10.30 2. påskedag 
Prædikant Paul Kjøller

11. april kl. 10.30 1. s. e. påske 
Indsamling: Dansk Bibel Institut

18. april kl. 10.30 2. s. e. påske 
Knud Henning Hansen

25. april kl. 10.30 3. s. e. påske 
Finn Kappelgaard

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

Nyt fra menighedsrådet
Årets første møde i menighedsrådet var præget af 
corona. Vi talte om, hvordan vi kan få plads til så 
mange som muligt til gudstjenesterne, uden at det 
bliver utrygt!

Vi blev også enige om at købe en ny mikrofon til Pers 
YouTube prædikener, så lyden vil være bedre fremover. 

Venlig hilsen Heine Larsen.

Menighedsrådsmøder 
Onsdag d. 10 februar, d. 17. marts og d. 7. april kl. 19.00 i 
Præstegården.

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

Babysalmesang 
Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Vivi 
West Olesen, tlf. 3053 8996.

Fællesbøn
Onsdage kl.16.30 i Præstegården: d. 10. og 24. februar, 
d. 17. marts og 14. april,

Granpynt
Hvert år lægges der på gravstederne gran, som pynter 
flot i vinterhalvåret. Graver Pernille Hansen og 
gravermedhjælper Frank Kristensen står for dette 
arbejde, og i år har de pyntet ekstra flot med granfigu-
rer som f.eks. hjerter, kors, engel og lys. Går man en 
stille tur på kirkegården, kan man ikke undgå at lægge 
mærke til disse smukker kunstværker.

Møder i IM, SALEM  Nyker Hovedgade 24. Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423

Februar
Onsdag d. 24. kl. 19.30  
Møde v.  Flemming Mose Lauridsen

Marts
Onsdag d. 10. kl. 19.30  
Møde v. Lasse Munk i Klemensker
Onsdag d. 24. kl. 19.30  
Generalforsamling i Klemensker

April
Mandag d. 5. kl. 14.00  
Påskestævne i Rønne 

Juniorklub
Kontakt:  
Jesper Andersen, tlf. 6067 3021

Seniormøder
Kontaktpersoner: 
Vivi og Kjeld Olesen, tlf. 3053 8996

Gudstjenesteliste og mødekalender

Vi har besluttet at genindføre tilmelding til gudstje-
nester, da de nye og skærpede krav om arealplads 
indebærer, at der er begrænset antal pladser i kirken. 
Der må nu maks. være 16 plus medarbejdere i kirken.

Hanne Landberg tager imod tilmelding. 
Send en mail til ha.landberg@gmail.com eller SMS til tlf. 2142 2642. 
Telefonisk henvendelse efter kl. 15.00. Tilmelding senest fredag kl. 12.00.

Ud fra sundhedsmyndighedernes skærpede restriktioner er gudstjenesterne 
på maks. 30 minutter og uden fællessang, men kirkesangerne vil synge nogle 
enkelte vers.
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Påsketanker

I sne står urt og busk i skjul
Coronapandemien er og har været en hård omgang. Sidste 
år skulle vi vænne os til alle de nye restriktioner og hele ti-
den befandt vi os i ukendt og fremmed land. Denne vinter 
og spirende forår har på en særlig måde tæret på vores tål-
modighed. 

Tålmodighed sat på prøve
I de sidste par måneder har utallige sagt: ”Nu kan jeg snart 
ikke mere”. Hvad gør man, når man bare ikke orker mere? I 
Kirkebladet juni-august 2020 skrev jeg om tålmodigheden 
i modgangstider ud fra salmen ”Her vil ties, her vil bies” 
(DDS 557). 

I denne artikel vil jeg skrive om B. S. Ingemanns sang fra 
1831: ”I sne står urt og busk i skjul”. Med let forståelige bil-
leder fra årstidernes og naturens verden sættes der ord på 
vores længsel efter bedre tider.

Det er koldt derude
Da Ingemann skrev dette digt, var det danske folks opti-
misme og fremtidshåb ved at briste. Da tilskynder Inge-
mann med dette digt befolkningen til at se og vente på ly-
set forude.

Ingemann sidder inde i stuen og beskriver, at ”det er 
koldt derude”. Men ”Giv tid” siger han. Efter den kolde vin-
ter kommer det lyse forår, som kulminerer med den herli-
ge sommer. Længslen efter foråret med den livgivende sol 
beskrives ved den lille fugl, der ligesom vi andre strider os 
igennem vinteren. 

Livets træ
Vi venter på bedre tider og glæder os til, at vi frit kan gå 
omkring. Det gjaldt dengang Ingemann skrev digtet, og 
det gælder i dag, hvor Coronaen sætter så mange grænser 
for, hvad vi må og ikke må. Vi venter på bedre tider. Men 
dybest set venter vi på den tid, hvor der ingen nød er mere. 
I v. 3 introducerer Ingemann det med at flytte fokus fra en 
naturskildring til ”Livets træ”. Det henviser til træet fra Pa-
radis, der giver det evige liv. Døden beskrives som åndens 

vinterblund (v. 4), som afløses af den evige sommer, hvor 
Guds skønhedsrige bryder frem. Det er håbet!

Giv tid
Opfordringen i hvert eneste vers lyder: ”Giv tid”. Men hvor-
dan gør man det? Han opfordrer os til at se i naturen, hvor-
dan der er tydelige tegn på, at det naturmæssigt bliver ly-
sere og varmere. Men dybest set handler det om at ”giv tid 
og bi på Herrens stund”. Dvs. at bede til Gud og vente på 
hans indgriben.

Pastor Thisted skriver i et juleblad årg. 1939, at da krigen 
brød ud, samledes en flok fra sognet i Ny Kirke en aften om 
ugen for at bede en bøn for vort land og vort folk. Siden var 
de samlet en gang om ugen for at bede, og vi agter at fort-
sætte skriver pastor Thisted, idet han beskriver, at det var 
underligt at tænke på, at de samledes i en af øens gamle 
fæstninger. ”Her søgte man Tilflugt mod Fjender, og der-
som Murene kunde tale, kunne de maaske fortælle noget 
om Angst og Fortvivlelse hos Kvinder og Børn og raa og 
hidsig kamp af Mænd”. Men uanset hvad, så har kirken 
kun den ene opgave at være Herrens hus. 

Tålmodighed er ikke spild af tid
Det kan være hårdt at vente, men ventetid er ikke spildtid. 
Vores tålmodighedsprøver kan derimod blive anledninger 
til fordybelse og fornyelse. Mens vi venter opdager vi en 
masse nyt, som vi ikke så tidligere, hvor vi hastede igen-
nem livet. Tålmodighed handler i dybeste forstand om, at 
vi accepterer vores egen afmagt og Guds almagt. Israelit-
ternes vandring gennem ørkenen fra Egypten til Israels 
land tog 40 år. En kort gengivelse af denne vandring kan 
gøres med ordene: ”Folket mistede konstant tålmodighe-
den. Gud bar over med folket, tilgav dem og ledte dem 
fremad mod det lovede land”. 

Også i dag rækker Gud tålmodigt sine hænder frem mod 
os og siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bæ-
rer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” (Matt 11,28).

Sognepræst Per Munch

Kirkens vigtigste højtid

Påsken er jo kirkens vigtigste højtid, men 
julen bliver jo egentligt ofte fejret mest. 
For mange af os forbinder vi nok mest 
påske med påskekyllinger, gækkebreve 
og chokoladepåskeæg. Men i påsken er 
der jo først palmesøndag, så skærtorsdag 
og så den lange, lange, lange fredag. En-
delig er der påskedag, hvor de to kvinder 
kom ud til den tomme grav. Hvor de fik at 
vide af englen, at de ikke skulle frygte, for 
Jesus var opstanden.

Påskesalmerne er meget vigtige for 
mig. Dem elsker jeg at synge.

Irene, lærer.

Familiehygge

Jeg forbinder påsken med familien. Vi 
samles mange gange i påsken, hvor vi 
hygger os sammen.

Kåre, hundelufter.

En kæmpe gave
Jeg tænker på, at jeg går i kirke sammen 
med min familie. Påske er et af de vigtig-
ste tidspunkter på året, fordi Jesus der 
gav os den kæmpe gave, at han tog vores 
synder på sig, så vi kan få et evigt liv. Det 
hele hænger sammen, påskedag er også 
vigtig, for hvis Jesus ikke var opstanden, 
så ville påsken være ligegyldig. Så ville 

der ikke have været et glædeligt budskab.
Hjemme hos os sætter vi hvert år i på-
sken en bestemt CD på. I sangene gen-
nemgår de begivenhederne under den 
påske, hvor Jesus døde og opstod igen. 
Sangene fortæller noget om Jesu’ og hans 
disciples oplevelser og følelser ved de 
forskellige begivenheder. Det er skrevet 
ud fra deres synspunkt. Fx Peters fornæg-
telse og hans efterfølgende fortrydelse.

