KLYNGE-AVI
KLYNGE-AVISEN
Onsdag 13. oktober 2021

Ekstrem-bilpleje
Tlf. 2371 3592

din bil fortjener det...

Alt indenfor bilpleje
Skilte & autoreklamer
3M autosolfilm
Dæk & fælge
Undervognsbehandling
Heine Laursen

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

3. årgang
Bornholm

Onsdag 16. oktober 2019

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

5697 5198

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

Drik
mælk
frisklavet
mad
Den private leverandør af

hver dag

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

Nybolig Bornholm Nybolig
Bornholm Mægler med lokalkendskab
! lokalk
Mægler med
Går du i salgstanker, så er NU det helt rigtige 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
Går du
i salgstanker,
så er NU
detethelt rigtistortgelokalkendskab,
og
vi
vil
med
glæde
tidspunkt at tage kontakt til os for at få
drøfte
en bolig.
kop kaffe.
en dine
snakmuligheder
om værdienover
af din
Vi sælger
rigtig mange boliger i øjeblikket, og vi gør alt
Vi glæder
til atsælgere
høre fraskal
dig føle
! sig trygge
for, at os
vores

igenn
stort
drøfte

Vi glæ

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

Klemensker

Nyker

Aarsballe

4-KLØVER-KLYNGEN’S KALENDER

Redaktionsgruppen består af følgende personer:
Klemensker-Rø
Nikolaj Hartung Kjærby
Kirker:
tlf. 5696 6114
(næstformand)
mobil 4157 5122
nkj@km.dk
Ny Kirke:
Per K. Munch
tlf. 5696 3024
pkmu@km.dk
Aarsballe:
Annette K. Sonne
(lokalredaktør)
mobil 2011 1444
aarsballe@klyngeavisen.dk
Klemensker:
Kjeld Lundbæk
(lokalredaktør)
mobil 4034 3032
klemensker@klyngeavisen.dk
Nyker:
Sven-Erik Sørensen
(lokalredaktør)
mobil 2644 0240
nyker@klyngeavisen.dk
Rø:
Herdis Terkelsen
(lokalredaktør
mobil 4046 8285
og formand)
roe@klyngeavisen.dk
Ansvarshavende
Irene Dunker
redaktør/redaktion: mobil 5217 9050
redaktion@klyngeavisen.dk
Kasserer:
Poul Kofod,
mobil 2615 1290
pokofod@gmail.com
Tryk:
Bornholms Tidende, Rønne
Oplag:
2.500 stk.
Artikler fra avisen må gerne
refereres/citeres, men
kildeoplysning skal gives.
Forsidefoto:
Nykers ”skulpturpark”,
anlagt af Hartvig Mumm.
Foto: Sven-Erik Sørensen

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.

Dato

Tid

Aktivitet

Fælles for hele 4-Kløver-Klyngen
Børn & Unge
Aarsballe
Klemensker
Ny Kirke (Kirkebladet)
Nyker
Rø
Klemensker-Rø Kirker

OKTOBER:
15.

18.00

Høstfest, Aarsballe Medborgerhus,
Aarsballe BF

16.

18.00

Skumringstur,
Røvej/Klemenskervej, Rø BF

19.

19.30

Koncert med Haderslev Drengekor,
Sct. Klemens Kirke, Klem.-Rø MR.

20.

17.30

Fællesspisning,
KIF-Centret, KLB & KIF

27.

14.30

Foredrag, Nyker Forsamlingshus,
Nyker Pensionistforening

29.

19.00

Koncert ”Det voxne Kammerkor”
Ny Kirke, Nyker MR

31.

?

Halloween og fællesspisning i Nyker,
Nyker BF

31.

15.00

Teater ”Bornholmerne” og flæskesteg, Rø Medborgerhus, Rø BF

NOVEMBER:
3.

19.00

Vælgermøde KV 21, KIF-Centret, 4KK

3.

19.00

Klemensker og Jernbanen,
Bygning C, Klem. Lokalhistorie

6.

10.00

Lær Klyngens område at kende,
Mortingevej 6-8, Rø, 4KK

Lene Koefoed
formand

lenekoefoed@gmail.com
2645 8810

Irene Dunker

irene.dunker@gmail.com
5217 9050

Bjarne Bech

bb@cabh.dk
2855 8109

Annette K. Sonne

mail@annettesonne.dk
2011 1444

Christian Bundegaard

christian.bundegaard@gmail.com
5127 1321

Lone Banke Rasmussen lonebrasmussen@outlook.dk
2285 7377
Mattias Landberg
Krarup

mattias.krarup@gmail.com
4191 9876

18.00

Fællesspisning, Aarsballe
Medborgerhus, Aarsballe BF

Herdis Terkelsen

17.

17.30

Fællesspisning, KIF-Centret,
KLB & KIF

herdis.terkelsen@icloud.com
4046 8285

Aase Dahl

Skovtur og stjernebinding, Aarsballe
Medborgerhus, Aarsballe BF

salenevej2@gmail.com
2966 6883

Jørgen Hammer

jh@haslevej50.dk
4014 3335

20. - 21. 10.00

Julemarked i Klemensker Hallen,
Klemensker IF

Vivi Granby
projektleder

vivi.granby@brk.dk

21.

16.00

Juletræet tændes på Rø Torv, Rø BF

20.

14.00

Nisserne skal op, KIF-Centret, KLB

26.

13.00

Julefest, Restaurant Rø,
Klem. Pensionistforening

26.

16.45

Juletræet Tændes i Klemensker,
KIF-Centret, KLB & SB

26.

?

Juletræet tændes i Nyker, Nyker BF

27.

17.30

Julefrokost, Aarsballe Medborgerhus,
Aarsballe BF

20.

10.00

19.00

Samtaleaften i Arkivet, Bygning C,
Klem. Lokalhistorie

Næste nummer udkommer:
8. december
Sidste frist for stof
til redaktion/lokalredaktører:
19. november
Efterfølgende:
Nr.
udkommer
frist for stof
til redaktion/lokalredaktør

11.

16.00

Julekoncert” Julen har englelyd”,
Sct. Klemens Kirke

12.

15.15

Luciaridt i Rø,
Rø Medborgerhus, Rø BF

15.

17.30

Fællesspisning,
KIF-Centret, KLB & KIF

1
2

Læs mere om de enkelte arrangementer
under de respektive områder.

21. januar
25. marts

2-6
7
8-9
10-14
15-18
19-23
24-27
28-31

8.

1.

9. februar 2022
13. april 2022

side
side
side
side
side
side
side
side

STYREGRUPPEN
I 4-KLØVER-KLYNGEN

Aarsballeklemenskernykerrø

DECEMBER:

Avisens produktionsplan
2021/2022:

Hvilke områder dækker
KLYNGEN-AVISEN
og hvor finder du dem

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

KLIK IND PÅ
WWW.4-KLØVER-KLYNGEN.DK
Fandt du ikke det du søgte,
kan du sende en mail til
mail@4-kløver-klyngen.dk

ID

Hvis du ikke er pc-bruger, så ring til
Lene Koefoed, 2645 8810
Irene Dunker, 5217 9050

4-KLØVER-KLYNGEN
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JULEKONCERT I SCT. KLEMENS KIRKE LØRDAG DEN 11. DECEMBER 2021 KL. 16.00:
Andrea Pellegrini og Live Strings

Med “Julen har Englelyd” skaber Andrea Pellegrini
og Live Strings en anderledes varm og nærværende
koncertoplevelse, når de – med lige dele legesyge og
respekt – fortæller Juleevangeliet med klassisk musik.
Pris kr. 200, dørsalg kr. 220. Dørene åbnes kl. 15.
Billetter købes via www.billetten.dk
eller Kulturbutikken på Rønne Torv.
Læs mere på www.julenharenglelyd.dk
eller www.klemensker.dk
Arr.: Klemensker Land- & Byforening
og Klemensker-Rø Menighedsråd

VÆLGERMØDE
KIF-Centret,
Lindevej 25, Klemensker

Onsdag den 3. november 2021
kl. 19.00-21.00
Samtlige partier, der stiller op til KV21,
indbydes til at stille med en kandidat.
Tema:
Hvordan ser I udvikling af indlandsbyerne på
Bornholm i de næste 4 år, og hvordan koordineres
udviklingen med frivillige/græsrødders tiltag i
relation til outdoor, som er den nye trend.
Hver enkelt kandidat får mulighed for at uddybe
deres mål for ovenstående – derefter er det op
til borgerne at stille spørgsmål.
Ordstyrer:
Kristoffer Gravgaard, ansvarshavende
chefredaktør, Bornholms Tidende.

Mød talstærkt op
– støt op om demokratiet
– og vi får en spændende aften
Arr.: 4KK-Styregruppen

4-KLØVER-KLYNGENS nye

LØVFALDSTUR

i år har vi lagt turen i Aarsballeområdet

Søndag den 24. oktober 2021
kl. 10.00
Mødested:

RESTAURANT "DEN GRØNNE FRØ"
Aarsballe By 1, Aarsballe
Vi går en tur rundt om Aarsballe Mose 4-5 km
guidet af Lisbeth Grenaa - og vender tilbage ca.
kl. 12: hvor ”Den Grønne Frø” serverer en dejlig
efterårs kartoffel-porre-jordskokke-suppe med
bacondrys og brød + efterfølgende kaffe/te.
Pris voksne kr. 60, - børn indtil 12 år kr. 40,Betaling via MobilePay 50883
(Klemensker Land- & Byforening) ved tilmelding.

Øl, vand og vin købes til rimelige priser.
Der er også mulighed for at deltage
i spisning uden gåtur.
Tilmelding senest mandag den 18. oktober til:
Aarsballe:
Lisbeth Grenaa

via sms

2388 3585

Klemensker:
Lone B. Rasmussen lonebrasmussen@outlook.dk

2285 7377

Nyker:
Sven-Erik Sørensen bejerholm2019@outlook.dk

2644 0240

Rø:
Herdis Terkelsen

4046 8285

herdis.terkelsen@icloud.com

Deltagelse er med til at styrke fællesskabet

4-KLØVER-KLYNGEN
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De fire borgermøder
Borgerne i Klyngen var indbudt til fire borgermøder i aug./sep. for at se forslag til placering af nedslag m.v.
i projektet: Vi mødes i det grønne – for at give deres mening til kende, om det er, det vi vil.
Her er notatet fra de fire borgermøder:
•
•
•
•

re med til at styrke Aarsballes klub- og medborgerhus og
Klyngens samlede attraktion.

23. august i Rø Medborgerhus
25. august i Nyker Medborgerhus
31. august i Aarsballe Boldklub og Medborgerhus
2. september i Klemensker Hallen

Naturhuset er tænkt som en bygning, hvor man kan lære
om naturen i Klyngen, og som samtidig er fleksibelt indrettet, så den også kan benyttes i forbindelse med træning,
friluftsliv og udeophold. I skovkanten ved stadion i Aarsballe er Billen Skovshelter tænkt som en mulighed for at
komme tæt på skovens liv, og et Fugleshelter i mosen i
Stavsdal tæt på fugle og andre dyr her.

Hensigten med møderne var at starte drøftelserne op med
udgangspunkt i de enkelte tiltag – forinden havde tiltagene været drøftet i foreningsregi.

BORGERMØDE RØ - 23. AUGUST
Til stede 15 personer fra Rø og Klemensker.
Formålet med mødet var at drøfte Fordybelsespavillon
inkl. udekøkken og handicaptoilet, og hvordan de nye tiltag
kan være med til at udvikle det nuværende klubmiljø og
Klyngens samlede attraktion.
Fordybelsespavillonen i Rø, skal kunne benyttes fleksibelt til leg og ophold året rundt. Bygningen skal supplere
det eksisterende medborgerhus og adgang til toilet og
udekøkken skal få flere til at benytte området.
Ønsker til Fordybelsespavillonen:
• Generelt blev udtrykt tilfredshed med pavillonen,
der ses som en sjov ny bygningsform.
• Adgang til toilet og udekøkken skal gøres let.
• Supplerende beplantning omkring bygningen kan
evt. understøtte dens form og funktion.
• Bygningsdetaljer skal udføres solidt, så de kan tåle
brug - bl.a. de mobile skodder.
Ønsker og bemærkninger til udekøkken, toilet og eks. bygninger:
• Flere stier og bedre skiltning skal være med til at
synliggøre stedet, og hvad der pågår så flere får lyst
til at bruge området og deltage.
• Et lagerrum til stole og borde der kan understøtte
en mere fleksibel møblering i samlingslokalet.
• Ombygning af det eks. ældre klubhus til udekøkken/salgsbod og med en toiletknast.
• Adgang til strøm og wi-fi.
• Foreningerne er interesseret i at hal og samlingslokale får hver sin indgang.
• Ovenlys i del af samlingslokalet så rummet bliver
lysere.
• Større vinduesparti i salen ud mod boldbanen.
• Der skal samarbejdes med golfklubben, beboerforeningen i golfhusene og ejer af skoven nord for om
stiforløb, hegn og beplantning.
Efter mødet blev udnyttelsen af det eks. medborgerhus
kort besigtiget/drøftet – for evt. indpasning af et handicaptoilet. Der bør ses nærmere på, om en mindre rokade/
nyindretning kan give en bedre udnyttelse af bygningen
som helhed og samtidigt frigive areal til et større toilet der
kan tilgås udefra.

Mødet i Nyker Samlingshus. Foto: ID.

BORGERMØDE I NYKER - 25. AUGUST 2021
Til stede 16 personer fra Nyker og Klemensker
Formålet med mødet var at drøfte hhv. Fortællercirklen
med historiekøjer i Morten Svendsens Have og Solnedgangen, og hvordan de nye tiltag kan bidrage til Nykers og Klyngens samlede attraktion.
Fortællecirklen og historiekøjer lægger op til en form for
fortællerrum om bysamfundene i Klyngen, som kan gøre
Mortens Svendsens Have til et mødested for samtaler og
sanseindtryk, der supplerer aktiviteterne på idræts- og legeområdet bag skolen.
Solnedgangen er tænkt som en invitation til at nyde
kornmarker og solnedgange.
Ønsker til et tiltag i Morten Svendsens Have og Solnedgangen:
• Generelt var der tilslutning til at lave et tiltag i Mortens Svendsens Havn, som kunne gøre arealet mere
attraktivt og anvendeligt, og gøre det til et mere
brugt samlingssted. En overdækning/ et langhus
og/eller en bålhytte til fællesspisning. Noget lidt
større der giver fylde og inviterer til aktiviteter på
tværs af generationer.
• Mest savnes aktiviteter til de mindste børn. En
blanding af legepladserne ved Hareløkkerne og
Hasle Fælled. Naturnære sanseaktiviteter for børn i
alderen 0-5 år suppleret med gode sidde-/opholdssteder.
• Solnedgangen må droppes det planlagte sted (iht.
planloven). Alternativ placering ved møllen, hvor
evt. det kan kombineres med QR kode og fortælling. Måske blot en bænk, der giver et velfortjent
hvil på bakketoppen.
Ønsker og bemærkninger i øvrigt:
• Fælde og/eller beskære træer i Morten Svendsens
Have og eventuelt supplere med buske og/eller en
lille sø, så fuglelivet og dermed anvendelsen reelt
forandres.
• QR-koder på mange lokationer i landskabet, hver
med deres kulturfortælling.
• Indrette skoven i tilknytning til Morten Svendsens
Havne, kaldet Hønseskoven, med hemmeligheder
og spændende ting for børn og unge. Nyker er børnenes by.
• Solopgange i Rø og solnedgange i Nyker - Klyngen
har begge dele.
• Bavnernes nat. Tidligere afholdt event med fokus
på kulturlandskabet.
Der var enighed om at begge tiltag skal genovervejes og justeres. Råger og trafik matcher ikke med stilhed og fordybelse på bænke og i køjer.