Isabella, 19 år.

En levende Jesus
Når jeg hører ordet påske, så tænker jeg 
på familiebesøg, på forår, blomster og 
fuglesang. Men det at komme i kirke er 
også vigtigt for mig. Om fredagen for at 
høre at Jesus døde for os mennesker. Og 
om søndagen får vi at vide, at han lever. 
Jeg tror på en levende Jesus.

Finn, Mulebybo.

Påskefrokost
Det er hygge med påskefrokosten sam-
men med familien. Ellers går vi mange 
ture rundt på øen i påsken, for det meste 
10-15 km hver gang.

Birgit, vandrer.

Mange fridage

Jeg tænker på, at det er en tæt samling af 
helligdage med gudstjenester og mange 
fridage. Det første, der falder mig ind, er 
langfredag og påskedag. Det at Jesus blev 
hængt op på et kors, og at han gik ud af 
graven påskemorgen. Det tænker jeg på 
hver eneste gang, jeg hører ordet påske.

Kjeld, Nordvig.

Grundlaget for vores tro
Det er helheden. Vi kan ikke undvære på-
ske, pinse og jul. Det er hele grundlaget 
for vores tro.

Signe, mor til 4.

Meningen med Jesu komme
Det er jo den største højtid, som vi har i 
vores kirke. Påsken er også en stor tradi-
tion for jøderne. I påsken var Jesus netop 
i Jerusalem for at fejre påsken. Det var 
der, hvor Jesu gav sit liv for os. Det har 
stor betydning for mig.

Vi har jo lige fejret jul, men det der 
skete i påsken var jo meningen med, at 
Jesus kom til jorden. Og ellers ville vi jo 
ikke have vores kirke i dag.

Vilmer, 63 år.

Interviews v. Bodil Bräuner
Hvad ville du tænke, hvis du fi k spørgsmålene 
“Hvad tænker du, når jeg siger påske? Og hvad forbinder 
du med påske?” Jeg har spurgt 4 personer på gaden i Nyker 
og i Muleby/Sorthat samt 4 personer i Nyker kirke om disse 
spørgsmål. Venlige mennesker har været villige til at dele 
deres tanker med os her i kirkebladet. Tak for de delte tan-
ker. Måske du og jeg kan blive inspireret af en eller anden 
tanke her. God påske.

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, -
giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.

Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid! og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.
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Påskevandring Kirkelig 
vejviser 
Hjemmeside: www.ny-kirke.dk

Sognepræst 
Per Munch
Ellebyvej 2, Nyker,  
tlf. 5696 3024
pkmu@km.dk 
Fridag om mandagen

Sognemedhjælper 
Vivi West Olesen
tlf. 3053 8996, 
viviwo@gmail.com 

Organist 
Vakant

Graver 
Pernille Hansen, 
tlf. 2423 5695 

Kirkesanger
Henning Kiilerich,  
tlf. 2311 5408 

Kirkesanger
Gertrud Jensen,
tlf. 5189 3047 

Menighedsrådet 
Formand 
Heine Munch Larsen,
Jens Koefoeds Vej 22,
tlf. 2440 6291

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

Kasserer
Ulla Kjøller,  
tlf. 3069 6313

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

Kontaktperson for personalet  
Hartvig Mumm,  
Pluggegårdsvej 6,  
tlf. 5696 3423

Medlem
Bodil Bräuner,
Saxesgade 4, 
3720 Aakirkeby
tlf. 6171 4563

Kirkebladet 
Udgives af Nyker Menighedsråd

Påskedagene er fyldt med drama. Fra Palme-
søndag til Påskemorgen bevæger vi os fra den 
ene indholdsrige station til den næste. Hver 
dag har sin særlige betydning.  Fire personer 
fortæller her, hvad der skete de enkelte dage, 
og hvad det betyder for dem.

Palmesøndag
v. Irene Holm
Jeg holder siesta her ved min lille bod og nyder 
stilheden. Men den bliver pludselig brudt af en 
lyd i det fjerne. Stemmer. Råb. Lyden kommer 
nærmere. Pludselig kommer en stor menneske-
mængde rundt om hjørnet. De vifter med pal-

megrene og lægger nogle på vejen. Andre lægger deres kapper på 
vejen. De råber HOSIANNA. Mellem den store skare af jublende 
mennesker, ser jeg også en lille flok, som ikke ser særlig begejstre-
de ud. Men noget helt specielt vækker min opmærksomhed. Midt 
i menneskemængden ser jeg en mand ridende på et æsel. Jeg bli-
ver draget af det, som sker. Rejser mig, følger efter som i trance.

Optoget slutter på tempelpladsen. Jeg går tilbage til min lille 
bod. Men hændelsen bliver ved med at rumstere. Jeg kan ikke få 
ham manden på æslet ud af mine tanker. Ja hele oplevelsen kører 
rundt i mit hoved. 

Tankerne vil ikke slippe mig. Det er vigtigt at tænke over, hvad 
man er med i? Det er så nemt bare følge med og gøre ligesom de 
andre. Der må ske et eller andet særligt, for det her har aldrig før 
fundet sted i Jerusalem. 

Manden på æslet. Er han noget specielt? Hvilken betydning har 
han? Kan han få betydning for mig? Jeg vil ikke bare være medlø-
ber. Jeg har en følelse af, at det kan få afgørende betydning for Je-
rusalem, for mit liv, og måske for verdens befolkning. 

Skærtorsdag
v. Egon Olesen
Efter et festligt indtog i Jerusalem, tager begi-
venhederne fart Skærtorsdag aften. Påskemålti-
det forberedes, fodvaskningen, Jesus udpeger 
Judas som ham, der skal forråde ham, Jesus ind-

stifter den Hellige Nadver. Peter siger: Om jeg så skal dø sammen 
med dig, svigter jeg dig aldrig. Jesus siger til Peter: Før hanen galer, 
vil du fornægte mig tre gange. 

Hvad betyder alt det for mig? At Jesus vasker disciplenes fødder 
her viser Jesu tjenersind. Så er jeg/vi skyldige at vise tjenersind; 
her må vi igen lære af Jesus. Tre gange gik han ind i haven for at be-
de, bør vi så ikke endnu mere leve i bønnen? Nadveren: Her henter 
vi rejsemåltid; ”så ofte som I spiser og drikker mit legeme og blod”, 
siger Jesus. Her modtager vi syndernes forladelse og får ny kraft til 
hverdagen. Igen ser vi, hvad bøn betyder for Jesus. Læs Matt 26,36-
46, Jesus kæmper i bøn med sin far, om han kan undgå den smer-
te, der venter ham, men hver gang slutter han: Ikke som jeg vil, 
men som du vil, fader. Jesus var bange, ikke for smerten, men at 
Gud, hans far, ville forlade ham, når han hang på korset med al 
verdens synd. Det var hans smerte, og derfor måtte han bede. Der-
for må vi bede. Tilfangetagelsen; her kommer soldater og andre 
med våben og Judas som forræderen. Straks står Jesus frem og si-
ger: Det er mig. Lad de andre gå. Vi slutter hos Peter: Hanen galer, 
Jesu blik, Peter går udenfor og græder.

Langfredag
v. Paul Kjøller 
Et kors, et henrettelsesredskab som logo? Jamen 
handler kristendommen ikke om kærlighed? I 

GT peges der frem mod Jesus og korset. I NT peges der tilbage på, 
hvad der skete på korset på Golgata. Langfredag binder dermed Bi-
belen sammen og er det fixpunkt, som alle sider af kristentroen er 
forbundet med. 

Den dag blev Jesus korsfæstet i Jerusalem af romerske soldater, 
anklaget af de jødiske ledere og efter Guds plan. Vores synd, ikke 

forstået kun som fejltrin, men som et indbygget fjendskab mod 
Gud med deraf følgende overtrædelser i handling. Den skyld blev 
lagt på Jesus, som døde i vores sted. Er det ikke en brutal historie? 
Jo, men først og fremmest er det en kærlighedshistorie. For som 
”Den lille bibel” (Joh 3,16), siger det: Således elskede Gud verden/
os….   At Jesus døde for at redde os. Så vi kan frikendes.