BORGERMØDE I AARSBALLE - 31. AUGUST 2021
Her tænkes fordybelsespavillonen placeret. Foto: Aase Dahl.

Til stede i alt 20 personer fra Aarsballe, Klemensker, Rø
Formålet med mødet var at drøfte Naturhuset, Billen
Skovshelter og Fugleshelter, og hvordan de nye tiltag kan væ-

Ønsker til Naturhuset, Billen Skovshelter og Fugleshelter:
• Naturhuset, Billen og Skovshelteret handler også
om, hvad og hvor meget man kan og vil satse i Aarsballe. Hvis tiltagene skal være bæredygtigt på sigt,
så skal det være attraktivt for de lokale og noget
som man er stolte af at være en del af.
• Det eks. klubhus fungerer godt nu, men der er
åbenhed i forhold til at søge at frigive areal til fx
udekøkken og toilet, hvis det kan gavne klubben og
Klyngen som helhed. Det vil dog kræve en langsigtet aftale med kommunen, hvis vandrere og andre
skal inviteres til at benytte Aarsballe Boldklub og
Medborgerhus.
• Det er vigtigt at både shelters og opholdssteder placeres så de er lette at finde og ligger naturskønt, så
de bliver benyttet som de er tiltænkt.
• Kan Naturhuset gøres så attraktivt, at det er en attraktion i sig selv - et ’landmark’, som man vil være
stolt af både lokalt og regionalt?

Mødet i Aarsballe Medborgerhus. Foto: ID.
Ønsker og bemærkninger i øvrigt:
• En fælles refleksion over, at byer og deres oplande
er blevet mere og mere adskilte i vores bevidsthed,
og hvor meget mere mening det giver igen, at se på
dem som en helhed.
• Højlyngsstien kunne med en mere attraktiv sti ledes tæt forbi klubhuset. Der blev reflekteret over
hvilke muligheder det giver, mht. udlejning af telte
etc og byens udbydere af mad. Hvis flere inviteres
forbi er det måske mindre shelters eller teltudlejning der er brug for.
• Det årlige ø-loppemarked planlægges afholdt i
2022. Det kræver et stort lokalt engagement, og
spørgsmålet er, om tiden er ved at løbe fra det?
På mødet var en åben og positiv indstilling til projektet,
men også enighed om at de tiltag der laves skal passe til de
menneskelige ressourcer i Aarsballe. Man skal kunne se
potentialet for éns eget liv, lokalområdet og Klyngen.
BORGERMØDE KLEMENSKER - 2. SEPTEMBER 2021
Til stede 16 personer fra Klemensker, Rø, Aarsballe
Formålet med mødet var at drøfte Samlingssted, Mælkevejens Shelter og Fiskeshelter, og hvor og hvordan de nye tiltag bedst kan styrke Klemenskers og Klyngens samlede attraktion.

4-KLØVER-KLYNGEN

Samlingsstedet vil danne ramme om aktiviteter og ophold og skabe samhørighed i Klyngen og mellem de fælles
idræts- og fritidstilbud i Klemensker: ungdomsskole,
svømmehal, grillhytte, sports- og petanquebaner, legeplads og Klemenskerhallen. Mælkevejens Shelter, i den
sydlige udkant af byen, tæt på hallen, ligger med udsyn til
stjernehimmel og den tidligere mælketransportvej til byen. Fiskeshelteret planlægges flyttet fra Præstemosen til
et sted langs cykelvejen til Rø. Klyngen er i dialog med
ejerne og kommunen.

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE
Tur lørdag den 2. oktober
Vi var 9 friske vandrere, der fik en dejlig tur rundt i Rutsker Højlyng og prøvede at huske hvad de forskellige store
sten hedder. Denne her f.eks. ?? Vi holdt kaffepause i det lille stenbrud, som ligger lige udenfor på højre side af
cykelstien mod Olsker.
Foto: Lene Koefoed

Ønsker til Samlingssted, Mælkevejens Shelter og Fiskeshelter:
• Samlingsstedet blev drøftet på stedet, og trods
usikkerhed om skolebygningernes fremtid, så var
der opbakning til placering og grundideen at gøre
stedet mere attraktivt og skabe rammer for uformelle møder for forskellige målgrupper. Både Klyngen og Klemensker mangler et naturligt udendørs
samlingssted.
• Bygningerne omkring samlingsstedet har forskellige udtryk, materialer og farver, der med fordel tilpasses lidt bedre til hinanden.
• Bornholms Andelsmejeri støtter op om Klyngeprojektet og har tilbydt at lægge jord til Fiskeshelteret
på deres ejendom langs cykelvejen ud for den lille
sø Gåsemade. Shelteret/ naturrummet skal tilpasses det nye sted, og indbyde alle til at tage en pause
i alt slags vejr.
Ønsker og bemærkninger i øvrigt:
• Den gamle skolegård benyttes af ungdomsklubben.
Skolebygningernes stand og fremtid afventer kommunens bygningsgennemgang og drøftelsen med
dem og de der benytter bygningerne.
• Forslag om musikanlæg/højtaler ved samlingssted
med max. lydvolumen, som er let for de unge at
bruge frem for deres egne anlæg.
• Et nyplantet pilehegn ved det nye samlingssted,
plantet af kommunen, er gået ud i den tørre sommer. Gentilplantning søges udsat til der er afklaring om samlingsstedet
• Idrætshallen giver foruden faste aktiviteter også
mulighed for at booke individuelle tider og på den
måde lave spontane aktiviteter sammen.
• Formidling ved Mælkevejens Shelter der inviterer
til at benytte toilet, udekøkken mv. ved Samlingsstedet.

LÆR KLYNGENS OMRÅDE AT KENDE

LØRDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 10-12
Mødested: P-Plads på Mortingevej mellem nr. 6 og 8
Vi skal rundt i Rø Plantage ad skovveje, skovstier, forbi skovsø og tilflugtsborg.
På stadion -nær Grillhytten og det påtænkte samlingssted.
Foto Christine Holst.
En stiforbindelse mellem Klemensker og Aarsballe for
cyklende og gående efterlyses foruden skiltning og infotavler der kan gøre os opmærksomme på natur- og kulturoplevelser.
Generelt var alle tilfredse med de tre tiltag og deres placeringer nu. Formidling af og lokalt ejerskab til de nye tiltag og steder er vigtigt – så de bliver brugt.
Det er nu op til de enkelte borgerforeninger i samarbejde med 4-KLØVER-KLYNGENS styregruppe at arbejde
videre og få alle mulige idéer implementeret på bedst
mulige måde.
Vivi Granby / Irene Dunker
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Undervejs tager vi en kop kaffe. Tag selv kaffe med - vi har lidt knas med.
Turleder Herdis Terkelsen 40468285
I tilfælde af aflysning så check Facebook 4kløverklyngen, Aarsballe eller Rø Borgerforening

Der er ingen tur i december

Husk juletræer kan købes
på Mortingevej 8, Rø i år og de efterfølgende år
Det er måske ikke 1. klasses træer over alt på arealet - set med en eksperts øjne,
men prisen er bestemt også MEGET derefter.
Hilsen Niels - SJIDAVARAMEED - mobil 2648 9470
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4-KLØVER-KLYNGEN

4-KLØVER-KLYNGEN havde sin egen kulturugedag den 19. september med ﬂg. arrangementer
Tur til og ved Aarsballe mose

Der var en god stemning og mange der kikkede forbi fik
også et kik på kroens fine istandsættelse og værtsparret
modtog mange positive tilkendegivelser. – Der var mulighed for at købe øl/ vand og kaffe med kringle.
Kl. 17.00 blev salen ryddet og kl. 18.00 strømmede ca.
100 gæster ind - klar til at nyde dagens ret i Krostuen og Salen. Her kom folk fra nær og fjern, hvor en del hyggede sig
i flere timer, mens andre fandt vej til Sct. Klemens Kirke til
LATE NIGHT CONCERT med Bjarke Mogensen på akkordeon, Mathias Heise på mundharmonika og vokalsolist Signe Asmussen Manuitt.

Borgerforeningen arrangererede tur på ca. 5 km i lokalområdet.
Hen mod 30 personer gik med på turen – heraf flere som
var rejst til Bornholm for at være med til Kulturugen. Med
start fra Medborgerhuset guidede Kim Jørgensen os langs
Højlyngsstien og videre ind til Gammelte og ned forbi
Aarsballe Mose, hvor Kim kunne fortælle at både Kobbeåen og Skovlyåen starter ved mosen.
Derefter gik turen retur til Medborgerhuset, hvor der
var kaffe og kage.

Udenfor førte Carl Åge Reuss og Ejvind Nørregård en
større flok afsted mod den gamle jernbanelinje for at vise
rundt i Rø og fortælle om alle de forretninger der har været.

160 personer deltog i koncerten – hvor tonerne fra ”Den
moderne tangos fader", Astor Piaszzolla, der fylder 100 år i
år - fyldte kirkerummet. Vi nød alle 3 solisters musiske
kunden – dels hver for sig og også som duo og trio. – Et meget levende publikum gav løbende flot applaus og koncerten sluttede med et par ekstra numre.

Klemensker
Sysler der gør mig glad på Klemens Kro
15 personer fra hele klyngen mødte op med deres sysler –
og ca. 150 kom forbi i løbet af dagen.
- Der var stenslibning og snobrødsbagning uden for; i
Salen var der øl i alle afskygninger, keramik, billeder fra
gamle dage, strik til julerier, strikkede dåbsklude, broderier, patchwork flettede træhjerter, kreative dekorationer,
malerier, samling af chokoladepapirer og endelig 4-KLØVER-KLYNGENS skitseprojekt.

Glimt fra Rø
En dejlig dag i Rø med knap 100 gæster, som var inde at se
en udstilling, hvor malerier og anden kunst klædte hinanden vældig godt, hvor kunsten blev beriget af de bornholmske toner, sange og viser.

Carl Aage Reuss og Herdis Terkelsen i et eftertænksomt øjeblik.
Skov-quizzen blev fornemt klaret af flere børn, som løb
rundt i vores smukke Præsteskov og fandt poster med
spørgsmål som: Hvilken fugl er den største i Præsteskoven. Park-Golf og Klatreparken havde doneret gavekort, så
der var nogle børn, der blev glade. Derudover var der kaffe
og hjemmebagte kager i caféen, loppefund i græsset, og
dans på den nye terrasse.
Sidst, men ikke mindst – en stor tak til alle de frivillige
kræfter. Tak til Park-Golf og Klatre-parken på Brommevej
for de fine gavekort samt til Stenby Mølle og Restaurant Rø
og Park-Golf for tilskud til gavekort til vores optrædende.
*******

Her er det Pajarna, der synger høstsange.
De blev efterfulgt af Terje Falk, hans datter Rebecca og
svigersøn Johan. De supplerede hinanden vældig godt
med Terjes muntre bornholmske viser og smukke toner
fra violin, harpe, guitar og harmonika.

I sin helhed havde Klyngen en dejlig dag og var ud ad til
med til at markere KULTURUGEN.
Der skal lyde en stor tak til KULTURUGENS sponsorer og
KULTURUGE Sekretariatets assistance - uden disse, ville
det ikke være muligt for os at gennemføre dagen; jeg er
helt sikker på at vi gerne vil være med igen til næste år.
Fotos er leveret af Annette Sonne, Irene Dunker og Lene
Koefoed.
ID

Børn & Unge
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Masser af aktiviteter i
slipstrømmen af Corona’en
Siden sommerferien har skolen summet af aktivitet. Der
har virkelig været et efterslæb af aktiviteter, som har ligget
latent og ventet på at blive iværksat, nu hvor Coronaen lige
så stille har sluppet sit tag det danske samfund. Antallet af
”Ud-af-huset-besøg” har været højt. 4. klasse har været på
hyttetur, Spirerne på Christiansø, virksomhedsbesøgene
er taget op igen, venskabsklasserne må igen ses og lære af
hinanden osv.
Alt i alt er det hele bare meget sjovere for såvel elever
som undervisere, når der er lidt friere rammer end det har
været tilfældet de seneste par år. En af de mest spændende
”ud-af-huset-besøg” var 8. klasses tur til Kriegers Flak, den
nye vindmøllepark i Østersøen. 8A vandt billetter til turen
ved at producere en kort fiktiv nyhedsudsendelse om
vindmøller, og fik en stor oplevelse og meget læring ud af
projektet. Se 8A’s indslag her: https://www.youtube.com/
watch?v=GB9ihZnksyM
”Stafet for Livet” blev i år gennemført den 27. august. Alle klasser gik en tur og kunne sponsoreres til fordel for
Kræftens Bekæmpelse. Der blev i alt indsamlet i alt kr.
1.575,- denne dag, tak til jer, som donerede til denne vigtige sag. En tradition, som desværre blev aflyst sidste år netop pga. Corona’en er Høstfesten. Den årlige tilbagevendende begivenhed, hvor Forældreforeningen og forældrerådene hjælper os med at stable et brag af en fest på benene. Tak til jer 12. Alle var velkomne til det, der blev en utroligt vellykket og flot Høstfest med dejligt vejr, popcorn og
slush ice, skønne boder, loppemarked, ponyridning, ansigtsmaling, spionkælder og masser af godt humør.
De besøgende fik en god oplevelse og samtidig lagt lidt
mønter i kasserne i de forskellige boder. Eleverne fik der-

med et velkomment tilskud til fremtidige hytteture og
skolerejser. 5. og 6. klasse er så heldige, at de i skrivende
stund, og frem til efterårsferien i fagene Billedkunst og
Håndværk og Design er aktive deltagere i et huskunstnerprojekt, som kaldes ”I stedet”.
Med Grønbechsgaard som omdrejningspunkt og faglige ekspertise ved arkitekt Julie Dufour og designer Charlotte Carstensen fra tegnestuefællesskabet All About A,
skal eleverne undersøge Bornholms natur og skabe unikke værker ud fra denne. Projektet handler arkitektur og om
sansning og registrering i den bornholmske natur – nærmere bestemt Svartingedalen. Følg med på vores facebook-side, hvor vi løbende bringer nyt fra processen.
Eleverne skal skabe værker, der munder ud i en udstilling på Rønne Bibliotek.
Vi inviterer til åbning af Udstillingen: ”I stedet” med
Fernisering torsdag den 14. oktober kl. 9.30-10.30.
Også i vores SFO er der gang i aktiviteterne. Vi er således
begyndt at bruge skolens sal et par gange om ugen, hvor
der er mere plads til fysisk udfoldelse og leg med vores
store byggeklodser. Desuden er SFO’en i gang med et større
indianertema, hvor alle børn får mulighed for at arbejde
på forskellige indianerværksteder med produktion af f.
eks. bælter, dragter og hovedbeklædning.
I forbindelse med indianerteamet er børnene inddelt i
fire forskellige stammer, og det hele skal udmunde i en afsluttende dag i indianernes tegn, hvor børnene skal have
deres indianertøj på, der skal danses og synges, der serveres lidt indianergryde ved bålstedet og der vil være små
kreative værksteder i SFO’en. Forældreinvitation til denne
dag er i øvrigt på vej i trykken 12.