Ser man en bygning med et kors på, ved man, at der samles en 
kristen menighed. I Ny Kirke blev korset ved dåben tegnet for mig. 
Dér blev jeg et Guds barn. Dér siges det til mig personligt ved nad-
veren, at det, der skete Langfredag, var ”for dig”. Og når jeg dér lyt-
ter til evangeliets ord om Jesus, så regner jeg det for sandt og tager 
med taknemlighed imod frelsen, så der også for mig kan blive en 
”Påskemorgen”.

For som det siges i salmeverset: ”hvor korset står vagt taber 
mørket sin magt”.

Påskedag
v. Hanne Mejlvang
Aldrig har jeg glædet mig så meget til Påsken 
som i år, sikkert på grund af den opslidende Co-
rona, som rent kirkeligt har gjort os lidt hjemlø-

se. MEN nu skal vi takke og glæde os, vi skal fejre, at som Han op-
stod skal vi opstå, som vi synger i en påskesalme. Påskemorgen er 
den mest sejerrige morgen nogen sinde, en sejr over døden, som 
aldrig vil blive overgået af noget andet, og det er det, vi skal give vi-
dere, som Ejgil Mejlvang skriver i sin påskesalme. 

GLÆDELIG PÅSKE!GLÆDELIG PÅSKE!
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Kirkesmedjen i Nyker skifter ejere

Den 1. marts overtager familien Felby Kir-
kesmedjen i Nyker efter familien Ham-
mer. For vi, Jørgen og Bente, flytter til Røn-
ne i et bofælleskab med vores søn, hans 
kæreste og deres tilsammen fire børn. 

Ind i Kirkesmedjen flytter Axel på 6 år 
og hans forældre Jessica og Rasmus, samt i 
juli også Axels oldemor Jonna Hansen. De 
kommer fra København men har siden ok-
tober boet fast på øen i deres sommerhus i 
Sømarken, hvorfor Axel også har begyndt 
sin skolegang i Nexø. Axel ser virkeligt 
frem til at møde andre børn og få venner i 
lokalsamfundet samt være aktive i for-
eningslivet sammen med far og mor. Axel 
vil gerne dyrke noget sport, Jessica og Ras-
mus gerne agere som frivillige på en eller 
anden måde og oldemor vil mægtigt gerne 
spille noget kort og deltage i lokallivet. 
Forslag og tilbud er meget velkomne.

En berejst familie
Rasmus er født i København, men har boet 
og studeret i Lyon, San Francisco og Lon-
don. Han arbejdede i mange år for Carls-
berg, hvor han mødte Jessica og arbejder 
idag for det svenske firma Lantmannen 
Unibake, der laver brød og wienerbrød 
over hele verden. Rasmus har arbejdet på 
projekter i alt fra Kasakhstan, Sibirien, 
Asien, USA, det mest af Europa og endda i 
Sverige. Han er nu vendt hjem og har  i Kø-
benhavn  for firmaet arbejdet med virk-
somhedsstrategier. Dette arbejde vil  Ras-
mus forsætte med på Bornholm men nu 
hovedsagligt fra en hjemmearbejdsplads i 
Nyker.   

Jessica er født i Nordirland, opvokset i 
England og har boet i Canada, Belgien og 
senest Danmark, hvor Axel er født og op-
vokset. Jessica har en kunst og design bag-
grund inden for mange discipliner. De sid-
ste 15 år har hun arbejdet som designan-
svarlig inden for emballage og branding-
identiteter for store virksomheder som 

Carlsberg og Coca-Cola. Hun har også ar-
bejdet som feltassistent ved geologisk 
forskning  i Canada  (North Western Terri-
tories), der hvor muddervejene ender og 
der går bjørne rundt i gaderne. På en forsk-
ningsbase på Antarktis har hun bygget 
møbler, mens hun lavede et fotoprojekt. 
Med et 100 år gammelt  kamera søgte hun 
at optage ”autentiske” billeder taget på de 
steder, de tidligste ekspeditioner på konti-
nentet besøgte men den gang ikke kunne 
fotografere. Disse billeder har været ud-
stillet i Brussels og Luxembourg og måske 
kommer der en dag en pop up udstilling af 
billederne i Kirkesmedjen. Hun har sit 
eget designkonsulentfirma og håber at 
kunne bruge sine kreative evner til at ud-
vikle nye forretningmodeller i Kirkesmed-
jen. Og skulle nogle have idéer til, hvad 
hun kunne kaste sig over, vil også de blive 
modtaget med åbne arme. 

Idéerne bobler
Rasmus og Jessica planlægger at prøve 
nogle pop up forretningsidéer for at se, 
hvad der passer bedst til byen og øen. Må-
ske en pop up fællesskabsspisning eller en 
håndværksmesse, måske nogle kreative 
workshops eller endda låne et smukt rum 
ved siden af kirken ud, hvis nogen måtte 
ønske at være vært for familie og venner 
efter en konfirmation eller i fbm. andre 
begivenheder.

De vil meget gerne høre dine ideer og 
håber at kunne åbne deres hjem og invite-
re dig indenfor, når omstændighederne 
tillader det. Alle er velkomne til at kigge 
forbi eller kontakte familien på facebook, 
hvor de er med på Nyker siden.

Til slut skal det nævnes, at familien 
godt kan lide at rejse, tage på teltcamping, 
vandre og lave mad på bål og at Axel nyder 
at svømme, gå til sport, lege med Lego, lave 
ninja træning gerne med forhindringsba-
ner i haven ... ..og lege med sine marsvin.

Og så et farvel
Bente og jeg ser tilbage på 38 spændende år 
som Nykerboer, Bente som producent af 
håndtrykte tekstiler siden 1986 og jeg som 
medlem af borgerforeningen siden starten 
i 1984 og formand fra 1988-2018. Vore to 
drenge Michael og Mark startede begge I 
Nyker skole,  medens den stadig var folke-
skole. Stor tak til NIF for at have taget initi-
ativet til etableringen af en privatskole i 
byen i 2004, da regionskommunen valgte 
at lukke folkeskolen. Og tak til alle med-
lemmerne i Nyker Fællesråd for den gode 
dialog i alle årene, der lærte os at arbejde 
sammen i både stort som småt  og formu-
lere vores mål for byen i den Lokale Udvik-
lingsplan - LUP´en -i 2015, der som mål har, 
at udvikle byen som ”Børnefamiliernes 
By”. Det mål er vigtig og kan sikre, at vi i 
fællesskab får skabt positive resultater i en 

tid, hvor så meget centraliseres og især be-
rører byerne inde i landet negativt. Derfor 
var jeg også glad for, at der i 2017, da Dagli-
Brugsen lukkede, var opbakning til et klyn-
gesamarbejde mellem Nyker, Klemensker, 
Rø og Aarsballe.  Når vi mister mere og me-
re af den offentlige og private service, vi 
tidligere kendte til, er det godt at stå sam-
men i “klynger”, der tilsammen har noget 
af det, vi føler, vi stadig har behov for. Her i 
foråret vil 4-Kløver-Klyngen høre fra Real-
dania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden, 
om vores projektoplæg er blever taget godt 
imod. Det vil kunne  udløse op til 4,5 mio. 
kr. i støtte, som er det, der er ansøgt om.  
Det frister én til at hænge ved i klyngesam-
arbejdet, selv om man snart bor uden for 
klyngen. Det håber jeg, man vil være åben 
over for.

Jørgen Hammer

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

Vil du vente med at betale?

Ansøg nemt

og hurtigt!

Send SMS til 

1980 med teksten

RB Automester

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

Rasmus, Axel og Jessica til Halloween. Oldemor Jonna og Axel. Antarktis



Skal der holdes fest? - Så er stedet Nyker Forsamlingshus
Stedet hvor du kan holde små og store fester i en hyggelig atmosfære. 

16 Nyker

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

Murer-, støbe-, snedker- og tømrerarbejde udføres!Restaurant 
Bolsterbjerg
www.bolsterbjerg.dk
Tlf: +45 5699 9200

Busselskaber & fester
modtages hele året

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

Træningstider udendørs 
-  foråret 2021 for Nyker Fodbold

Grundet de nuværende Corona regler, 
er starttidspunkterne for den udendørs 
træning ikke fastsat endnu. 

Ved eventuelle spørgsmål om start-
tidspunkter for de respektive hold, kan 
fodboldformand Knud A. Rasmussen 
kontaktes, tlf. 4038 7445.

Lige så snart regeringen åbner op for 
udendørstræning i større grupper, 
vil datoer for opstart blive lagt ud i 
de respektive Facebook-grupper.

 Årgang Træningstid Kontaktperson

 Piger og drenge 5-8 år  Lørdag kl. 09.30-10.30 Knud A Rasmussen
  Starter først i april-maj Tlf. 4038 7445

 Drenge U/14 Nyker-Hasle Tirsdag - Torsdag 16.30-18.00 Tim E. Andersen
  *Lige uger i Nyker Tlf. 9396 1994

  ulige uger i Hasle

 Drenge U/17 Nyker-Hasle  Tirsdag - Torsdag 16.30-18.00 Knud A. Rasmussen
  *Ulige uger i Nyker Tlf. 4038 7445
  lige uger i Hasle

 Damer Onsdag Steffi   Low
  18.30-20.00 3013 2858

 Senior herrer Tirsdag - Torsdag  Kent Ole Larsen
  18.30-20.00 4218 8392

Sponsor for Nyker Fodbold
• Bornholms  Produkthandel Aps

• Axel Sørensen A/S 

• DanBolig

• Intersport Rønne 

• Ur Entusiasten                   

• Super Brugsen Klemensker

• Nyker Borgerforening 

• Vesterlund 

• NBC Nyker Bilcenter
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Rø Borgerforening 
Formand: Herdis Terkelsen 4046 8285 
 herdis.terkelsen@icloud.com     

Næstformand: Niels Pedersen  2648 9470  
 sjidavarameedpedersen@gmail.com 

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

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

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

Bestyrelses- 
suppleant: Jesper Madsby                            2511 0210 
 lj.madsby@hotmail.com

Kontingent på konto eller ved generalforsamling   
50 kr. pr. enkeltmedlem

 kontonummer : 6060-0005777998

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

Rø Idrætsforening  

Formand: Niels Munch 4041 3305 
 namnygaard@hotmail.com

Kasserer: Anita Gjedsted  2326 5679 
 gjedsted@pc.dk  

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

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

Suppleant: Hanne Munch 5128 1953 
 hanne_munch@hotmail.com 

Rø Nyt

Rø Medborgerhus
Udlejning til private fester, møder og andet

Vivie S. Christiansen
Telefon 2296 2336

Mail: roemedborgerhus@gmail.com 

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

Bestyrelses- 
medlemmer:  Anita Holst-Pedersen  
 Lise Lindholm  
 Birthe Pedersen  
 Bodil Christensen                                                    

Suppleant:  Else Marie Madvig

Så kom der lidt sne, frostklar luft og dejligt vejr at gå i. Jeg 
tror sjældent jeg har mødt så mange vandrere efterår og 
vinter som i år. Der er folk på mange ruter, men altså især 
mange på dem, der løber ned igennem øen og især den 
nye Højlyngssti. https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyt-
telse/naturprojekter/hoejlyngsstien/kortmateriale/  

Højlyngsstien begynder ved Sandvig og slutter ved 
Årsdale og løber lige gennem Rø Sogn også. Her bliver 
den ledt hen ad cykelstien mod Kleven og op over Store-
borg med den smukke udsigt. Folk fra Kommunen har 
sat de fineste skilte op mod Storeborg og har også etable-
ret et gelænder til turen ned ved den vestre ende. Det er 
godt, da stien her var slem at komme op og ned ad. Så tak.

Hvis alt lykkes m.h.t. vores projektansøgning, så kom-
mer der et shelter ved vores Medborgerhus, kun 1 km fra 
Højlyngsstien. Derudover har Rø også lejrpladsen ved 
Mortingevej i Rø Plantage, ligesom der er friteltning og 
også små ryddede lejrsteder tæt på stien. 

Endelig har I måske læst i Tidende om Tobias 

Woxholtts projekt TRÆTOP i skovstykket på Mortingevej 
tæt op mod Plantagen. Her har ejeren Jens-Erik gået og 
passet skoven så den har kunnet udvikle sig i fred og ro. 
Hvis projektet her lykkes, så bliver der endnu en fanta-
stisk mulighed for at overnatte i det fri på skovens præ-
misser. 

Ellers er det jo en mærkelig tid. Meget ligger stille, 
men der er altså også friske ideer, nye unge folk, der flyt-
ter hertil og projekter undervejs. Lad os håbe at forsam-
lingsforbuddet snart løsnes, så vi kan mødes lidt flere, 
børnene komme i skole og forretningerne åbne igen. 

Som I kan se har vi flyttet vores generalforsamling en 
måned frem. Vi må se om det holder.  

Husk nu at vi gerne hjælper med kørsel til vaccination 
eller Brugsen. Ring til mig !

Fortsat god vinter til jer og nyd de første fuglestemmer 
og vintergækker.

Herdis Terkelsen,  
Rø Borgerforening  40468285

Nyt fra Rø IF
Vi kom jo desværre ikke igang med linedance og Floor-
ball efter Nytår som håbet.  

Næste udmelding fra regeringen vedr. restriktioner 
gælder som I ved foreløbig til  den 28. Februar.

Men vi prøver at holde humøret højt og holde kontakt 
til vores medlemmer bl.a. på Facebook, hvor Malene hver 
uge spiller op til dans hjemme i stuerne på skærmen. Det 
er der en trofast skare dansere, der benytter sig af og uan-
set hvad så giver det en fornemmelse af at være sammen, 
selvom det er hver for sig.

Vi er klar til at starte træningen op, så snart der bliver 
givet grønt lys for indendørs idræt igen. Også selvom vi 
måske kommer et godt stykke hen i marts måned.

Generalforsamling 
Vi havde planlagt generalforsamling onsdag den 24. Fe-
bruar, men den er udskudt indtil vi ved lidt mere om re-
striktionerne for den kommende tid.

Vi håber på at kunne afholde generalforsamlingen i 
marts/april måned, og vil udsende indkaldelse, så snart 
vi kan fastlægge en dato.

Øvrige planlagte arrangementer i foråret:
Søndagsdans den 27/2 er aflyst.
DGI Dansedag lørdag den 13/3 er aflyst
Medlemsfest lørdag den 20/3 - afventer p.t.
Søndagsdans den 18/4 kl. 10-13 i Rø Medborgerhus - kan 
forhåbentlig gennemføres.

Vi glæder os til vi kan mødes igen, og danse sammen og 
spille Floorball, som vi plejer, men indtil da sender vi vo-
res bedste hilsner til alle vores medlemmer.

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste!

På vegne af Rø IF
Malene Finne Jensen

Foto fra et arrangement i Rø Medborgerhus først i juli måned 2020, hvor vi havde besøg af en gruppe linedancere fra  
Sjælland. Malene Finne
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Rø Pensionistforening
Så er 2021 begyndt på samme måde som 2020 sluttede! 

Jeg håber at alle kom godt igennem julen.                                                      
Ingen sammenkomster, ingen arrangementer og in-
gen fastlagte planer for den nærmeste fremtid. Vi tør 
simpelthen ikke planlægge noget, før vi ved, om co-
vid-smitte er så langt nede, så samfundet åbner, og vi 
kan mødes igen (blandt andet til generalforsamling).

Hold humøret højt og håber vi snart kan ses alle 
sammen. Erik Malmkvist

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

Lær Klyngens område  
at kende

Tilrettelagte vandreture 
Den første lørdag i måneden kl 10-12 

Vi tager en kande kaffe med

Altså næste gang 6/3 kl 10
Mødested P-plads ved Golfbanen, Spellingevej 1, Rø

Tilmeld sms til Lene Koefoed 26 45 88 10 
eller Herdis Terkelsen 40 46 82 85

Rø Lokalarkiv
kontakt Niels Pedersen på 26 48 94 70

eller Erik Malmkvist       på  40 36 96 41  

Husk
at du kan få hjælp til at køre og handle  

eller evt. vaccination !

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

NY DATO

Generalforsamling 
og spisning i  

Rø Borgerforening
MANDAG D. 22. MARTS 2021  KL. 18               

Afholdes nu i år i   
RESTAURANT RØ Røvej 51, Rø.

Generalforsamling med dagsorden iht.  
vedtægterne samt enkelte vedtægtsændringer

 Indkomne forslag til dagsorden skal meddeles 
formanden,  Herdis Terkelsen senest d. 8/3- 2021

Har du brug for kørelejlighed  
- så sig til. vegetar ? - så sig til

Vi glæder os til at se dig

Tilmelding til spisning senest  16/3-21  
herdis.terkelsen@icloud.com  40 46 82 85  

Du kan betale årets kontingent ved indgangen

Vær opmærksom på ændringer  
ved. forsamlingsforbud

✗
Nyker/Rø-Jagtforening
Så er jagtsæsonen overstået og den har desværre stået i 
coronaens tegn.