De fysiske rammer på skolen forandres i stort omfang i
denne tid. Hvis vi stadig skal være lidt i kunstens tegn har
vi i kunstneren Tilde Lerche Engstrøm fået en perfekt samarbejdspartner i processen, der omhandler at gøre skolens
gange og indgangspartier indbydende og spændende steder at opholde sig. Det er virkelig smukt arbejde, Tilde har
lavet. Hun er virkelig dygtig og fantastisk til at få passet
hendes streg ind i vores skoles ellers typisk kedelige, grå
gange. Nu er der liv og spræl på gangene, sådan som vi kan
lide det.
Det hele går dog ikke op i kunst og skønmalerier. Skolegården har de senere år gennemgået en større renovering
og vi har netop afsluttet opstillingen af flere nye legeredskaber.
Vi forsøger at gøre skolegården til det perfekte opholdssted for skolens elever, stor som lille. Der bliver parkourområde til de store, der er kommet karrusel til de mindste
(som har været meget efterspurgt) og et lounge-område til
de elever, som har mere lyst til lidt fred og ro. Lounge-området skal fremover ligeledes bruges i undervisningen
som en slags læsehule, når det igen bliver varmt og dejligt
at sidde udenfor. Sidste nye tiltag er et nye klatrestativ
(Den Grå Ø), som blev indviet sidst i september af nogle
meget glade og forventningsfulde børn.
Hanne Birgitte Andersen

Bornholms Frie Idrætsskole er en
privatskole med fokus
på faglighed, bevægelse og ernæring
Vi har ca. 200 elever fordelt på 10 klasser fra 0.-9. klasse.
Vi har også en børnehave
”Bien” med ca. 30 børn.

• Aut. Elinstallatør
• Alt i El-installation
• Bolig
• Data
• Energi optimering
• Industri
Jacob: Tlf: 28141820
Mail: Jacob@oens-el.info

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

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.bfiskole.dk
eller ring og hør nærmere på tlf. 56930710.

Aarsballe
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Aktiviteter i Aarsballe
Medborgerhus,
Aarsballe By 59a

...............................
Fællesspisninger
Mandag d. 8. november kl. 18.00
sidste tilmelding torsdag d. 4. november.
Pris pr. person kr. 65 inkl. kaffe/te og kage.

Skovtur og stjernebinding

Sysler der gør mig glad

Lørdag d. 20. november kl. 10.00

Borgerforeningen deltog i et arrangement på
Klemensker Kro – SYSLER DER GØR MIG GLAD.
Her arrangerede Annette Sonne en udstilling
med strikkede og hæklede ting, samt nogle malerier
mm. fra flere forskellige damer.

Vi mødes i Medborgerhuset
og drager afsted til skoven
kl. 10.00 for at finde grønt til
at beklæde stjernen.
Man kan også samle grønt til
dekorationer eller bare nyde
skovturen i fællesskab med
andre.
Derefter tager vi tilbage til Medborgerhuset
og binder stjernen, samt julehygger.
Borgerforeningen vil være vært ved
en kop kaffe/te, gløgg og æbleskiver.
Kom og vær med til en hyggelig tur i skoven
og bind din stjerne, så vi kan få
juleudsmykket hele Aarsballe.
Tilmelding ikke nødvendig.

...............................
Julefrokost

Drikkelse kan købes til rimelige priser.
Bindende tilmelding:
Senest torsdagen før til Kirsten tlf. 5118 2184
eller mail: eriksholm@dlgmail.dk
eller til Lone: alf51lone51@gmail.com

...............................
Strikkeklubben
Hyggeaften med strik og andre hobbyer samt
en masse snak over en kop kaffe - alle er velkomne.
Tirs. d. 19. oktober
Man. d. 1. november
Tirs. d. 16. november
Man. d. 29. november
Tirs. d. 14. december

Lørdag d. 27. november kl. 17.30
Vi starter med at tænde juletræet udenfor
Medborgerhuset, derefter er der spisning.
Pris pr. voksen kr. 175,- børn under 12 år kr. 50,(Ikke medlemmer kr. 225,-/75,-)
Husk pakkespil –
2 pakker pr. person à ca. kr. 25,Da der skal bestilles mad, er der bindende
tilmelding senest d. 21. november 2021.
Der kan som altid købes øl, vin, vand
og snaps til rimelige priser.
Glæder os til at se rigtig mange til JULEHYGGE.
Festlige indslag modtages med tak.

...............................
Præmiewhist

Alle dage
kl. 19.00 – ca. 21.30

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

Hver fredag kl. 11.30

Høstfest

Der er altid hyggelig kaffepause.
Alle er meget velkomne.

Fredag d. 15. oktober kl. 18.00
i Medborgerhuset
Menu:
Hovedret og dessert samt kaffe.
Prisen er denne aften kr. 150,- for medlemmer.
Børn under 12 år kr. 50,-.
(Ikke medlemmer kr. 200,-/75,-)
Drikkelse kan købes til rimelige priser.
Der vil i aftenens løb komme et festligt indslag.
Da der skal bestilles mad, er der
bindende tilmelding senest d. 10. oktober 2021.

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

Aarsballe Medborgerhus
Udlejning til fester og møder mm.
Kontakt: Kirsten Kofoed
tlf. 5118 2184
mail: eriksholm@dlgmail.dk
eller Alf Jørgensen tlf. 2121 3585

i Medborgerhuset.

Info: Hanne Ipsen – mobil: 24417310

...............................
Generalforsamling
På generalforsamlingen 17. aug. var der
nyvalg af 2 suppleanter:
Bjarne Bech og Christian Bundegaard.
45 medlemmer deltog.
Vi startede med spisning af mad fra Den Grønne Frø,
derefter generalforsamling
og sluttede af med bankospil.

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

Borgerforeningens
bestyrelse er nu:
Kirsten Kofoed 5118 2184 eriksholm@dlgmail.dk
Heidi Sørensen 2345 7665 heidiclaus@get2net.dk
Lone Jørgensen 2388 3585 alf51lone51@gmail.com
Lisbeth Grenaae 2815 8323 lima0601@yahoo.dk

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

Mona Nilsson

2239 5364 mona46055@gmail.com

Christian
Bundegaard

5127 5427 christian.bundegaard@gmail.com

Bjarne Bech

2855 8109 bb@cabh.dk

Kasserer
Iris Knudsen

4050 8034 huzed@mail.tele.dk

...............................
Kære medlemmer
Vi håber, at I fortsat vil være eller blive
medlemmer af borgerforeningen.
Dette gøres via Borgerforeningens
mobilpay 94108 eller netbank til
konto: 0648-6265564540.
Husk tydeligt navn/adresse på overførslen
eller info til kasserer Iris Knudsen.
Mobil 4050 8034 - huzed@mail.tele.dk
Prisen for husstand 70,- og enlige 50,-.

...............................
Velkommen
til nye tilflyttere

Velkommen til
nye beboere i Aarsballe området.
Vi vil meget gerne byde dig velkommen til
Aarsballe med et lille velkomstbesøg.
Har du ikke allerede haft besøg af Lisbeth Grenaae,
så kontakt hende på 2815 8323
lima0601@yahoo.dk

...............................
Information
om arrangementer

Vil du have hurtig information
om fremtidige arrangementer??
Så send din mail-adr. og telefon nummer til:
Lone Jørgensen
tlf. 2388 3585 - alf51lone51@gmail.com

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

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

Aarsballe
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Midt imellem alt
Midt imellem alt ligger Aarsballe jo på landkortet med forskellige postnumre, sognetilhørsforhold og fastnettelefonnumre.
Og midt heri befinder Hans og Francisca sig ude på landet.
Hans er født i Rø, men flyttede hjemmefra til Rønne
som 16-årig, ligesom mange andre unge også har gjort det.
Men da han var først i 30-erne, blev bylivet med tæt befolkning nok, så han skulle ud at have noget luft og begyndte at kigge efter bolig ude omkring på landet.
Han ville så køre rundt for at kigge på de forskellige huse der var til salg. Og da han kommer kørende fra Rønnekanten og kigger ned ad vejen, hvor der er et hus til salg,
tænker han spontant, at det er her han vil bo. Og er slet ikke i tvivl, selvom han endnu ikke engang havde set huset.
At det så kunne være et hvilket som helst sted på Bornholm, forbigår vi i tavshed, men nu lå huset altså lige der.
Det er så nu blevet til omkring 27 år at boligen har været
hjemsted for Hans og hans firma ”Øen’s Totalservice”. Et
firma der tager sig af såvel rengøring, som pasning og plejning af grønne områder.
De sidste fem år har boligen så også været stedet for
Francisca, som kommer fra Hvidovre, efter at de mødtes
på den moderne måde, som de siger.
Francisca der er social- og sundhedsassistent, har både
boet på Frederiksberg og i Hvidovre, men befinder sig rigtig godt her ude på landet i den fine natur. Desværre har
sygdom dog begrænset jobbet, så der er en sygemelding i
øjeblikket. Men forhåbentlig kan der ses frem til et job ude
i fremtiden.
I ”Øen’s Totalservice” har der på det højeste været 20 ansatte samtidig på forskellige timetal, men nu er det et enmandsfirma, hvor en bekendt i nabolaget også har et enmandsfirma, så de to kan gøre brug af hinanden.
Det er spændende at skulle på arbejde og er et meget varieret job, hvor ikke to dage er ens, udtrykker Hans det. Der
kan bl. a. være havearbejde og eller rengøring. Det kan være at tømme dødsboer, men også at ordne kræmmerting
derfra, hvis det aftales. Og firmaet har heldigvis også klaret
sig rigtig godt igennem Corona-pandemien.
Fritiden bliver så brugt til mange andre spændende
ting, hvor Hans er aktivt medlem i flere forskellige foreninger.
I KLF, Kristelig Lytter og Fjernseerforening, er han suppleant i TV2 Bornholms Repræsentantskab og er det lokale
bindeled til Netværk Øresund, som den østlige del af Danmark så kaldes.
I St. Vincentgruppen, hvor man har 18 forskellige projekter i gang i verden, er han bestyrelsesmedlem. Bl. a. er

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

Myhre VVS

de i gang med at bygge en skole, en kyllingefarm, projekter
til rent vand osv., hvor de under Undervisningsministeriet
kan søge midler til deres projekter, men langt de fleste
penge tilvejebringes ved indsamlinger og medlemsskaber.
I Kræftens Bekæmpelse er de begge medlemmer og aktive med at lave arrangementer. Via kommunen er Hans så
også instruktør i undervisning af pårørende til langvarigt
og eller alvorligt syge, fordi han selv har samme baggrund.
Og der er mangel på instruktører, hvor undervisningen
kun handler om de pårørende, og ikke om patienten.
Har man lyst til at være instruktør, skal man så selv have
været en pårørende. Og man underviser som regel to gange om året. Er man en der har mistet, skal man i en sorggruppe.
De er så også begge medlemmer af Den katolske Kirke,
hvor Hans så desuden er blevet menighedsrådsformand.
Han var egentlig medlem af Den danske Folkekirke, inden
han mødte Francisca, men ønskede så at konvertere til

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne
Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com

Mail: myhrevvs@mail.dk

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

EL
VVS
VENTILATION

Aut. VVS-installatørfirma

Tlf. 20 22 66 97

katolicismen og det har sin egen lille historie. For Hans gik
til undervisning på tidspunkter, som hun ikke var bekendt
med.
Her bliver man undervist både i katolicismen og kristendommen, for at sikre sig, at man mener det. Og først
den dag det skulle offentliggøres, og hvor alle andre end
Francisca vidste det, fik hun det at vide ved et specielt arrangement efter gudstjenesten i Rosenkranskirken i
Aakirkeby.
Selvom fritiden bliver brugt til alle de her forskellige arrangementer, så kan der alligevel tænkes tid til arrangementer i Borgerforeningen også. Og vi fik bl. a. drøftet
høstfesten, fællesspisningerne og hvad så med strikkeklubben, hvis man slet ikke kan strikke. Men det er jo heldigvis ikke et krav. Strikkeklubben er for at hygge og snakke og ikke et krav om at lave et håndarbejde, så alle kan være med.
Annette K. Sonne

Døgnvagt tlf. 5695 0569

as@axels.dk

www.axels.dk

•
•
•
•
DEN GRØNNE FRØ
AARSBALLE BY 1, 3700 RØNNE

Philips
Vinduespolering

Restaurant
Bolsterbjerg

Telefon: 24 61 77 69

Busselskaber & fester
modtages hele året

www.bolsterbjerg.dk
Tlf: +45 5699 9200

NYRENOVERET LOKALE
OP TIL 120 PERSONER. V
OMGIVELSERNE TIL NE

STOLE, BORDE, DUGE
STORT KØKKEN.
SCENE OG MUSIKANL
BAR MED FADØLSAN
RING TIL PIA PÅ T

ELLER SEND EN MAIL

Nyrenoverede 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

Klemensker

10

Som det vist fremgår tydeligt af dette billede trænger Bygning C til en kærlig hånd. Foto: ID

Byens kommende Fælleshus
Vi holdt møde den 20.september i Bygning C. Mødet omhandlede Bygning C, byens nødtørftige fælleshus, og var
et hastemøde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra
de grupper, som holder til deroppe.
Vi fik nedsat en styregruppe, som består af Philip Kjøller og undertegnede fra KLB samt Birgit Gren fra Vævedamerne og Hans Jeppsen fra Klemensker Lokalhistorie.
Siden august har der været en stor ballade om, hvorvidt
gangarealet, som er indrettet til kafferum og udstillingslokale, overhovedet måtte bruges som sådan. Regionskommunen har nemlig fået et nyt reglement for flugtveje.
Gangarealet er flugtvej for ungdomsskolen og må derfor
ikke blokeres.
Altså faldt “kommunens gave til Klemensker” (politikercitat fra 2017) fuldstændig fra hinanden igen, igen.
Endnu et argument for vores store ønske om adskillelse
fra Ungdomsskolen med en brandmur.
Ny projektleder fra BRK er Marco Piil, og han gik efterfølgende hjem og læste op på forhistorien og fandt følgende udvej: På tegninger over bygningen fra 2006 står gangen benævnt som GRUPPERUM - og den status har BRK nu

Hjertestartere
i Klemensker
Klemensker har fem hjertestartere
i byen, men ved du, hvor de sidder?
Ved indgangen til Brugsen, Lindevej
Ved Falck (den tidl. BAF-bygning)
Ved indgangern til Løvstikken, Pihls Allé 10
Ved Klemensker Hallens indgang, Stadionvej 4
Ved Børnehaven (sidehus), Industrivej 6
De sidder allesammen udendørs.

accepteret at arbejde videre med. Det ser derfor ud til, at vi
får vores store ønske om at få et funktionsdygtigt fælleshus sat på skinner.
Der er projekteret en brandmur for enden af gangen, der
isættes en flugtdør fra Lokalhistorisk, og vævestuens dør
ud mod kommende handicapvenlige entre bibeholdes.
Dermed er brandmyndighederne tilfredse.
Derudover rives den eksisterende væg mod skolegården ned. Der opføres i stedet en ny gennemisoleret væg
med nye vinduer.
Kloaksystemet var defekt, og der er konstateret rotter.
Det bliver også ordnet. Det betales via kommunens konto
til energiopgradering.
Vore ønsker om et handicaptoilet samt en ny indgang,
som der blev bevilget penge til på budget 2020, indretning
af et tekøkken for enden af gangen samt andre småforbedringer røres der ikke ved.
Ombygningen skal nu i udbud, og Marco Piil regner
med, at ombygningen kan foretages i et hug i den første
del af 2022. Så er der ikke lovet for meget. Ak ja, tålmodighed er en borgerdyd, siger man jo.