Det er da alligevel heldigvis lykkedes os med lidt 
møje og besvær, at holde nogle af vores jagter. Vi var så 
heldige, at vi lige nåede at afholde den første jagt in-
den restriktionerne trådte ikraft. Andejagterne i Spel-
linge Mose har vi også kunnet afholde og heldigvis for 
det. Her fra jagtforeningens side skal der lyde et stort 
tak for medlemmernes tålmodighed og bevarelse af 
det gode jagthumør på trods af den lidt bøvlede situa-
tion. 

Så følg gerne med på vores hjemmeside,  nyker-
roejagt.dk  for mere information om forårets program. 
Bestyrelsen vil selvfølgelig  gøre alt hvad vi kan, for at 
det skal gå så smidigt som muligt. 

Så på snarligt og forhåbentligt coronafrit gensyn.

Linedance i Rø - Sammen hver for sig  - pennefører Herdis Terkelsen
Hanne:

Jeg går til dans 1 gang om ugen og har 
danset ca 18 år.
Timerne med linedance er for mig : alt 
det sociale - god musik - motion.
Under den første nedlukning dansede vi 

på små hold, men nu danser jeg med efter Malenes video 
på Facebook hver tirsdag aften. Det er også godt. Men jeg 
glæder mig til vi kan komme igang igen.

Vivie
Normalt underviser jeg 2 gange om ugen . 
Jeg har danset i over 20 år og har været 
med her fra starten i 2007.
For mig betyder dansen : energi, glæde og 
socialt samvær

Jeg går nogle flere ture nu, men når vi begynder igen bliver 
det tilbage til det normale tror jeg.

Susanne
Jeg danser 2 gange om ugen på 3 hold. Jeg 
har været med siden starten i Rø i 2007.
For mig er det det sociale, hyggen og den 
gode motion, der trækker.
Som erstatning går jeg lange ture 3 gange 

om ugen med en veninde jeg har mødt til linedance. Det er 
også dejligt. Vi går forskellige steder på øen ca 10 km hver 
gang. Senest har vi gået hele Højlyngsstien i etaper med te 
og kage, når vi er nået frem til den anden bil. Vi har aftalt at 
fastholde de gode vandreture også efter at vi begynder til 
dans igen.

Grethe
Jeg går til dans 1 gang om ugen og jeg tror 
jeg har gået der i 15 år.
Jeg er glad for alt det sociale samvær vi 
har - for hyggen - det at få sved på panden 
og røre sig - og for alle grinene.
Som erstatning danser jeg med efter Ma-

lenes video om tirsdagen og så går jeg ture også sammen 
med en danseveninde.  Jeg vil holde fast i gåturene.

Malene
Jeg har været instruktør i 15 år, men star-
tede dansen op her sammen med Niels 
Munch i 2007. Jeg har 2 hold Blue Jeans i 
Rø og 2 hold i Rønne.
For mig betyder dansen velvære, livsglæ-

de, herlige mennesker og god musik. Jeg er fra et hjem, 
hvor begge mine forældre spillede. Jeg nyder virkelig at 

formidle glæden videre og at være med til at bygge det so-
ciale op og give muligheder for at nye venskaber kan op-
stå.
Jeg går nogle ekstra ture til vandet som erstatning, men el-
lers bruger jeg også energi på hver søndag at optage en vi-
deo, hvor jeg instruerer danse for alle de forskellige hold.
Jeg lægger dem op på YouTube ( søg på mit navn: Malene 
Finne Jensen) og så lægger jeg dem på Facebook i gruppen: 
Dans med Malene derhjemme. Du er velkommen til at 
melde dig ind og være med her også. Det er hver tirsdag kl 
18.15. 
Der er både folk herfra Rø og fra Rønne-holdet og også fra 
andre klubber, der er med sammen hver for sig.

Jens
Jeg går til linedance i Rø 1 gang om ugen når alt er normalt. 
Jeg har gået i ca 10 år, men har jo stort set danset siden jeg 
var 6 år gammel.
For mig betyder linedansen i Rø at jeg får rørt mig ekstra, 
at jeg er med til at bakke op om RIF - det betyder sammen-
hold og kammeratskab og venner.
Jeg savner at komme afsted en gang om ugen for at danse 
og lukke alt andet ude, som man gør når man er i sving på 
gulvet.
Som erstatning cykler jeg lidt for motionens skyld, men 
dansen savner jeg.
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RØ-TADDER
Karna: Ded va nu got, â komma væk frå denj forbaskada 
Trafikken. Som de då kjør, nu vor Broen over Stevelen 
bler reparerter. Stævlabroen, som de saijer.

Sofus: Ded e me Lived som injsats, når inj kjør over Bob-
babrøddana, Busser, Mælkabila, Lastvogna â så ajle de 
anra mera æjle minre fornuftija.

Karna: Kanjsje va’ed livæl majed got, a de gamla sjæv-
øjeda Røhætterna, som bâra sto der â gavte, ble skjiftad 
ud me nâd mera fornuftit Værn.
Sofus: Naj, ded e min sjæl nâd Pjat! Folk kanj væl kjøra 
ornlit, for va ska de ud i groven ætte? Inj spor bâra!.

Karna: De kanj jo varra uhældija, Sofus.

Sofus: Snak du bâran for daj sæl. Var du glâ for, a du ente 
hâr Kjørekort, du me dit Temperament, de smâla Vajana 
â diva Grover.

Karna: Nå- nå- du snakkar!. I værfal e’ed livæl got, vi kanj 
sidda her udanfor Ellys i Fred â Ro â vænta  på, a ded ska ble 
min Tur. Jâ hâr næmlig bestilt Flæskastaj, ska jâ sæmænj 
saj daj, som jâ  ska hâ me jem te Aftansmâdinj.

Sofus: Jâ trode æjlans, hon hadde lukt å for denja Conna-vi-
russinj. Alt e jo forladmaj lukt. Ente engong nyja Hozza 
kanj inj komma ud â kjøvva. 

Karna: Ha- ha min kjæra Sofus! Du må lære daj â strikka di-
na Hozza sæl, bâra! Ded hadde va’ed et syn for Guder â an-
jed Gotfolk - â forresten - Elly udleverar jo Flæskastaj vær 
Sønda ! En ska bâra bestilla føst.

Sofus: Jovist! En Lærpostajmâd æjle et pâr Sjiva Brø me 
Spæjesil â ejn ynka Syp æjle to e nu heller ente â forajta!

Karna: Så tak!, nu kommer moer Elly me Mâddinj te maj.  
Jâ vil spo maj jem â spisa denj dajlija Flæskastajinj!

Sofus: Så kanj jâ bâra sidda her ena â ynkes,va!

Karna: For â varra lit tresker, syns jâ, du ska bestilla 
Flæskastajinj nu, så kommer Elly ud te daj næsta Sønda, 
â forladmaj, du!, de lover godt vejr hela Uggan! En trille, 
fille, fem Grâder frost kanj du væl nok tølla!. Du hâusar 
væl nok de Ævlesjivarne frå Brøgsen sista gong, va?

Sofus: Fârrrvæl, Karna. Du kunje gjærne hä prævt â over-
snakka maj te â tâ me daj jem - dæmmeså !

Det gamle Rø
Befolkningstallet

I de fem år, krigen rasede, steg befolkningstallet i Rø sogn 
til lige ved 1.000 indbyggere. I de senere år er indbyggertal-
let faldet meget  (nu 411 indbyggere).

For at vende tilbage til de første krigsår, som startede d. 
1. september 1939. Alle var kommet i arbejde og tjente pen-
ge - selv om lønnen ikke var høj, rakte pengene langt. Ung-
dommen kunne ikke nøjes med at arbejde om dagen, de 
havde flere kræfter, som skulle udfoldes, det førte til, at 
man samledes om aftenen i grupper flere steder på gårde-
ne, hvor der blev spillet håndbold i engen eller på en al-
mindelig græsmark.

Dette gav anledning til, at man i november 1939 ind-
kaldte til et møde på Afholdshotellet, hvor man diskutere-
de mulighederne for at starte en idrætsforening.