Men vi håber på et velfungerende og rart fælleshus til
glæde for hele sognet. Jeg har fortalt om den langtrukne
sag i BBS, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, og
der rejst spørgsmålet, om der pågår forskelsbehandling i
de enkelte lokalsamfund mht. samlingssteder. Det arbejdes der videre på at afklare.
Huset bruges nu af følgende grupper:
• Vævedamerne (torsdage)
• Strikke- og Hyggeklub (mandage)
• Bankospil (anden onsdag i måneden)
• Lokalhistorisk Forening (onsdage)
• KLB til bestyrelsesmøder
• Kønnere Klemensker
• Pårørendegruppen til misbrugere
• Maskinstrikke-klubben
Det er muligt for andre grupper og foreninger at gøre
brug af huset til foreningsrelaterede aktiviteter. Henvendelse kan ske til KLB eller Christine Holst, mobil 2167 0290,
som står for koordineringen.
Christine Holst
Klemensker Land- & Byforening

Klemensker Sogns
Lokalhistorie
Samlingen findes på Ungdomsskolen,
Sct. Klemensgade 26, bygning C
Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 19.00
eller efter aftale med arkivleder Hans Aage Jeppsen,
Ndr. Lyngvej 14, telefon 2230 1731
......................
Måske kan ARKIVET hjælpe med arkivalier
til din slægtsforskning. Vi har mange skole-,
konfirmations- og andre billeder fra Klemensker.
Et medlemskab af Lokalhistorien kr. 75/år
vil være en god støtte til vores arbejde.
Beløbet kan overføres til Nordea,
reg.0650 kontonr. 6895 659 027.

samt førtidspensionister
Vi er atter klar til at give

DATA-Hjælp
onsdage kl. 10.00
i Klemensker Hallens Cafeteria

Har du en bærbar PC - så tag den med.
Har du en stationær PC, så medbring gerne egen mus.
Har du bare lyst til en kop kaffe og en snak,
er du også velkommen.
Henvendelse: Bjarne Reimer 3061 7026
God hilsen Jørn, Else og Bjarne

Klemensker
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KØB & SALG
Dødsboer købes

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

Klemensker Lokalhistorie
3. november kl. 19.00

Klemensker og jernbanen
Bent Boesen holder foredrag
og viser billeder i arkivet.
Vi slutter med kaffe og kage.
Pris for medlemmer inkl. kaffe 40 kr.
Ikke-medlemmer 60 kr.
Onsdag 1. december kl. 19.00

Samtaleaften i arkivet
Klar til start på Brogårdsvej

September-løb i Klemensker
Lørdag den 25. september blev der løbet Bornholm
Backyard 2021 i Klemensker.
27 løbere stillede til start kl. 09.00 på Brogårdsvej.
Herefter gik turen gennem Bjørnebakkerne og rundt
om byen på stierne. Ruten var på 6,707 km, og hver time kunne friske løbere starte på en ny runde, som
skulle gennemføres inden for en time for at kunne
fortsætte i løbet.
Der var ud over lokale løbere også deltagere fra Norge, Skagen, Odense og Sjælland. Vejret viste sig fra sin
pænere side. På trods af god vind var det både tørt og
med nogen sol.
Flere løbere stoppede efter første runde, mens knap
halvdelen havde mod på flere runder. Syv løbere startede og gennemførte tredje runde. Fjerde runde blev
påbegyndt af tre løbere, som alle kom i mål.
Blot én løber valgte at stille til start på femte runde
og nåede også at komme i mål inden for tidsgrænsen.
Dermed blev dette års vinder fundet efter fem runder,
33,54 km og knapt fem timers løb. Vinderen blev Lue
Tornbo Baastrup.
Løbet blev gennemført med fantastisk opbakning
fra lokale virksomheder. Jeg vil derfor gerne benytte
lejligheden til at takke følgende virksomheder, som

gjorde det muligt at afvikle Bornholm Backyard 2021 og
gøre det til en god oplevelse for deltagerne:
• Sportmaster, Rønne
• SuperBrugsen Klemensker
• Fugato, Nexø
• Svaneke Bryghus, Svaneke
• Trædrejer Mogens Myhre, Klemensker
• Karamelkompagniet, Rønne
• Bornholms Mosteri, Rønne
• Bornholms Andelsmejeri, Klemensker
Med sponsorernes opbakning var der sikret den
lækreste forplejning og gode forhold for løberne, ligesom der var meget flotte præmier til både vinderen og
den bedste løber fra Bornholm.
Vinderen kan nu se frem til at skulle repræsentere
Danmark ved et verdensmesterskab i backyard-løb i
oktober 2022. Her mødes 15 danske løbere og løber
samtidig med andre nationer rundt om i verden.
Der vil blive løbet igen næste år, hvor vi håber at
kunne byde mange flere løbere velkommen til nogle
gode oplevelser i Klemensker.
Vi satser på at fastlægge den nye dato i løbet af efteråret.
Thure Tornbo Baastrup

Vi får besøg af Klemensker-boere
med minder fra 2. verdenskrig.
Vi slutter med kaffe og kage.
Pris for medlemmer inkl. kaffe 40 kr.
Ikke-medlemmer 60 kr.

Den tidligere jernbanestation i Klemensker

Klemensker Land& Byforening
Formand:

Philip Kjøller
philipkjoller@hotmail.com

2461 7769

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

Irene Dunker
irene.dunker@gmail.com

5217 9050

Bestyrelsesmedlemmer:

Johnny Fagerlund
johnny@fagerlunds.com

6112 0719

Lone Banke Rasmussen
2285 7377
lonebrasmussen@outlook.dk
Robert Dantved
r_dantved@hotmail.com

1614 2048

Mogens Lambrecht
mogens@lambrecht.nu

2015 3245

Jacob Nissen
jacob@klemensker-if.dk

2129 1830

Jacob Dam
2571 6310
jacobdamklemensker@gmail.com
Suppleant:

Webmaster:

Løbet foregik for en stor dels vedkommende på stierne omkring Klemensker

Lue Tornbo Baastrup blev vinder af det første backayardløb i Klemensker

Finn Jørgensen
aftenly@hotmail.com

5366 6504

Poul Kjøller

2320 8763

Mogens Lambrecht
mogens@lambrecht.nu

2015 3245

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.

Klemensker
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Klemensker IF
Forretningsudvalg:
Formand og postmodtager:
Bo Sonne
3066 3227
bosonne.kif@gmail.com
Næstformand: Ivan Hansen
6130 8801
ivan@klemensker-if.dk
Kasserer:
Irene Ingvorsen
2035 9006
irene@klemensker-if.dk
FU-medlem:
Jacob Nissen
2129 1830
jacob@klemensker-if.dk
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
bodilwiese@hotmail.com
Loppemarked: Lise Hansen
4111 1651
lisehansen02@gmail.com
Webmaster på www.klemensker-if.dk:
Ulla Ipsen
5696 6312
ullaipsen.kif@gmail.com
Hvis vi ikke svarer på vores telefoner, så send en sms, og du vil
blive kontaktet så snart som det er muligt.

Så er det tid til Børnedisko
For alle børn fra 0. – 6. klasse
Fredag den 12. november
kl. 19.00-21.00
Det foregår i KIF-centeret
Lindevej 25, Klemensker
Entré 20 kr. pr. barn
(forældre gratis)

Mød bare op !
Der er plads til alle
Vel mødt – Klemensker IF

Shahen og hans hustru Farah Pahlavi kom ud til gården, og shahen spurgte mig, om det var rigtigt, at køerne giver en bedre mælkeydelse, når de hører musik. Jeg
svarede, at der ikke forelå undersøgelser om det, men
at jeg godt kunne forestille mig, at det var rigtigt. Men
at det i så fald skulle være europæisk musik og ikke
persisk. Den bemærkning fik shahen til at smile.
– Da jeg senere kom i den skandinaviske klub i Teheran, sagde man, at "der kommer ham, der fik shahen til
at smile". Det var ellers ikke noget, shahen var kendt
for.
Knud Rask Nielsen fortæller historien fra dengang,
han i 1960 som udsendt til Persien (Iran) for Dansk
Avlsdyreksport mødte magthaveren i Iran, shah Mohammad Reza Pahlavi. Han fortæller historien hjemme i stuen på Kirkebyvej i Nyker. Anledningen er,
at Knud Rask Nielsen fredag den 1. oktober fyldte 90 år.
Knud Rask Nielsen er vendelbo, og det er han tydeligvis stolt af. Men voksenlivet har han tilbragt flere andre steder i landet og udlandet - og siden 1965 har han
og hustruen Emely boet på Bornholm.
– Jeg havde været på efterskole på Bornholm i 1958,
så da Knud fik mulighed for at få en stilling på Bornholm, sagde jeg "ja, vi tager til Bornholm", fortæller hustruen Emely.
Smitsom mastitis (yverbetændelse) var et problem i
mange malkekvægsbesætninger, og Knud Rask Nielsens job var med udgangspunkt fra Bornholms Andelsmejeri i Klemensker at tage ud til de bornholmske
mælkeleverandører og hjælpe dem til rette med en god
malkehygiejne. Emely og Knud Rask Nielsen flyttede
ind på Lille Muregård på Bedegadevej i Klemensker,
hvor de etablerede Bornholms første SPF-svinebesætning. I 20 år forhandlede han desuden Alfa Laval-staldudstyr. Parret boede på gården i 40 år, inden de for 16 år
siden flyttede til Nyker. Det var i ungdomsårene,
at Knud Rask Nielsen med en landbrugsuddannelse i
baglommen drog på flere eventyr i forbindelse med
eksport af danske avlsdyr. Turen til Iran handlede om
at transportere 50 røde danske malkekøer til en gård,
som shahen ejede uden for hovedstaden Teheran. Knud Rask Nielsen var hyret for et år til opgaven,
så han også kunne lære arbejderne på gården (hvor
man kendte mest til gedeavl) at passe køerne.
– Vi sejlede i syv uger. Køerne gik løse nede i bunden
af skibet. Det gik fint. Da vi nåede til Den persiske Golf,
fik vi karantæne i otte dage, inden vi kunne komme i
land og begynde togrejsen til Teheran. Jeg havde sammen med en dyrlæge ansvaret for køerne. Alle var i live,
og nogle få af dem havde kælvet, da vi nåede frem. I Teheran blev vi mødt af shahens adjudant. Han mente, at
køerne bare kunne gå turen ud til gården. Der ville tage
to-tre dage, men vi fik ham overbevist om, at det kunne
de ikke, og køerne blev læsset på nogle militærkøretøjer, fortæller Knud Rask Nielsen.
Det var også i Iran, at Knud Rask Nielsen blev ejer af
to hunde, som han kaldte Nina og Frederik efter datidens populære danske popduo.
– Den engelske dronning skulle komme på besøg. I
den forbindelse skulle der bruges nogle heste fra Tyskland, og herfra sendte man to hunde med uden at tænke på, at hunde på de kanter er urene dyr. Så jeg fik de to

KIF-GENBRUG

Der kan købes sodavand,
juice, popcorn & slik
for 10 kr. pr. stk.
– Eller et klippekort
for 30 kr. med fire klip

Knud fik shahen af
Persien til at smile

Forældre er velkomne til at blive
og hygge i de tilstødende lokaler,
hvor der kan købes
en kop kaffe.

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

Knud Rask Nielsen har mange minder i bagagen.
Foto: Kjeld L.
fine hunde og var meget glad for dem, fortæller Knud Rask Nielsen.
90 års-fødselaren havde i de år andre spændende ture med kvægtransporter - til Italien, Spanien og Grækenland. Det var lange togrejser, men det trivedes Knud Rask Nielsen godt med. Man havde masser af
foder med til dyrene, og undervejs fik man fyldt tønderne op med vand.
– Jeg lå i de ledige stunder på en halmballe i togvognen og så gennem en luge hele Østeuropa glide forbi.
Det var en enestående oplevelse, siger han om den 12
dage lange tur til Grækenland.
Det var forbudt at muge ud under turen. Men da møget hobede sig op, gjorde Knud Rask Nielsen og hans
makker Ivar det alligevel, når de kunne se deres snit til
det på øde strækninger. De gjorde tegn til hinanden fra
hver sin vogn, når det var muligt at muge ud:
– Engang overså vi en banearbejder, som stod vagt
ved indkørslen til en bjergtunnel. På mit tegn startede
Ivar udmugningen, og den første greb kogødning havnede lige på vagtens fine uniform.
Knud Rask Nielsen havde også et længere ophold i
Italien, hvor han var underfodermester på en gård med
200 stykker avlskvæg fra Danmark. Her købte han en
scooter, så han kunne køre til Rom, og han tog også på
en længere ferie rundt i det sydlige Italien og oplevede
blandt andet Amalfikysten. Knud Rask Nielsen har været med til at transportere kvæg med båd, tog og fly.
Sidstnævnte var dog en noget blandet oplevelse.
– Der skulle stuves så mange køer ind i flyet som
muligt, og det var overlæsset. Da vi på turen til Iran
skulle mellemlande i Istanbul, skrabede flyets næse
mod landingsbanen. Siden da har jeg ikke været glad
for at flyve, fortæller han.
Det var på et ophold hjemme i Danmark mellem alle
udlandsoplevelserne, at Knud Rask Nielsen i 1956
mødte en lokal pige, Emely, ved en høstfest på Boeslunde Kro på det sydvestlige Sjælland. De to blev gift i
1962. Det kommende år bliver fyldt med store begivenheder for parret. For der går mindre end et halvt år efter
Knuds 90 års-dag, så fylder Emely Nielsen 80 år, og derefter kommer parrets diamantbryllup.
Holger Larsen, Bornholms Tidende

LOPPEMARKEDS
EFFEKTER
Har du loppemarkedseffekter,
som du ønsker afhentet,
så ring til KIF’s loppemarkedsindsamlere:
Lise Hansen, tlf. 4111 1651
Email: lisehansen02@gmail.com
Klemensker IF
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Fodboldtræning
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KIF-fodbold
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JULEMARKED

for U6 og U10 i Klemensker Hallen
Fredage kl. 17-18
Kontakt: Christian Holm, mob. 2264 6567

Hejs flaget for en ven eller
ved højtidelige lejligheder

G

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

Kære I dejlige kræmmere.
Nu er tiden kommet, hvor vi skal i gang igen.
Vi har fået Klemensker Hallen i denne weekend
og håber, at I alle er med på at samles igen og jule
igennem. Vi melder ud på Facebook-siden,
og der er stadig skriftlig tilmelding.
Tilmeldingen skal af praktiske hensyn ske på
bodilwiese@hotmail.com senest den 12. november.
Betaling sker samtidig med tilmeldingen på
Mobilepay 40539 (skriv antal borde i kommentarfeltet) eller på bankkonto 4720 0001184431.
Pris: 100 kr. pr. bord for hele weekenden.
Bordet må gerne deles med en anden person,
hvis man ikke kan begge dage.
Dørene åbnes lørdag kl. 8.00 og søndag kl. 9.00,
så der kan stilles borde op,
inden publikum lukkes ind kl. 10.00.
Med kræmmerhilsen Bodil & Kim

G

Vi er nu startet op igen med badminton for
ungdommen. Vi har haft en god start med glade børn,
som rigtig gerne vil spille badminton, og selvfølgelig
også et par trænere, som gerne vil lære fra sig.
Vi har plads til flere,
så kom gerne op i hallen og spil med os.
Vi går op i, at børnene lærer at spille badminton og
selvfølgelig tager træningen seriøst, men samtidig er
der også plads til leg og hygge.
Vi træner mandag kl. 16.30-17.45
og onsdag kl. 16.30-17.45
Ligeledes er der også rig mulighed for de voksne at
spille badminton i Klemensker.
Se mere på www.klemensker-if.dk
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20. og
21. november
kl. 10-15
i Klemensker
Hallen

ER

Badminton
i Klemensker
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Traditionen tro
så skal Nisserne op
Kom og hjælp os
Lørdag d. 20. november kl. 14.00-16.00
Vi mødes ved KIF Centret på Lindevej
Hver familie får et par
nisser og anvisning, hvor
de skal hænge – en trappestige er en god hjælp.
Efterfølgende er der
glögg og æbleskiver
– og naturligvis saftevand
til børnene – i KIF Centret.

Alle er velkomne
store, som små!
Arr.: Klemensker
Land- & Byforening

Juletræet tændes
Fredag den 26. november kl. 16.45

N

ved SUPERBRUGSEN
– vi mødes i KIF-Centret!

JULEFEST 2021

Fredag den 26. november kl. 13-16
Restaurant Rø
Pris 200 kr. + 50 kr. for medlemskab

Mad - dessert og kaffe
Tilmelding senest
onsdag den 17. november.
Grethe 56966247 Anny 56966164 Anne Marie 23934204

Ugens bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30
i Klemensker Idræts- og Fritidscenter
Lindevej 25

Levende
musik

For medlemmer med pårørende

SE HER:
Vi kunne godt bruge flere til at spille whist.
Vi spiller tirsdage 13.30-16.30.
Lige nu spiller vi på skift hjemme hos spillerne,
da vores lokale på ”skolen” ikke er okay.
Skulle du have interesse,
så kontakt Anne Marie Sørensen 23934204
Klemensker Pensionistforening
Klemensker pensionister se også
Nyker Pensionistforenings opslag side 20
- I er velkomne til Foredrag med Alex Speed
Kjeldsen. Hilsen formanden i Nyker

Bestyrelsen
Formand:

Grethe Hansen

5696 6247

Kasserer:

Bjarne Reimer Hansen

3061 7026

Sekretær:

Inge Pedersen

5696 6532

Medlemmer: Anne Marie Sørensen
Anny Rønne-Hansen
Vinnie Hansen
Annelis Jørgensen

Træet tændes af
Nikolaj H. Kjærby
og en ung
fra Løvstikken

2393 4204
5696 6164
2175 3949
2913 6633

Vi synger
julen ind

AKTIVITETSHUSET
”PIHLEN”

Vi spiser risengrød
- serveret af
KFUM spejderne

Aktiviteterne foregår i
Bygning C, Ungdomsskolen
Sct. Klemensgade 26
Strikke- og hyggeklub:
Mandage kl. 9.00 – 11.00
Kortspil: Tirsdage kl. 13.30

Der er nisseøl
og nissesaft
Julemanden kommer i sit flotte skrud
og uddeler godteposer til alle børn
MED NISSEHUER!

Bankospil:
Anden onsdag i måneden kl. 14.00
Kontaktpersoner:
Eva Pedersen tlf. 5696 6783 og
Kirsten Hansen, tlf. 5696 6297
SLØJDGRUPPEN:
er fortsat i kælderen på ”Løvstikken”
Mandage kl. 8.30-11.30
Kontaktperson: Tonny Pedersen tlf. 5696 6783

ALLE ER VELKOMNE!
Sponsor:
Klemensker
Arr: Klemensker Land- & Byforening
og SuperBrugsen, Klemensker

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

Fund uden metaldetektor
LÆSERBREV
På en cykeltur mellem Nyker og Klemensker (5 km) tirsdag
den 7. september - lige efter Vej og Park havde slået grøftekanten langs cykelstien - gjorde jeg et omfattende fund af aluminiumsstumper, som billedet viser.
Jeg fik ikke cyklet mange meter mellem ”fundene”, som
potentielt kunne have skadet både mennesker og dyr med de
skarpe kanter.
Det kunne være undgået, hvis alle havde taget deres affald
med sig i stedet for at smide det i naturen, eller hvis Vej og
Park havde gjort en indsats for at fjerne dåserne, inden græsset blev slået.
Jørn W. Hansen, Klemens Storegade 11

56 48 40 26
Mobil 40 34 40 26
SVENDS GRAVESERVICE
Tlf. 3053 0504
SVEND MORTENSEN
PROVSTEGADE 2 · KLEMENSKER
Opgravning til: Rør, kabler, dræn, fundamenter, indkørsler m.m.
Planering - nedrivning og andre entreprenøropgaver udføres!

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

EM

Se evt. mere på
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Klemensker Jagtforening

Nye medlemmer optages gerne
ved henvendelse til formanden.
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Kontakt:
Annika Elleby 2370 4364 eller
elleby@nypost.dk

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

FOR E

N

i KIF-Centret på Lindevej

Foreningsmesterskab
i skydning med jagtriﬀel
Vi fortsætter de hyggelige
fællesspisninger i Klemensker:
Kom og få et par hyggelige timer med nye og gamle
bekendte/naboer. Alle er meget velkomne, selvfølgelig
også meget gerne fra hele Bornholm.
Vi serverer dagens- eller vegetarret + salat
og slutter af med kaffe og kage/dessert.
Pris: Voksen 70 kr. Børn 4-10 år 40 kr.
Børn 0-3 år gratis.
Drikkelse til rimelige priser – vand på bordene.
Onsdag den 20. oktober kl. 17.30
(bindende tilmelding senest den 14. oktober)
Dagens menu: Gammeldags oksesteg,
kartofler, bønner, glaserede løg og sauce
Vegetar: Quorn-filet i karry
Onsdag den 17. november kl. 17.30
(bindende tilmelding senest den 11. november)
Dagens menu: Gullasch
Vegetar: Grøntgryde med mos og salat
Onsdag den 15. december kl. 17.30
(bindende tilmelding senest den 9. december)
Dagens menu: Glaseret skinke med
flødestuvede kartofter og salat
Vegetar: Glaserede grøntbøffer
med flødestuvede kartofter og salat
Husk at oplyse, om der ønskes dagens- eller vegetarret.
Tilmelding til Bjarne Reimer på telefon 3061 7026
eller mail: bjarnerhansen@gmail.com
VEL MØDT!

Onsdag den 25 august 2021 blev Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med
jagtriffel afviklet på Østerlars Skydebane.
Der blev skudt fem skud til ringskive på 100 meter
siddende eller knælende uden anlæg, fem skud til
ringskive på 200 meter med anlæg, fem skud til
bukkeskive på 100 meter stående med viper-flex og
endelig fem skud til bukkeskive på 100 meter
siddende i stol med skydestok. I alt kunne der opnås
max. 200 point.
Samlet vinder blev Jakob Tholstrup med i alt
188 point.
Mesterskabets evige toer, Stefan Iversen, måtte i år
dele andenpladsen med Kim Grønvall, idet begge
opnåede flotte 185 point.
Maibritt Hjorth blev sikker vinder af dameklassen.

Skydning og grillfest
Lørdag d. 18. september blev årets skyde- og grillarrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år
hos Claus Hansen på Skrubbegård.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt Monte
Carlo blev:
• Årets jagtskytte: Kim Grønvall, 110 træffere af 120
mulige
• Dagens allroundskytte: Claus Hansen, 65 træffere
af 79 mulige
• Årets trapskytte: Mogens Elleby, 121 træffere af 125
mulige
• Monte Carlo: Jakob Tholstrup
• Damerækken: Maibritt Hjorth
Ca. 30 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens
grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en
vellykket aften. Der skal lyde en stor tak grillmestrene
Erling Hansen og Kurt Pedersen. Også stor tak til de
lodsejere, som har stillet terræn til rådighed for
skydningerne. Samtidig beklages de eventuelle
støjgener, som kan have været forbundet med årets
mange lerdueskydninger.

Aktivitetsoversigt
Foreningsjagter i Pedersker Plantage:
Fredag den 5. november kl. 9.00.
Lørdag den 27. november kl. 9.00.
Tirsdag den 28. december kl. 9.00.

De 18 tilmeldte jægere dystede i fem dicipliner:

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

Nedad flyvende duer, trapskydning, kaninskydning,
krikænder på opfløj og Monte Carlo.

Trykjagt på dåkalv:

Hver jæger skulle skyde til i alt 79 lerduer + den
afsluttende Monte Carlo-skydning, så alle fik rigelig
brug for deres skydefærdigheder.

Nærmere info følger senere vedr. tilmelding m.m.

Lørdag den 15. januar 2022

ME.

Ny Kirke

15

Kirkebladet
Ny Kirke

Oktober - december 2021 nr. 5

Konfirmation 2021

Konfirmation 2022
D. 8. maj 2022 er der planlagt konfirmation i Ny Kirke. Der er 20 på konfirmandholdet. Vi er kommet godt i gang. Hver
konfirmand har fået udleveret en Bibel,
og på selve konfirmationsdagen får de
den som en gave fra kirken.
Men inden da handler det om at finde
rundt i Bibelen og læse de mange forskellige tekster. Det er meget lærerigt at tale
om, hvad det betyder for os i dag.

Samtalen fylder meget ved konfirmationsforberedelsen. Når vi arbejder med
Bibelen, salmebogen, trosbekendelsen,
Fadervor osv., så har vi hele tiden fokus
på, hvad det betyder for os i dag.
For mig som præst er det meget udbytterigt at høre de unges tanker og meninger, og det er en stor glæde at være sammen med de unge mennesker.
Sognepræsten

Årets konfirmationer blev festlige begivenheder. 4 blev konfirmeret i maj måned og 10 i september måned. Foto: PhotoCare Rønne

KONCERT

med
”Det voxne Kammerkor”
i Ny Kirke
fredag d. 29. oktober kl. 19.00
Koret synger nye salmer skrevet af Merete Bandak.

Er den gamle kirke
stadig relevant?

FOREDRAG

i Ny Kirke tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Med udgangspunkt i egne erfaringer og oplevelser vil
sognepræst Per Munch fortælle om kirkens budskab i liv og død.

Se omtale på næste side.

Historierne vil bringe os både til Kenya og tilbage til Ny Kirke
og omkring nogle af udsmykningerne, der findes i kirken.

Velkommen! Fri entré.

Der serveres en kop kaffe/the.

Ny Kirke
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Gudstjenesteliste og mødekalender
OKTOBER

Fællesskabsaften

Fællesbøn

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

Tirsdag 23. november kl. 19.00 – 21.00
Præstegården, Ellebyvej 2

Onsdag d. 27. oktober, d. 17. november og d. 1. december
kl. 16.30 i Præstegården.

24. oktober kl. 10.30 21. s. e. trinitatis
Indsamling: Kirkelig Forening for den
Indre Mission i Danmark

Vi læser og taler om den kommende søndags tekster:
1. søndag i advent:
Es 42,1-9, Rom 13,11-14 og Luk 4,16-30

Menighedsrådsmøde

26. oktober kl. 19.00 Foredrag ved Per Munch:
Er den gamle kirke stadig relevant?

Enhver er hjertelig velkommen!

Onsdag d. 3. november og d. 1. december kl. 19.00
i Præstegården.

29. oktober kl. 19.00 Koncert med
”Det voxne Kammerkor”
31. oktober kl. 10.30 22. s. e. trinitatis
Finn Nygaard medvirker med sang og musik

NOVEMBER
7. november kl. 10.30 Alle Helgens dag
Kirkekaffe
14. november kl. 10.30 24. s. e. trinitatis
Knud Henning Hansen
21. november kl. 14.00 Sidste s. i kirkeåret
Nikolaj Hartung Kjærby
28. november kl. 10.30 1. s. i advent
Indsamling: Sognets Menighedspleje

DECEMBER
5. december kl. 10.30 2. s. i advent
Kirkekaffe
Indsamling: Sognets Menighedspleje
12. december kl. 10.30 3. s. i advent
Carsten Møller-Christensen
Indsamling: Sognets Menighedspleje
19. december kl. 10.30 4. s. i advent
Indsamling: Sognets Menighedspleje

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.

En stor tak til Vivi Olesen
Vivi Olesen har meddelt, at hun stopper som
sognemedhjælper den 1. november 2021.
Ny Kirke har i de sidste fem år haft den glæde
at have Vivi ansat som sognemedhjælper.
Inden da var hun frivillig medarbejder og
kendt i byen som hende, der havde dagplejebørn, børnekor, spaghettigudstjenester,
børnekirke og meget andet.
Som ansat har Vivi arbejdet med mini-konfirmandundervisning, spaghettigudstjenester, babysalmesang, besøgstjeneste og
børnekirke. Vivis store mål med sit arbejde
har været, at mennesker må møde Gud og få
et personligt forhold til Gud og til kirken.
Sammen med sin mand driver hun NORDVIG bed & breakfast i Allinge. Menighedsrådet vil sige en stor tak til Vivi for hendes
indsats og ønske dem begge glæde og
fornøjelse med Nordvig.
På menighedsrådets vegne
Hartvig Mumm

Kirkebil kan benyttes.

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

Indsamlinger i kirken
Dansk Bibel Institut: kr. 250,Blå Kors: kr. 120,KFUKs Sociale Arbejde: kr. 204,Høstoffer: kr. 7.223,Tak for enhver gave!

Koncert med ”Det voxne Kammerkor”
i Ny Kirke fredag den 29. oktober kl. 19.00
Det voxne Kammerkor består
af otte medlemmer samt korleder Lena Maaløe, alle bosat på
Lolland og Falster. Koret synger nye salmer skrevet af Merete Bandak.
Merete Bandak har gennem
mere end tyve år skrevet salmer og har i foråret fået offentliggjort godt 40 salmer i den
store danske salmedatabase:
(Salmer.dk).
Merete Bandak binder programmet sammen med introduktioner til tekster og musik.
Komponisterne er kendt for
deres bidrag til sangen i Danmark i disse år: Torsten Borbye
Nielsen, Phillip Faber og Kristian la Cour.

Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission
Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423
Vores missionshus et pt. under renovering.
Derfor holdes møderne midlertidigt i konfirmandstuen, Bedegadevej 1, hvis ikke andet er anført.

Oktober
Onsdag d. 6. oktober kl. 14.30.
Ældremøde i Klemens Kirke
Torsdag d. 14. oktober kl. 19.30
Møde ved sognepræst Per Munch
(Indsamling til missionshuset)

Torsdag d. 18. november kl. 19.00
Bibelundervisning i Tejn, Strædet 23 ved sognepræst Peder Skovby Jørgensen, Nexø
Onsdag d. 24. november kl. 19.30
Møde ved sognepræst Flemming Mose Lauridsen

Onsdag d. 27. oktober kl. 19.30
Møde ved Nicolai Kaltoft

December

November

Onsdag d. 15. december kl. 19.30
Julehygge med mere. Ved Palle Kure

Onsdag d. 3. november kl. 14.30
Ældremøde i Klemens Kirke
Torsdag d. 4. november kl. 19.00
Årsmøde for IM-Bornholm, Smedegade 33, Aakirkeby
Torsdag d. 11. november kl. 19.30
Møde ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Onsdag d. 1. december kl. 14.30
Ældremøde i Klemens Kirke

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

Ny Kirke
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På gensyn!
Memento Mori. ”Husk, at du skal dø!”
Havde vi ikke troen på Gud, troen på livet efter døden,
Evighedshåbet, var vi aldrig kommet gennem DET, som
nogle siger, er det værste forældre kan komme ud for.
Vores Esben blev i 2009 begravet på Nyker Kirkegård.
Han døde i en alder af 25 år. For os har døden altid været en
realitet; men vi har altid fejlagtigt formodet, at vi som forældre skulle dø før vore børn. Vi tænker på Esben hver dag,
og vi har lært at være taknemmelige for de år, vi fik sammen med ham, og alt det han oplevede i sit korte liv. Alligevel har vi ind i mellem skældt ud på Gud, og vi forstår
ham ikke.
Esben er nummer tre ud af en børneflok på fire børn. Allerede på Esbens dødsdag måtte vi sande, at vi havde mistet et barn; men vi ville og måtte ikke miste de tre andre
ved at svigte dem i vores egen sorg. De havde jo også mistet
- vi en søn, de en bror.
Ofte siger man, at tiden læger alle sår, MEN det bliver ikke i vores tid her på jorden. På opstandelsens dag tror vi på
et gensyn med Esben, og da læges alle sår. Da skal vi være
sammen med ham i al evighed.
Vores dagplejemor i Esbjerg lærte os, at det ikke hedder
”Farvel”, men ”På gensyn”. Derfor har vi valgt, at der på Esbens gravsten står: ”På gensyn”.

Døden er et vilkår, som vi ikke skal eller kan fortrænge.
Derfor lever vi i håbet og den tro, at vi både her i livet og i
døden er i Guds hænder. I denne tro levede og døde Esben.
Han var ikke bange for at dø, for han kendte Gud og var
kendt af ham.
Vil du som medmenneske hjælpe nogen, der kommer i
samme situation som os, skal du ikke gå over på det modsatte fortov.
MØD dem, der har mistet, med ord og omsorg. Vis, at de
er set, og at du er der. Det er ligegyldigt, hvad du siger… og
vid DET går ikke over hverken i løbet af 3 mdr., ½ eller et
helt år.
Det er noget, vi bærer med os resten af livet.
Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.
Tove og Hartvig Mumm.

Håbet
Man kan håbe på meget forskelligt, godt vejr f.eks. Når
man håber, kan der også være stor forskel på, hvor meget
der er på spil. Man kan håbe, at vi vinder den næste fodboldkamp, men hvis én af ens kære er alvorligt syg, så håber man langt dybere og mere inderligt, at vedkommende
bliver rask.

Urokkeligt og sikkert
Den kristne tro taler ikke bare om håb, men om håbet. Håbet er ikke en usikker ønskedrøm, men håbet bygger på
noget fast og sikkert. I Hebr 6,19 udtrykkes det sådan: “Det
håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert”. Håbet sammenlignes med et anker. Når ankeret kastes, holder det fast ved havets bund. Livet er som en sejlads. Håbet er et anker for os. Når livets storme er ved at
vælte os omkuld, da skal vi kaste vores anker. Vores anker
er håbet. Har vi ikke noget håb, så risikerer vi at drive rundt
og gå til grunde. Det kristne håb handler om det evige liv,
som Jesus har vundet til os. Håbet forankres altså i det,
som Jesus har gjort for os.

Det levende håb
Dette håb kaldes et levende håb. I 1 Pet 1,3 siges der: ”Lovet
være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse fra de døde”. Håbet er levende, da det bygger

på Jesus, og det udtrykker, at det allerede er ved at opfyldes.
Det er værd at bemærke, at ordene fra 1 Pet 1,3 om det levende håb læses både ved dåb og begravelse. I dåben genfødes vi til det levende håb, idet Jesus tilgiver vores synder
og giver det evige liv som en gave. Den, som i tro tager
imod denne gave, har dermed det levende håb. Håbet bygger ikke på mit liv eller mine følelser, men på Jesu Kristi
opstandelse fra de døde. Det håb er stadig levende, når vi
dør. For Jesu løfte lever stadig og lyder sådan: ”Den, der
tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø (Joh 11,24-25).

Alle helgen
Håbet udtrykkes stærkt Alle helgens dag. Alle helgens dag
forveksles nogle gange med halloween. Men Alle helgen
handler om det modsatte af halloween. Hvor man i halloween er grebet af mørket, rædslen og forskrækkelsen, så
handler Alle helgen om lyset, glæden, freden og håbet. Alle helgens dag retter vi blikket fremad mod det evige liv
hjemme hos Gud. Vi ser ind i den himmelske verden og
tænker på alle dem, som allerede er hjemme hos Gud. Vi
kaldes da til at efterfølge dem i tro, håb og kærlighed.
En af de sange, som stort set altid synges på Alle helgens
søndag, er ”Den store hvide flok vi se” (DDS 571). Her ser vi
et glimt ind i den himmelske herlighed. Håbet er blevet til

virkelighed, fordi Jesus er det levende håb. Det samme
budskab møder vi i salmen: ”Dybt hælder året i sin gang”
(DDS 732). Her hører vi om, at håbet grønnes: ”Jeg ved, hvor
håbet grønnes da, når alting falmer her; min frelsers træ
på Golgata en evig krone bær” v. 6. Fordi Kristus gennembrød graven og lagde døden bag sig, lover han os det evige
liv sammen med ham.

Håbet holder os fast
Gud er håbets Gud, som der står i Rom 15,13: ”Håbets Gud
fylde jer med glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet
ved Helligåndens kraft”. Håbet bygger på Jesus. Derfor er
det et sikkert håb. Håbet holder os fast, for der er ikke noget, der kan rokke Jesus. Min tro og mit håb kan vakle, men
Jesus vakler ikke. Han er det levende håb, som holder os
fast.

v. sognepræst Per Munch

Ved høstgudstjenesten bar konfirmanderne frugt og grønt ind
i kirken. Efterfølgende blev det medbragte solgt, og pengene
1.223,- kr. blev givet til Folkekirkens Nødhjælp.
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Kirkelig
vejviser

Det sidste ord
...når stenene taler
Hvis essensen af din tro, det du bygger dit liv
på, skulle nedfældes med ganske få ord,
hvilke skulle det så være?
På kirkegårdene rundt om i landet er der
på mange gravsten et sidste ord, en inskription, som jeg, der i dag står og læser den, hører som en sidste hilsen og også en påmindelse.
I denne artikel vil jeg gerne give nogle eksempler på inskriptioner, der af den ene eller anden grund har inspireret mig. Jeg knytter ikke kommentarer til dem alle, men håber, at de vil tale til jer, som de har talt til
mig.
Nogle inskriptioner ligger lige for, men
overrasker, når de står på en sten. Her et eksempel fra Sædding, hvor der citeres fra
trosbekendelsen: ”Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv”. Det overraskende ligger i, at det er en så velkendt formulering, og
alligevel har jeg kun set den et par steder.

Det særlige er her, at denne kvinde ønskede, at de sidste tre ord fra Jesus også skulle
med, og derfor står der: »Jeg er opstandelsen
og livet; den, der tror på mig, skal leve, om
han end dør. Og enhver, som lever og tror på
mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«
Pludselig er der et spørgsmål rakt videre til
mig.
Et andet overraskende skriftord fandt jeg
på Stauning kirkegård: ”Men da de slog øjnene op, så de ingen uden Jesus alene”. Ordene er oprindeligt talt af de tre disciple, der
var med på forklarelsens bjerg, men her på
stenen bliver de brugt om det håb, dette ægtepar har til Jesu genkomst.

Hjemmeside: www.ny-kirke.dk
Sognepræst
Per Munch
Ellebyvej 2, Nyker,
tlf. 5696 3024
pkmu@km.dk
Fridag om mandagen

Sognepræst Karsten Christensen har fotograferet mange gravstene på landets kirkegårde
og giver i denne artikel nogle eksempler og uddybende forklaringer.

”Nu står mig åben Himlens port, for mig
har Jesus fyldestgjort” (Rødovre).

Præstesekretær
Hanne Landberg
tlf. 2931 0504
hala@km.dk
Sognemedhjælper
Vivi West Olesen
tlf. 3053 8996,
viviwo@gmail.com
Organist
Vakant
Graver
Pernille Hansen,
tlf. 2423 5695

På Harboøre kirkegård holder jeg særligt
af denne selvkonstruerede inskription, som
står på sokkelstenen: ”Selv om vejen er snæver og trang er der altid plads til to – Jesus og
mig”.

Det kunne også være sidste led af velsignelsen, som i Agger er citeret på en sten:
”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred”.
Igen er det noget, der er velkendt fra søndagens gudstjeneste, men som jeg kun har
mødt på en enkelt sten.
Nogle inskriptioner er så gamle, at de bliver moderne igen. På Engbjerg kirkegård
står denne inskription: ”Kærligheden aflader aldrig” = ”Kærligheden hører aldrig op”
(1992 oversættelse).
Kærligheden aflader aldrig. Vi kæmper
alle med at have opladet vores iPhone, iPads
og børnenes telefoner, det er en stadig kamp
at have tingene opladet; de aflader hurtigt.
Men der er en kærlighed, der aldrig aflader,
og det er Guds kærlighed, som den vises os i
Jesus Kristus. Den er aldrig på 3% og i fare
for at falde ud, den er altid på 100%.

”Alt er sonet og gælden er betalt” (Klitmøller).

Kirkesanger
Henning Kiilerich,
tlf. 2311 5408
Kirkesanger
Gertrud Jensen,
tlf. 5189 3047

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

På Nr. Lyngvig kirkegård (nord for Hvide
Sande), er der ligeledes en selvkonstrueret
inskription: ”På blodets regning”.
Jeg kender ikke ægteparret, som ligger
begravet, men det er den bedste inskription,
jeg har set; det er en henvisning til Jesu død,
til gældsbrevet, som er naglet til korset men
formuleret på en ny måde. Disse mennesker
ligger her og har skrevet deres liv på blodets
regning.

Hver eneste gang jeg går fra præstegården
i Harboøre til kirken, kommer jeg forbi denne inskription: ”Det er jo ej at dø når livet
følger med”.

Jeg har fået fortalt om en gravsten på en
ung kvindes grav, hvor der er citeret de ord
fra Jesus, som vi ofte hører ved begravelser:
”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror
på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i
evighed dø.” (Joh 11,25-26).

Jeg vil nævne en tanke, jeg fik på Velling
kirkegård. Ofte er inskriptionen dækket af
blomster og gran - men hvad nu, hvis inskriptionen i stedet for at være underskrift
på stenen blev overskrift? Som det fx er på
denne sten i Velling: ”Christ stod op af Døde”
Det står som overskrift, og resten som noget sekundært. Det kan også noget.

Næstformand og sekretær
Hanne Landberg,
Nyker Hovedgade 27,
tlf. 2142 2642
Kasserer
Ulla Kjøller,
tlf. 3069 6313

Så skal denne artikel landes, og det vil jeg
gøre med et citat hentet fra en sten på Thyborøn kirkegård. Her bliver der henvist til
Siraks Bog 2,10-11 (De apokryfe skrifter), og
det citat rammer på en fin måde formålet
med inskriptioner ind:
”Betragt nøje fortidens slægter:
Hvem havde tillid til Herren og blev til
skamme?
Hvem levede i frygt for ham og blev ladt i
stikken?
Hvem påkaldte ham uden at blive hørt?
For Herren er nådig og barmhjertig,
han tilgiver synder og redder i trængselstider.”
Inskriptionerne er dermed et vidnesbyrd
om den tillid, den tro, der har båret mennesker i livet og ind i døden.
Jeg vil frimodigt opfordre dig som læser
til at få tænkt over, om der skal stå noget på
din gravsten som en hilsen til kommende
generationer om den herre og frelser, der
bærer dig nu.

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
Redaktionsgruppe:
Per Munch, tlf. 5696 3024
Bodil Bräuner, tlf. 6171 4563
Claus Myhre, tlf. 2868 7115
Hanne Landberg, tlf. 2142 2642
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Det digitale Nyker
Hvis du ikke allerede kender hjemmesiden ”www.nyker.dk”, kan det anbefales, at du ind imellem klikker på
den og ser, hvad der sker i byen.
Jeg er sikker på, at webmaster Kasper Monrad også
gerne modtager input til siden – både ros og ris.
Borgerforeningen planlægger at bruge siden mere
end tidligere, blandt andet ved at udsende elektroniske
nyhedsbreve, købe billetter til fællesspisningerne og
andre arrangementer.
Du kan let tilmelde dig nyhedsbrevet, du peger blot
på MEDLEM i øverste højre hjørne og klikker derefter
på TILMELD. Så skal du blot udfylde din mailadresse,
navn og adgangskode – og VUPTI – så er du medlem.
Af Sven-Erik Sørensen

Projekt: ”Vi mødes
i det grønne” i Nyker
Onsdag den 25. august afholdt 4-kløver-klyngen i samarbejde med Realdania-fonden, Lokale og anlægsfonden, DGI-sekretariatet for landsbyer, MATTERS arkitekter samt Bornholms Regionskommune det 2. møde
af 4 for at præsentere deres forslag til nedslag – det vil
sige mødesteder/ shelters/ kulturrum med mere – for
beboerne i klyngens 4 byer.
Efter formand for Nyker Borgerforening Mattias
Landberg-Krarup havde budt velkommen på byens
vegne, præsenterede han Vivi Granby fra Bornholms
Regionskommune, som er udpeget som tovholder på
projektet.
Vivi startede med kort at ridse økonomien op, idet
Realdania og Lokale og Anlægsfonden har bevilget 4,5
mio. kroner til projekt ”Vi mødes i det grønne”, under
forudsætning af at der kan findes medfinansiering –
fra fonde m.v. – på et tilsvarende beløb.
Projektets formål er:
• At forbinde og styrke de fælles faciliteter, som
klyngens foreningshuse, sportshal m.v. udgør,
som et grundlag for at styrke foreningslivet og
skabe grundlag for at nye interessefællesskaber
kan opstå i klyngen.
• At styrke livskvaliteten og sammenholdet i
klyngen ved at lave tiltag der synliggør natur-,
kultur- og landskabskvaliteter.
• At skabe uformelle mødesteder for udendørs
ophold og samvær (BÅDE og fastboende og turister)
• At styrke klyngens attraktion og tiltrækningskraft generelt.
De primære målgrupper er jer – BORGERNE I KLYNGEN
– blandt andet:
• De der i dag benytter et eller flere lokale tilbud
og som ønsker endnu flere muligheder for at
mødes uformelt og skabe nye aktiviteter, traditioner og venskaber.
• Give bedre rammer og uformelle mødesteder til
de borgere der aldrig eller næsten aldrig, deltager i aktiviteter inden for klyngen.
• De unge skal have bedre muligheder for at mødes og være sammen i det fri, i nye frirum til deres egne aktiviteter og samvær.