   Man blev enige om at starte i det små og ikke være for 
fordringsfulde med fodbold - og håndboldbaner, og på 
dette grundlag blev Rø Idrætsforening startet d. 18.novem-
ber 1939. 

Der gik ikke ret mange dage, så havde man fundet ledere 
til at tage sig af gymnastikken, som skulle foregå i salen på 
Afholdshotellet. Det blev Aage Nielsen, der tog sig af karle-
holdet, og Inger Thisen havde pigeholdet. De havde hver 
sin ugedag, for den gang måtte piger og drenge ikke være 
sammen.

Det viste sig at gå godt med stor tilslutning på begge 
hold. Året efter begyndte nogle damer også at gå til gym-
nastik - » rullekonerne« kaldte de sig - de kan nu ikke have 
været så gamle alle, for her bor da en i sognet endnu - nu 55 
år efter.

Håndbold og fodbold
Da det blev sommer, skulle der findes en græsmark, hvor 
der kunne spilles fodbold.

Her var vi så heldige, at vi lejede en græsmark på Kirke-
bogård, (Lindeskovvej 13) den var ikke vandret, så når der 
skulle vælges side, var det ikke med - og modvind, man 
valgte, men opad bakke og nedad bakke. Lejemålet var og  – 

så lavet så praktisk, at om dagen havde købmanden sine 
køer tøjret på græsmarken, når ungdommen så mødte om 
aftenen, skulle de først ud med skovl  og spand for at fjerne 
de værste kokager, før de kunne spille bold.

Det var det første år. De næste to år blev der lejet græs-
marker på Maegård (Spellingevej 3), her var der ikke så me-
gen hældning på jorden, og således bedre egnet til formå-
let. Idrætsforeningen holdt ligesom andre boldklubber en 
sommerfest med forskellige hånd- og fodboldkampe – 
fodboldkamp mellem land og by, tovtrækning, sækkevæd-
deløb m.m. Desuden var der opstillet boder med skydeba-
ne, salg af varme pølser og is m.m.

I sommeren 1942 var Rø Idrætsforening arrangør af Ø-
stævnet, hvor alle bornholmske håndboldhold deltog. Det 
var et meget stort arrangement og kostede megen frivillig 
arbejdskraft. Det skulle foregå over to dage, lørdag og søn-
dag. Alt var godt tilrettelagt med program og tidsplaner. Ei-
nar Larsens (Radio-Larsen) højtalere var opstillet, så alle 
kunne følge med i, hvad der skulle foregå. Einar Larsen var 
idrætspeaker og lå på højde med Gunnar Nu. Den første 
dag gik godt, men søndagen blev helt ødelagt af et meget 
voldsomt regn- og tordenvejr. Det begyndte at regne om 
formiddagen, og det blev ved til langt ud på natten. Alt det, 
der skulle foregå af kampe og anden underholdning, blev 
aflyst. Nu var der kun det festlige samvær tilbage, og det 
skulle foregå indendørs. Her var lagt op til meget stor del-
tagelse, så her var lejet alle de sale, de havde på Helligdom-
men (Søndre Strandvej), også den gamle pavillon. To store 
orkestre leverede dansemusikken, så til trods for at det 
stadig regnede, ødelagde det ikke noget for feststemnin-
gen.

 Thomas Jensen ved Niels Pedersen  

Læs med næste gang om etableringen af  
Rø Idrætsanlæg med efterfølgende indvielsesfest. 

Hotel Helligdommen. Ø-arkiv, Bornholmske Billeder (brk.dk)

Afslutningsopvisning på Hotel Helligdommen, ca. 1940.  Ø-arkiv, Bornholmske Billeder (brk.dk)
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Kirkebilen: Alle, der har behov for at benytte kirkebilen, bedes ringe derom helst inden kl. 21.00 dagen 

før på  tlf. 5695 2301,  Bornholms Taxa (for Klemensker) eller på  tlf. 56 95 23 01, Bornholm 
DanTaxi (for Rø). Kirkebilen kan også benyttes til ældremøderne efter aftale med præst eller 
menighedsrådsformand.

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

Sognemedhjælper:   Oddrun Aasebø Rønne, email: oddrunronne@gmail.com, tlf. 2629 2885.

Hjemmeside: clemenskirke.dk 

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

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

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

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

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

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

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker 

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

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

Søndag den 21. februar
Klemensker kl. 9.00

Søndag den 28. februar
Klemensker kl. 10.30

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

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

Fredag den 19. marts
Klemensker kl. 19.00

Søndag den 21. marts
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

Søndag den 28. marts
Klemensker kl. 10.30

Torsdag den 1. april
Rø Medborgerhus kl. 17.30
Rø Kirke kl. 19.30

Fredag den 2. april
Klemensker kl. 10.30

Søndag den 4. april
Klemensker kl. 10.30

Mandag den 5. april
Rø kl. 10.30

Søndag den 11. april
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30
Klemensker kl. 16.00

Torsdag den 15. april
Rø kl. 16.00

Søndag den 18. april
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

Fastelavn. Matt 3,13-17: Jesus bliver døbt.
NHK.
NHK.

1. søndag i fasten. Matt 4,1-11: Jesus bliver (ikke) fristet.
Per Kofoed Munch.

2. søndag i fasten. Matt 15,21-28: Bid dig fast i bordet!
NHK.

3. søndag i fasten. Luk 11,14-28: Du kan ikke være neutral.
NHK.
NHK.

Midfaste søndag. Joh 6,1-15: Gud løber aldrig tør!
NHK.
NHK. Efter gudstjenesten oplæg ved ”Værftet” i Nexø.

Lovsangsaften for Nordbornholm
Musik ved bandet EMBR. Se omtale.

Mariæ bebudelse. Luk 1,26-38: Helligånden skal komme over dig.
NHK.
NHK.

Palmesøndag. Matt 21,1-9: Han red mod solnedgangen.
NHK. Konfirmander medvirker.

Skærtorsdag. Matt 26,17-30: Det sidste måltid.
Fællesspisning. Tilmelding nødvendig. Se omtale.
NHK.

Langfredag. Jesu lidelse og død.
NHK. Liturgisk gudstjeneste.

Påskedag. Mark 16,1-8: Der er ingen død!
NHK.

2. påskedag. Luk 24,13-35: Luk øjnene op!
NHK.

1. søndag efter påske. Joh 20,19-31: Jesus er midt iblandt os!
NHK.
NHK.
Koncert med KUK: Kontakion for Bornholm. Entré.

Spaghettigudstjeneste.
NHK. Se omtale.

2. søndag efter påske. Joh 10,11-16: Den gode hyrde.
NHK.
NHK.

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

Konfirmation i 2021: 
Klemensker: Søndag d. 25. april.
Rø: Bededag 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 1/2021



21Klemensker-Rø Kirke

Spaghettigudstjenester i Rø kirke
Den mest populære type af børne- og familiegudstjenester 
i disse år er spaghettigudstjenesten – en kort eftermid-
dagsgudstjeneste som er efterfulgt af fællesspisning.

Til foråret kommer denne gudstjenesteform også til Rø 
kirke. En torsdag om måneden holder vi en kort gudstje-
neste på børnenes præmisser i kirken og går efterfølgende 
over i medborgerhuset hvor vi sætter os til det færdig dæk-
kede bord og sammen spiser aftensmad: spaghetti og kød-
sovs. 

Kirke og kristendom i børnehøjde
Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt og leget bi-
belhistorier, så både børn og måske endda de voksne kan 
forstå det. 12.

Vi synger sanger som alle kan være med på, beder Fa-
dervor, og bliver velsignet.

Mange børnefamilier med en travl hverdag synes, at 
gudstjeneste og fællesspisning er en god kombination. For 
nogle passer det også bedre at gå i kirke med børnene på en 
hverdag. Og så er det jo den dejlige gevinst, at man får ser-

veret færdig aftensmad midt i den travle uge – og kan lade 
opvasken stå - til nogle andre.

Det praktiske
På kirkens hjemmeside vil der være opdaterede oplysnin-
ger omkring praktiske detaljer ved spaghettigudstjene-
sten. 
Her er lige datoer for spaghettigudstjenesterne i Rø kirke 
frem til sommeren: 

• Torsdag den 15. april 2021
• Torsdag den 20. maj 2021
• Torsdag den 10. juni 2021

Alle spaghettigudstjenester starter i Rø kirke kl. 16 og fort-
sætter umiddelbart med aftensmad i Medborgerhuset. Det 
er gratis at spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.

Alle er hjerteligt velkomne!!  I alle aldre!!  Også dem som 
ikke har fast adresse i Rø! 