Vivi Granby holder oplæg. Foto: Bente Møller

•
•

De mange ældre borgere som gerne vil have optimale rammer for at holde sig i form, både fysisk, mentalt og socialt - og endelig
Alle de der synes om at gå eller cykle en tur,
drikke en kop kaffe i det fri, overnatte udendørs,
at høre en nattergal eller se en solopgang.

Hun præsenterede derefter mange forslag til nedslag,
som arkitektfirmaet MATTERS i løbet af de sidste 2 år
havde udarbejdet, blandet andet SAMLINGSPUNKTET,
FISKESHELTER og MÆLKEVEJENS SHELTER i Klemensker – FORDYBELSESPASVILLONEN i Rø – NATURHUSET, BILLENS SKOVSHELTER og FUGLEKASSEN i Aarsballe samt SOLNEDGANGEN og FORTÆLLERCIRKLEN i
Nyker.
Der var mange spændende ideer, og efterhånden
som aftenen skred frem, kom også (de forholdsvis få)
deltagere med deres egne forslag til ting, steder og aktiviteter, blandt andet omkring Morten Svendsens Have
– kaldet ”Hønseskoven” – og DET var netop hele formålet med mødet - at inddrage os borgere der rent faktisk skal bruge faciliteterne og høre vores forslag.
Debatten var livlig, og der kom mange spændende
ting på bordet, som Vivi Granby lovede at tage med i det
videre arbejde, således at når man afholder næste møderække, vil disse ideer være indarbejdet i projektet,
som til den tid vil være noget mere konkret.
Mødet fandt sted i Nyker Forsamlingshus' store sal,
så der var god plads da kun omkring et dusin borgere
var dukket op, hvoraf langt de fleste havde passeret den
3-dobbelte konfirmationsalder.
I unge og børnefamilierne – HVOR VAR I HENNE ? –
det er JER der i fremtiden får mest glæde af de mange
nye og spændende tiltag.
Af Sven-Erik Sørensen

Trædrejeren
Mogens Myhre
Lindevej 15 · Klemensker
Tlf. 2427 0602
mail: dmmyhre@live.dk

NYKER BANKO ...
Mød op og få en
hyggeaften.
Hver tirsdag klokken 18.45
i Nyker Forsamlingshus og NIF Klubhus.
Mange præmier ...
Alm. Banko ... Pause Banko ...
Mini Banko .. . Maxi Banko .. .
Bingolo ... Lodtrækning på
indgangsnummer ...
Tag en kop med,
og vi giver kaffe.
Døren åbnes kl. 17.00.
Vi har teleslynge i
forsamlingshuset.
Hilsen Banko

Nyker
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HOS FRISØREN
HE R R E - & DAMEFR IS ØR

Landlystvej 4, Nyker · Telefon 5696 8240
Tidsbestilling bedst mellem kl. 8-9 og kl. 16-18
Online via www.hosfrisoeren.onlinebooq.dk

NYKER
PENSIONISTFORENING
Onsdag den 27. oktober
kl. 14.30 – 16.30
Foredrag med Alex Speed Kjeldsen
i Nyker Forsamlingshus
Så er det blevet efterår, og vi er krøbet hjem i
forsamlingshuset, hvor Alex Speed Kjeldsen
vil komme og fortælle om arbejdet med
bornholmsk og den bornholmske ordbog.
Der bliver selvfølgelig også tid til
en kop kaffe og lidt sødt til ganen.
Egenbetaling 25 kr. for kaffe og kage.
Tilmelding senest torsdag den 21. oktober til
Sven-Erik Sørensen
på mail: bejerholm2019@outlook.dk
eller telefon 26 44 02 40.

Onsdag den 17. november
kl. 14.30 – 18.00
Pakkebanko med efterfølgende
spisning i Nyker Forsamlingshus
Så er det atter tid til at samles til
en god gang hyggelig pakkebanko.
Husk derfor at medbringe en pakke
til en værdi af cirka 25 kr.
Vi får en kop kaffe undervejs, og når vi er færdige
med spillet, hygger vi os over en hakkebøf*
m. citronfromage til dessert.
Egenbetaling 125 kr. for kaffe med småkager
samt hakkebøf og citronfromage.
Tilmelding senest torsdag den 11. november til
Sven-Erik Sørensen
på mail: bejerholm2019@outlook.dk
eller telefon 26 44 02 40.
*Grønt alternativ kan skaffes,
hvis man ikke spiser kød.
----------------------Aktiviteterne for resten af sæsonen vil som vanligt
blive annonceret i det nummer af KLYNGE-AVISEN,
der udkommer tættest på den enkelte aktivitet,
samt under Tid & Sted i Ugeavisen Bornholm.

Nyker Kirkeskole eller hovedskole 1845. Foto fra "Bornholms Historie"

Noget af historien - om Nykers skoler
Den 10.oktober 1845 blev det der i dag kaldes ”den gamle gule skole” ved forsamlingshuset indviet, og dermed
blev den hidtidige ”hovedskole”, Degneskolen nedlagt.
Skolen blev opført med 2 klasseværelser samt beboelse
til 2 lærere. Undervisningen foregik i 4 klasser, idet
man kun gik i skole hver anden dag.
Indtil 1845 havde man benyttet DEGNEGÅRD som
skole for sognets børn, hvor degnen Daniel Lyngberg
ved siden af sine kirkelige embedspligter, af biskoppen
blev pålagt også at skulle undervise børnene, særligt i
kristendomskundskab.
"Den nye skole" blev da også bygget på Degnegårds
jord, matr. 5, tættere på vejen mellem Blykobbe og kirken. Degnegård lå syd for Dammegård og blev revet
ned omkring 1870. I årene 1855 – 1857 havde man tillige
en POGESKOLE i Sorthat under Nyker sogn.
At børnetallet steg, ses ved at man i 1901 byggede forskolerne AABY FORSKOLE (Aabyvej 8, nedlagt ca. 1960)
og ØSTRE FORSKOLE (Skolevej 3, hvor der for i øvrigt
står en bautasten på en baunehøj), samt at der fra 1906
– 1918 blev drevet privatskole i Nyker Præstegård.
Skolen blev etableret af præsten Theodor Rendtorff,
der selv havde en stor børneflok - tolv børn - hvor dog
de to døde som små. Alligevel var det oplagt at undervise børnene selv. Han havde egentlig kun tænkt sig at
undervise egne børn, men skolen blev populær, og andre børn fra sognet blev meldt ind. Der blev ansat en
lærerinde til nogle af fagene, men Rendtorff underviste selv i regning, matematik og religion. Jævnfør oplysninger blev børnene ført så godt frem, at de omkring
konfirmationsalderen uden vanskeligheder kunne blive optaget i 3. eller 4. mellem på Statsskolen i Rønne –
ganske flot.
I 1917 meddelte den daværende præst Egerup, at han
ikke ville fortsætte skolen, hvorfor ægteparret Kofoed
på Lillegård besluttede at ansætte en ung pige som lærerinde, og videreførte dermed kirkeskolen på Lillegård i en årrække.
Mere om skolerne og skolevæsnet i Nyker før 1845
kan komme i senere artikler, såfremt der måtte være
stemning herfor.
Undervisningen i de 2 forskoler gjaldt for 1. og 2.
klasse, hvorefter man samledes på Kirkeskolen i 3. og
4. klasse.

En oversigt over alle aktiviteter er desuden blevet
omdelt til alle nuværende medlemmer af foreningen.
Vil du/I gerne have oversigten for at se, hvad der sker i
foreningen - eller vores lille velkomstfolder - kan
materialet rekvireres ved henvendelse til Bente Møller
29 27 82 72 eller Sven-Erik Sørensen 26 44 02 40.
SIDST men absolut ikke mindst - du er ALTID
velkommen til at deltage i ét arrangement som
ikke-medlem, før du beslutter dig til medlemskab.
Nyker skole 1949. Foto fra "Bornholms Historie"

I 1929 var der jævnfør skoleprotokollen i gennemsnit 42 børn i de to store klasser og da det så ud til at ville øges i de kommende år, besluttede man at ansætte
en 2. lærer og samtidig etablere 5. og 6. klasse med undervisning hver anden dag.
I løbet af 1950'erne samledes alle 1.og 2.klasserne i
Vestre forskole og hovedskolen blev samtidig udvidet
med en 7. klasse.
Det kneb dog med pladsen, så i de første år blev 7.
klassen undervist i den lille stue i forsamlingshusets
sydvestre hjørne, og efter forsamlingshusets udvidelse
blev klassen undervist på scenen.

Nyker skole 2015. Foto: Niels-Holger Larsen

Sidst i 1950'erne blev den nye skole bygget nord for
den ”gamle”, og her var både skolekøkken, sløjdlokale
og gymnastiksal, og børnene skulle tillige gå i skole
hver dag !
Da det var svært at tiltrække lærere, blev der bygget 3
lærerboliger vest for skolen, hvoraf de to nu fungerer
som kommunal børnehave.
I løbet af 1960'erne var der så mange børn, at man beslutter at dele klasserne og efter kommunesammenlægningen i 1970, blev det besluttet at overføre børnene fra Sorthat-Muleby til Rutsker skole.
Den 18. juni 2004 blev skolen uden varsel lukket
(som en tyv om natten) efter en lang skoledebat i den
nye regionskommune.
Undertegnede sad på daværende tidspunkt i skolebestyrelsen – og VI VIDSTE INTET !
Den ene dag var skolen slet ikke i spil til at blive lukket – der var indskrevet over 100 børn – den næste dag
vågnede man op til nyheden om, at politikerne aftenen
forinden havde besluttet at lukke skolen.
Det var IKKE sjovt at være skolebestyrelsesmedlem i
de dage, specielt formanden Rose-Marie Jensen måtte
(ganske uretfærdigt) tage imod mange bebrejdelser!
Heldigvis var der nogle initiativrige folk - blandt
dem Erik Deichmann - der ikke ville finde sig i, at der
ikke skulle være en skole i Nyker.
I 2005 kunne man derfor holde indvielse af Bornholms Frie Idrætsskole, der blev etableret i en nybygget
etage oven på Nyker Idrætsforenings klubhus og derefter gik det stærkt.
Skolen har siden bygget en ny skolebygning på den
gamle grusbane på Nyker stadion, ligesom man i 2014
købte den tidligere Nyker Skole af Bornholms regionskommune og som i dag – igen – er indrettet til klasseværelser.
Af Sven-Erik Sørensen

Nyker

Vejret er vi ikke herrer over…
Onsdag den 25. august tog Nyker Pensionistforening
hul på efterårssæsonen efter en lang periode med
mange Corona aflysninger og kun ganske få arrangementer.
Forventningens glæde var derfor stor blandt deltagerne, men vejrguderne var desværre ikke helt med os.
Efterårets første tur gik til VINGÅRDEN LILLE GADEGÅRD i Pedersker - i øsende regnvejr desværre – der
var dog tørt inde i bussen.
Den planlagte rundvisning blev i stedet til en rundkreds under et af gårdens store træer, der kunne give en
smule ly for regnen, mens Jesper med vanlig veloplagthed fortalte om livet i vinens og vejrets vold.
Vi fik dog lejlighed til at se de meget omtalte nedgravede whiskytønder, som Jesper forventer sig meget af.
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Nyker-Rø Jagtforening
Formand:

Lars Folkmann
nykerjagt@gmail.com

Næstformand:

H C Lindholm
2714 2124
Sallylindholm1961@gmail.com

Kasserer:

Torben Engel
2180 1245
Moellegaard_nyker@yahoo.dk

Sekretær:

Thomas Jørgensen
eskesmyr@gmail.com

Medlem:

Klaus Kristensen

Suppleant:

Henrik Nielsen

4020 2631

2855 1934

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.

Lækkert ikke? Foto: Sven-Erik Sørensen
Hvor første tur var et indblik i fremtiden, i hvert fald
hvad vinproduktion angår, gik næste tur tilbage til fortiden og denne gang heldigvis i fint efterårsvejr.
Den 15. september tog vi nemlig til MELSTEDGÅRD,
hvor vi startede med en frokost, der, i anledning af at
det nu var æblesæson, bestod af en lækker portion
æbleflæsk.
Frokosten blev indtaget i Madkulturhuset, og da vi
havde spist, hørte vi lidt om stedet – om dets historie,
om arkitekturen, der matcher den gamle gårds, og om
husets mange forskellige funktioner fra undervisningssted for skolebørn, kursussted for voksne og til
samlingssted for øens mange iværksættere inden for
madkultur i samarbejde med foreningen Gourmet
Bornholm.
Jespers specielle lagring. Foto: Sven-Erik Sørensen
Bagefter var der lejlighed til at varme sig lidt på nogle af vingårdens produkter - en hvidvin, en mousserende stikkelsbærvin, en portvin og en rødvin – og eftermiddagen sluttede med en kop kaffe og en portion af
stedets hjemmelavede is.