Tag en ven med, en bedstemor, en onkel eller noget helt 
andet – og kom!   Vi ses!

Søndag 11. april 2021 kl. 16:00 i Skt. Klemens Kirke

Kontakion for bornholm
Genopførelse af Kevin Duggans skønne og rørende drama-
tiske musikværk, ’Kontakion for Bornholm’ for kor, 
sangsolister (1 bornholmsk, 1 tysk, 1 russisk), klaver, orgel, 
obo, rørklokker, pauker og andet slagtøj. Kevin Duggan 
kommer selv fra Skotland og dirigerer værket. Han er orga-
nist ved Dunblane Cathedral, men var organist i Skt. Nico-
lai Kirke, da værket blev til.

De enkelte dele af værket bygger på avisartikler, som 
fortalte om blodbadet omkring øen, mens tyskerne for-
søgte at flygte ved slutningen af 2. Verdenskrig, og Born-
holm blev angrebet, mens resten af Danmark jublede. 

Benjamin Brittens "War Requiem" har været en inspira-
tionskilde til værket, og titlen er fra den russiske allehel-
genssalme med samme navn, der bliver sunget som midt-
punkt i værket. Man vil også nemt kunne genkende 'Tunge 
mørke natteskyer' og 'Kringsat af Fiender'.

Sidste gang værket blev opført - i 2016 - var det for en 

fyldt Skt. Nicolai Kirke. Både medvirkende og publikum 
havde flere steder svært ved at holde tårerne tilbage. 

Billetterne koster kr. 100 (+ gebyr) og kan købes via KUK 
i Hasles Facebook-side: www.facebook.com/kukihasle.

Alle coronarestriktioner vil naturligvis blive overholdt. 
Såfremt koncerten skulle gå hen at blive aflyst på grund af 
nedlukningsreglerne, vil alle købte billetter blive refunde-
ret (excl. gebyr).

Koncerten afholdes som en del af fejringen af 75-året for 
russernes hjemrejse efter 2. Verdenskrig. KUK i Hasle i 
samarbejde med Hasle-Egnens Lokalhistorisk & Film-
værksted byder desuden i weekenden 9.-11. april på Ud-
stilling på Hasle Gamle Rådhus, Fortællecafé på Hasle 
Gamle Rådhus, Koncert i Hasle-Hallen med genhør med 
viser, film- og popmusik fra før-, under- og efterkrigsti-
den, Filmen 'Beredskab Beskyttelse Besættelse Befrielse' 
på Hasle Gamle Rådhus.

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

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

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

Har du spørgsmål, så kontakt 
 Annette K. Sonne på 20 11 14 44.
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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. 19.00: Sportsaften i Aakirkeby
Henv. til Kasper S. Rasmussen. Tlf. 28 15 88 23. 
Mail: staalegaard@hotmail.com

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

Februar

To. d. 11. kl. 19.30 Torsdagssamling

Sø. d. 14. kl. 14.00 Fastelavnsmøde 
m. Anders Solgaard.
Efterfølgende tøndeslagning for 
børn v. Brian

Sø. d. 21. kl. 10.30 Møde m. Thorkild Holm

Sø. d. 28.  Henviser til Gudstjenester

Marts

Ti. d. 2. kl. 10.00 – 12.00 Bønner og Birkes, 
bønnesamvær for kvinder

Sø. d. 7. kl. 14.00 Møde m. Thomas Olofson

To. d. 11. kl. 19.30 Torsdagssamling

Sø. d. 14. kl. 14.00 Fællesmøde i Østermarie 
m. Anders Langkildehus.

Sø. d. 21. kl. 10.30 Møde m. Lars-Jep Elleby

To. d. 25. kl. 19.30 Torsdagssamling

Palm.-Sø. d. 28.  Henviser til Gudstjenester

April

Langfr. d. 2. kl. 14.00 Fælles-Langfredagsmøde
 i Aarsballe

Påskesø. d. 4. kl. 14.00 Møde

Ti. d. 6. kl. 10.00 – 12.00 Bønner og Birkes, 
bønnesamvær for kvinder

Sø. d. 11. kl. 14.00 Møde 

To. d. 15. kl. 19.30 Torsdagssamling

Se www.lm-aarsballe.dk 
om planlagte møder/arr. er Corona-aflyst.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com Tlf. 30297665

     

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

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

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

Februar
Tor. 11. kl. 19.30  i Rønne, Zahrtmannsvej 42:

  Bibelundervisning v. Jens Jørgen 
Rasmussen: ”Hvordan praktiserer 
vi hviledagen?”

Ons. 24. kl. 19.30  i Nyker v. sognepræst Flemming 
Mose Lauridsen

Marts
Ons. 3. kl. 14.00  i Klemensker: Ældremøde

Ons. 10. kl. 19.30  i Klemensker v. Lasse Munk

Ons. 24. kl. 19.30  i Klemensker: Generalforsamling. 
Indsamling til huset.
Andagt v. Palle Kure. Vi drøfter 
fremtid og visioner.

April
Man. 5. kl. 14.00  i Rønne, Zahrtmannsvej 42: 

Påskestævne

Ons. 21. kl. 19.30  i Klemensker v. Lasse Munk

Ons. 28. kl. 19.30  i Klemensker v. indremissionær 
Palle Kure

ELM RØ
Klemenskervej 26A, Rø
Aftensmøde - Lige uger tirsdag 1930
23. februar:  Mogens Holm, kaffe
9. marts:  Peter Krak, kaffe
23. marts:  Edvard Edvard Holm Nielsen, kaffe

Alle er velkommen

Yderligere oplysninger fås hos 
Susanne Maribo-Mogensen 

Telefon: 56 97 57 51

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 18. marts kl. 19.00  i kirken.

Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

3. marts kl. 14.30
Besøg fra ”Værftet” i Nexø

7. april kl. 14.30: 
Lars Rømer fortæller om hvordan han blev

 ”professionel troldejæger”

Lovsangsfest med EMBR
Fredag den 19. marts kl. 19.00 

i Sct. Klemens Kirke
Igen i år kommer lovsangsbandet EMBR på besøg for at 
lede os i lovsang til vores fantastiske Gud! Der vil være 

en kort prædiken ved Nikolaj Hartung Kjærby.

Arrangører: Allinge, Hasle, Klemensker, 
Olsker-Tejn, Rutsker og Rø Kirker.

Tid til Gud
– lyttende bøn i Rø Kirke
På grund af coronasituationen er der aktuelt ikke 
planlagt nogen datoer for Tid Til Gud.  
Følg med på hjemmesiden!

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

Fyraftensbøn i Klemensker 
Onsdage kl. 16:30-17:30 
i Konfirmandstuen. 
Alle er hjerteligt velkomne!
Carsten Holm, tlf: 2345 4210  

Spejderlokalerne
i Klemensker onsdage:

Bævere og ulve kl.16.00-17.30

Spejdere kl.17.45-19.45

Henv. Brita Hansen tlf. 6128 1670

Februar
Tor. 11. kl. 19.30  i Rønne, Zahrtmannsvej 42:

  Bibelundervisning v. Jens Jørgen 
Rasmussen: ”Hvordan praktiserer 
vi hviledagen?”

Ons. 24. kl. 19.30  i Nyker v. sognepræst Flemming 
Mose Lauridsen

AFLYSTRasmussen: ”Hvordan praktiserer AFLYSTRasmussen: ”Hvordan praktiserer 

  Mogens Holm, kaffe  Mogens Holm, kaffeAFLYST  Mogens Holm, kaffe

Februar

To. d. 11. kl. 19.30 Torsdagssamling

Sø. d. 14. kl. 14.00 Fastelavnsmøde 
m. Anders Solgaard.
Efterfølgende tøndeslagning for 
børn v. Brian

Sø. d. 21. kl. 10.30 Møde m. Thorkild Holm

Sø. d. 28.  Henviser til Gudstjenester

AFLYSTm. Anders Solgaard.AFLYSTm. Anders Solgaard.
Efterfølgende tøndeslagning for AFLYSTEfterfølgende tøndeslagning for 
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At virke hvor man er sat
Efter mange års virke i menighedsrådet for først Klemensker sogn  
og siden Klemensker-Rø sogne har Poul Kofod nu valgt at takke af.  
I den anledning har KLYNGE-AVISEN sat ham stævne til en samtale  
om årene der er gået.

” Jeg er fra Allinge, og som sådan har jeg mange gange kørt 
igennem Klemensker og var af den opfattelse, at Klemen-
sker kun var et sted man kørte igennem, men efter min 
skilsmisse for godt 30 år siden, mødte jeg Irene og hun bo-
ede jo her,” indleder Poul sin fortælling om hvordan han 
havnede i Klemensker sogns menighedsråd. Sådan er livet 
fuldt af tilfældigheder, og han flyttede til Klemensker hvor 
han og Irene også blev gift. 

I 1996 opfordrede  den daværende formand, Birger 
Munk, ham til at stille op til menighedsrådet. ”Jeg havde jo 
min gang i kirken, så det ville jeg godt,” husker Poul. ”Det 
var dengang man havde afstemningsvalg, og der var tre li-
ster. Jeg havde ikke boet så længe i Klemensker, så jeg var 
ikke nogen kendt person, så jeg opnåede kun at blive sup-
pleant på Kirkeligt Centrums liste. Men to år senere var der 
en der flyttede fra sognet, og så rykkede jeg ind og blev 
medlem af menighedsrådet midt i valgperioden. Det var i 
1998. Da der var valg igen i 2000, blev jeg lige akkurat valgt 
som nummer 7 ud af 7.”

Som nyvalgt menighedsrådsmedlem erfarede Poul at 
der var nogle gamle, stærke personligheder der prægede 
tingene meget, ”men det var også helt fint,” tilføjer han. 
Han blev dog hurtigt selv trukket ind i arbejdet: Med en 
baggrund som kommunal regnskabsmedarbejder var han 
et naturligt valg som sekretær for menighedsrådet, og da 
Birger Munk i 2006 flyttede til Nyker, blev Poul enstem-
migt valgt til formand; en post som han bestred frem til 
menighedsrådsvalget i 2016. ”De sidste fire år var jeg ikke 
formand, men jeg var valgt kasserer og sekretær. Men nu 
synes jeg at der er for mange 7-taller i min alder, og i foråret 
havde jeg lidt problemer med helbredet og bevægelsesap-
paratet, og så syntes jeg det var på tide at stoppe.”

Gode rammer
Det blev altså sammenlagt til 22 års menighedsrådsarbej-
de for Poul Kofod. Adspurgt om hvad der er det vigtigste 
han har opnået i løbet af de år, vælger han – måske lidt 
overraskende – at fokusere på noget der nok ikke fylder li-
ge så meget i sognebørnenes bevidsthed som det gør i 
budgettet: ”Jeg har jo i hvert fald været med til at skabe 
nogle gode rammer, synes jeg. For 20 år siden da jeg lige 
var kommet i menighedsrådet, fik vi nyt skifertag på kir-

ken; det var en voldsomt stor investering. Vi har også gjort 
meget ved præstegården; der er lavet værelser og badevæ-
relse på loftet. Tingene bliver godt vedligeholdt hele ti-
den.”

Men rammerne er jo nødvendige, for ellers har man ik-
ke noget sted at gøre af indholdet. Som Poul udtrykker det: 
”Som kristne mennesker har vi jo en forpligtelse til at brin-
ge evangeliet videre til alle andre mennesker så de kom-
mer til tro, og så syntes jeg jo at det at være i menighedsrå-
det og bruge de ting jeg kan lave, det var så en måde hvor 
jeg kunne løfte en lille bitte opgave der.”

I det hele taget er det Pouls opfattelse at man bør virke i 
det område hvor man nu engang er sat. Og når man ser på 
de mange kasketter han har båret i årenes løb, bliver det ty-
deligt at han mener det: Ud over at sidde i menighedsrådet 
har han blandt andet været fitnessinstruktør, formand for 
Brugsen og revisor for Klemensker Idrætsforening. Endvi-
dere har han i 20 år været kasserer for KLYNGE-AVISEN og 
dens forgænger, KlemenskeRø Avis; en post som tidligere 
menighedsrådsformand K.V. Rasmussen hvervede ham til 
med et løfte om at der ikke var ret meget arbejde i det. ”Det 
skal man altid sige når man skal lokke nye til at hoppe på 
limpinden!” griner Poul mens han udlægger filosofien bag 
den brede lokalavis: ”Det var jo K.V. Rasmussens kongstan-
ke at man skulle samle kirkebladet og de andre lokale bla-
de i et fælles blad både for kirken og idrætsforeningen og 
borgerforeningen og alle andre foreninger. En vældig god 
idé, synes jeg, og det har vi jo stadig i KLYNGE-AVISEN.”

Kan lide at synge
Pouls kirkelige virke har i øvrigt ikke kun omfattet menig-
hedsrådet, men også provstiudvalget – et udvalg beståen-
de af 7 repræsentanter for menighedsrådene på Bornholm, 
der sammen med provsten styrer de overordnede økono-
miske rammer for det kirkelige liv på øen. Men samtidig 
har han også været med helt ude ”på frontlinjen”, idet han 
efter sin pensionering fra kommunen blev antaget som 
kirkesanger. ”Jeg har altid godt kunne lide at synge,” for-
tæller han. ”Jeg har sunget i amatørkor, og jeg synger i øje-
blikket stadig i Nylarskoret. Jeg kan godt lide at være kirke-
sanger, og det vil jeg godt blive ved med en rum tid endnu, 
så længe jeg stadig synes jeg lyder nogenlunde.” Som kir-

kesanger medvirker han også ved begravelser og bisættel-
ser; en opgave som han har stor respekt for fordi man mø-
der mennesker i en ganske særlig situation, som de hånd-
terer på vidt forskellig måde. Han har også af og til sunget 
solo ved begravelser, og derfor var det ikke helt nyt for ham 
da coronarestriktionerne for nylig medførte at menighe-
dens fællessang blev erstattet af kirkesangerens solosang 
ved de almindelige gudstjenester.

Når Poul Kofod skuer fremad, er han optimist på de lo-
kale kirkers vegne, også selvom der er udfordringer. For 
nogle år siden blev Klemensker og Rø lagt sammen til ét 
pastorat fordi der skulle spares en præstestilling. ”Rø sogn 
er jo et lille sogn; der er kun noget med 330 folkekirkemed-
lemmer, og det er da en udfordring at holde liv i Rø Kirke 
med det grundlag der er, men på den anden side: Evange-
liet har jo været forkyndt fra det sted i op mod 1000 år, og så 
synes jeg ikke jeg skal være den første til at lukke Rø Kirke 
ned; det er i hvert fald ikke min holdning. Vi må prøve at 
kæmpe videre,” formaner han. Også i Klemensker er det 
gået op og ned med kirkegangen, blandt andet fordi ” folk 
er mobile, man har biler, og så kører man hen til den kirke 
og den præst som man nu har lyst til at høre på, og det er en 
udfordring for præsterne. Men sådan som det går i øjeblik-
ket, så oplever jeg en fremgang,” slutter Poul.

Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Ved redaktionens afslutning gjaldt der helt 
frem til 28. februar så skrappe corona-
restriktioner at stort set alle aktiviteter i 
kirken må aflyses. Det betyder at vi ganske 
vist stadig kan afholde gudstjenester og 
kirkelige handlinger, men de må højst vare 
en halv time, der er hverken fællessang el-
ler nadver (og slet ikke kirkekaffe!), og der 
må højst være 54 personer i Sct. Klemens 
Kirke og kun 18 personer i Rø Kirke. Og alt 
hvad der ikke falder ind under kategorier-
ne ”gudstjenester og kirkelige handlinger”, 
dvs. tøndeslagningen til fastelavn, mor-
genandagter, fyraftensbøn, Tid Til Gud, 
Masker Med Mening, ældremøder, børne-

klub, børnekirke etc., det er helt aflyst – 
foreløbig altså til og med 28. februar.

Dette nummer af KLYNGE-AVISEN gæl-
der helt frem til midten af april. Hvilke ret-
ningslinjer der til den tid kommer til at 
være gældende, er umuligt at forudsige på 
nuværende tidspunkt, så jeg kan kun op-
fordre til at man holder sig opdateret på 
kirkernes hjemmeside og i lokalpressen – 
og er man i tvivl, er man altid velkommen 
til at ringe eller skrive og spørge hvilke reg-
ler der p.t. er gældende.

Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Coronaen spøger stadig



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

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

Forebyg smitte
Gå alene ind i butikken

Forebyg smitte
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Gå i selvisolation, hvis du 
har symptomer, er testet 

positiv eller er nær kontakt 
til en smittet

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vær opmærksom  
på rengøring

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

09.10.2020

coronasmitte.dk sst.dk/corona