Nyker Pensionistforening
Formand:

Sven-Erik Sørensen
2644 0240
bejerholm2019@outlook.dk

Næstformand:

Bente Lind
bente.dlind@gmail.com

2366 7274

Sekretær:

Bente Møller
svenbente@outlook.dk

2927 8272

Kasserer:

Ulla Pedersen
upedersen@hotmail.com

5134 5105

Nyker Idrætsforening
Formand:

Christian Koefoed
cs@dlgmail.dk

Næstformand:

Mathias Larsen
2216 6771
mathiaslarsen_1406@hotmail.com

Kasserer:

Torben Severinsen
torben@severinsen.info

2023 6065

2482 3317

Forsamlingshus: Asger Pedersen
upedersen@hotmail.com

Klubhus:

Shanne Tranberg

4033 7076

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.
Møllen maler stadig foderkorn. Foto: Bente Møller
Vi hørte om arbejdet på stedet. Foto: Bente Møller

Og bagefter var der smagsprøver. Foto: Bente Møller

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

Bagefter gik turen op til den gamle stubmølle på
bakken bag Melstedgård. Her hørte vi om møllens historie og fik et indblik i, hvordan en gammel stubmølle
fungerer. Vi fik også lidt at vide om de forsøg med nye
planteafgrøder, bornholmske landmænd arbejder med
på markerne bag møllen.
Så var det tid til at se selve den gamle gård og høre
om dyrene og landbruget, og der blev også tid til en
rundvisning i stuehuset (der er genskabt som en stor
gård så ud omkring 1860) og høre lidt om datidens
skikke og husets historie.
Vi sluttede med kaffe og en lækker æbletrifli i Madkulturhuset, inden turen gik hjem til Nyker oven på en
spændende og oplevelsesrig dag.
Af Bente Møller

Kontingent:		
				

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

Mobilepay:		

319288 (Husk at angive adresse)

Bankkonto:		
				

0650 - 6560 095 196
(Husk at angive adresse)

Nyker Borgerforening
Formand:

Mattias Landberg-Krarup
formand@nyker.dk

Næstformand:

Claus P. Hansen
2962 7485
Findushansen@hotmail.com

Kasserer:

Gitte Hansen
kasserer@nyker.dk

5189 2185

Medlemmer:

Ane Falk
anefalk@outlook.com

2580 2878

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

6140 0110

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

4191 9876

Vibeke Brandt
2332 3090
vibeke.brandt43@outlook.dk
Carsten Larsen
3046 2218
CarstenLarsen86@gmail.com
Suppleanter:

Kasper Monrad

Nyker
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Endnu en donation til Nykers fodboldafdeling
Jamen altså - det stod der jo også i sidste
nummer af Klynge-Avisen, siger du nok !
Jamen det er også rigtigt, men igen har
venlige og gavmilde mennesker i Nyker
tænkt på nykers stadig voksende fodboldafdeling.
Denne gang kommer donationen fra
Bankoafdelingen som en påskønnelse af
og hjælp til ungdomsafdelingen, og denne
gang er beløbet også af en betragtelig størrelse, idet bankoformand Kaare Hansen
oplyser, at man har bevilget 10.000,- .
Han fortæller, at donationen går direkte
til ungdomsafdelingen, så de ved opstart af
nye initiativer har midler til rådighed, ligesom der generelt mangler materiel til børn
og unge.

Fodboldafdelingens formand Knud Rasmussen glæder sig endnu en gang over, at
klubben bliver betænkt med en donation,
og oplyser, at pengene blandt andet skal gå
til anskaffelse af nye mini-plastmål, idet
en del er blevet ødelagt af brug uden for
klubbens regi, og at man også mangler mål
til de mange børn og unge, der træner.
At mange møder trofast op til træning og
kamp, giver også et andet positivt problem,
idet man så kommer til at mangle spillerdragter. Derfor kommer en del af pengene
også til at gå til indkøb af nyt spillerdragter,
og såfremt det bliver muligt, vil trøjerne
blive præget med et logo der hylder bankoafdelingen.
Af Sven-Erik Sørensen

NIF årets klub. Foto: Sven-Erik Sørensen

Kaare og Knud. Foto: Sven-Erik Sørensen

Vil du vente med at betale?

HALLOWEEN OG JUL I NYKER
Sæt et stort kryds i kalenderen søndag d. 31. oktober
Der står den på u-hygge i Nyker, hvor vi blandt andet
har fællesspisning og fejrer halloween. Mere info
følger på Facebook opslagstavlen ved forsamlingshuset.
Det samme gælder fredag d. 26. november, hvor vi
tænder juletræet synger sange og ligeledes har
fællesspisning i forsamlingshuset. Mere info følger
på Facebook og opslagstavlen ved forsamlingshuset.

BLIV MEDLEM AF NYKER BORGERFORENING
OG STØT DIN BY

Ansøg nemt
og hurtigt!
Send SMS til
1980 med teksten
RB Automester

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.

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

Som medlem af Nyker Borgerforening støtter du en vigtig funktion i din by.
Borgerforeningens bestyrelse og venner planlægger og afvikler flere arrangementer hvert år. Det kan kun ske med støtte fra borgerne i Nyker. Du kan melde dig og
din familie ind ved at betale 125,-. Prisen er per husstand. Prisen for enlige er 75,-.
Hvis du er i tvivl om du har betalt, kan du skrive til kasserer@nyker.dk
(BEMÆRK: Prisen er for resten af 2021).
Vi arrangerer fællesspisninger, fastelavn, påskepynt i byen,
sankthansbål, halloween, julepynt og meget mere.
Du kan melde dig ind ved at betale via Mobile Pay.
Send 125,- kroner til 319288 (scan koden til højre).

HUSK AT SKRIVE DIN ADRESSE I KOMMENTARFELTET
Du kan også lave en overførsel til konto 0650-6560-095-196.
Tak for dit bidrag til Nyker – Nyker Borgerforening.

DET NYE DIGITALE NYKER.DK
Hjemmesiden er nu blevet endnu smartere.
På www.nyker.dk/tilmeld kan du oprette en brugerkonto
og tilmelde dig nyhedsbrevet. Vi arbejder stadig på mulighed for at købe billetter
til f.eks. fællesspisning og andre arrangementer via hjemmesiden.
Klik ind og tag et kig.

Nyker
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Kræmmermarked i Nyker
Søndag den 5. september var der flag på flagstængerne i rigtig mange haver i Nyker.
Det skyldes nok – for de flestes vedkommende – at Danmarks nationale flagdag faldt sammen med denne dag, hvor årets 2. kræmmermarked blev afholdt i Nyker.
Trine Saxaa stod igen for et flot arrangement, hvor over 30 kræmmere var placeret rundt langs løbebanen på Nyker Stadion og præsenterede et rigt udvalg af alskens gode sager til rimelige priser - sager som mange garanteret ikke vidste at de stod og manglede.
Der var da også god tilstrømning fra det meste af øen igennem hele dagen og der blev gjort mange gode handler, blandt andet undertegnede der fik pruttet 100,- af prisen på en spand med LEGO-klodser.
Vi håber, at Trine Saxaa fortsætter denne gode tradition med at
arrangere kræmmermarked på Nyker Stadion.
Der er helt sikkert brug for dem, særligt nu da flere af de store
idrætsforeninger rundt om på øen har annonceret, at de ikke længere vil afholde loppemarkeder, det vil helt klart efterlade et tomrum, hvor kræmmere og købere ellers kan mødes og gøre gode
handler.
Af Sven-Erik Sørensen

De mange kræmmere fyldte godt op. Foto: Sven-Erik Sørensen

Der blev mostet i Nyker
Lørdag den 25. september havde Nyker
Borgerforening inviteret nykerboerne
til at få mostet deres æbler.
Alle var velkomne til at komme forbi
med deres æbler og få dem lavet til
most.
Det var gjort muligt, da Nyker Borgerforening har investeret i en elektrisk
kværn og en såkaldt hydropresser, som
bruger vandtryk til at presse saften ud
af æblerne. Et meget effektivt makkerpar, som let kan få de gyldne dråber ud
af æblerne.

Vejret var med os, og i løbet af formiddagen kom mange glade most-elskere forbi og fik lavet deres æbler til
velsmagende saft.
Der blev produceret tæt på 150 liter
dejlig most i løbet af ganske få timer.
Derfor er vi også glade for at kunne
meddele, at dette bliver et årligt tilbagevende arrangement, hvor vi kan mødes
og få det bedste ud af årets æbler.
Af Mattias Landberg-Krarup,
Nyker Borgerforening

Snakken går livligt. Foto: Sven-Erik Sørensen

Fællesspisning i Nyker

Der mostet på livet løs…
Foto: Mattias Landberg-Krarup

Der pustes ud…
Foto: Mattias Landberg-Krarup

Under mottoet ”NYKER SPISER SAMMEN” havde Nyker Borgerforening inviteret alle beboere i byen til en dejlig
gang Bøf Stroganoff med kartoffelmos
og salat onsdag den 29.september.
Disse fællesspisninger havde af naturlige årsager – Corona – været sat på
pause, så formand Mattias LandbergKrarup glædede sig i sin velkomst over,
at omkring 50 børn unge og gamle havde taget imod invitationen, og efter den
livlige snak at dømme havde alle en dejlig aften i godt selskab.
Maden blev rost fra alle sider og til en
pris af kun 50,- for medlemmer af Borgerforeningen og 75,- for øvrige, kunne
man blive mæt for en billig penge, og

der var da også flere, der gik til fadene
mere end én gang. Da maden var sunket
og snakken tiltaget yderligere, blev der
sat kaffe- og thekander frem, så alle også havde tid til at fordøje, inden Mattias
præsenterede en lille ”fællesspisningsquiz”, så de små grå hjerneceller også
blev aktiveret.
Et spændende tiltag hvor deltagerne
fik udleveret et A 4 ark med 3 svarmuligheder på de 16 spørgsmål, som Mattias så efterfølgende stillede.
Der blev kåret en dygtig vinder med
hele 12 rigtige men af familieralationsmæssige årsager, har vi lovet ikke at
fortælle hvem der vandt.
Af Sven-Erik Sørensen

Nyker Flag Lav er blevet født
Vi er meget glade for at kunne annoncere, at Nyker har fået sit helt eget flag lav.
Vilmer, Michael, Kalle og Hartvig har
taget den opgave på sig - at forskønne
byen på diverse officielle flagdage samt ved særlige lejligheder.
De har ydermere bestemt, at byens
flagstænger skal prydes med standarder ,når der ikke er flag. Dette vil ske så
snart stængerne er gennemgået for fejl

og mangler og standarderne kommer
til Nyker. Der skal lyde en stor tak til de
fire herrer for at påtage sig et vigtigt
stykke arbejde, som vi alle i fremtiden
får glæde af.
Skulle du få brug for at aktivere Nyker Flag Lav - så kontakt Borgerforeningens formand.
Af Mattias Landberg-Krarup,
Nyker Borgerforening

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

Thomas Jensen: Det gamle Rø

Kirken i Rø
Vi havde et ungt præstepar P. Hostrup og frue, de var meget
aktive og fulgte meget med i det, der foregik i sognet.
I anledning af, at kong Christian X fyldte 70 år d. 26.september (1940), blev der udgivet en kongesangbog med 49
sange. Kongen forærede folket denne sangbog, som skulle
bruges ved alsang, som en demonstration af tro og danskhed imod fremmedherredømme. Kongesangbogen rummede et billede af prinsesse Margrethe som ganske lille pige. Hun var kommet som en bekræftelse af liv i en mørk
tid. Christian X prydede bagsiden af sangbogen.
Denne sangbog benyttede vi også, når vi havde alsang
på stationspladsen. Alsangen blev som regel sluttet af i
kirken, hvor præsten medvirkede. I 1940 havde man i kirken et stort tæppe som skillevæg mellem kirkerummet og
våbenhuset, så man havde besvær med at fyre op, da vi
havde den strenge vinter. For at afhjælpe dette, blev der sat
en trævæg op med to døre, som vi ser det i dag.
Det store tæppe, som blev til overs, fik idrætsforeningen. Det skulle bruges til scenetæppe på deres nylavede
scene, og her har det været brugt i mange år. Ja, der var
sammenhold 0g hjælpsomhed mellem alle borgere dengang.
Da kirken blev bygget i 1888, fik den også et orgel, som
stod i hjørnet til venstre lige indenfor i kirken, det fyldte
godt op i kirkerummet, og der skulle også 2 mænd eller
kvinder til at betjene det, en som skulle træde i luftbælgen
og en til at spille.

Graveren
Det var Eva og Ido Thorsen, der var ringer og graver under
krigen.
De boede og ejede det lille røde hus bag kirkegårdsmuren. Da de blev pensionerede og flyttede til Rønne, købte
menighedsrådet huset af dem, for fortsat at have en bolig
til graveren. I dag er det igen solgt til privat eje. Ved gudstjenesterne skulle graveren først passe klokkeringningen
og derefter ned i kirken og træde luft til orglet, men han
kunne jo ikke være der, når organisten skulle begynde at
spille, så måtte hans kone træde luft, indtil han kom ned
og var færdig med at ringe.
Eva var også ansat som kirketjener, hun skulle hjælpe
præsten med messehagel og ved barnedåb skulle hun sør-

Graverboligen i dag. Foto Herdis Terkelsen
ge for, at der var varmt vand m. m. - der var jo ikke indlagt
vand i kirken - hun skulle koge vandet hjemme på komfuret og have vandkedlen med i kirken og hælde vandet over
på kanden. De gjorde et meget stort arbejde uden at få særlig meget i løn, det blev ikke regnet for noget arbejde, det
var bare noget, der skulle gøres. De øvrige ansatte ved kirken var i mange år skolelærerne. Førstelæreren var degn
og kontrabogsfører, andenlæreren var organist. Nu har vi
ingen skole mere - så heldigvis kan landmændene også
bruges.
Degnen har fået en degnestol, hvor han også har sine
bøger m.m.
Organisten fik et nyt orgel i 1956 med elblæser, så nu
kan een mand klare det musikalske. Rø præsteembede
hørte til landets mindste også lønmæssigt, derfor havde vi
tit unge præster, som søgte deres første embede i Rø. De

var her i en kort årrække for senere at søge et større embede, hvor lønnen var bedre.
Præstegården blev i 1925 udstykket, der blev solgt tre
parceller til husmandsbrug fra til husmandsbrug, den øvrige avlsjord og skoven beholdt man. Holger Larsen var i
mange år forpagter af gården, men der var mange andre
pligter, der fulgte med, end at drive landbrug.
Forpagteren skulle køre for præsten, hvis han skulle til
et andet sogn og prædike, Han skulle altid have to heste,
som kunne stilles til rådighed for ligvognen. Brandsprøjten stod i en port i præstegården, og her skulle han også altid have to heste klar til hurtig brandudrykning.
Næste gang kan I høre lidt om biblioteket, om elektriciteten og møllerne. Læs med!
Niels Pedersen

Rø-Nyt
Så rinder september ud med den smukke himmel, den
varme sol og den kolde regn. Der har været lidt af hvert høsten er i hus - og de sidste æbler hænger og kalder.
September har også været den måned der blev fyldt op
med tidligere aflyste arrangementer og festdage.
Vi fik holdt vores kulturdag med udstilling, sang og meget andet. En dejlig dag - et godt samarbejde - glade mennesker.
Sidst i august havde vi den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi fik åbnet op for at fritidsborgere kan sidde med i bestyrelsen, dog uden stemmeret.
Og hvor var det godt! Den ene af de to var vældig aktiv
omkring udstillingen, ligesom også hans kone og datter
var i fuld gang i cafeen.
Det er et godt hus vi har, og det er et godt sogn, vi bor i.
Næste gang I bliver inviteret derop er der teater i salen
og middag bagefter. Se annoncen og tag din nye nabo med.
Tag dem også med til Skumringsturen, hvor vi skal høre
Jan Cirkola fortælle i lygternes skær.
Vi ses.
Herdis Terkelsen, Rø Borgerforening

Rø
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NYT FRA RØ IF /
BLUE JEANS LINEDANCERS
Den 30. august kom vi langt om længe
igang med indendørstræningen igen, og vi
var jo lidt spændte på, om medlemmerne
kom igen eller om vi havde mistet nogle
undervejs i den lange pause. Og jo, vi har
mistet nogle stykker, men langt de fleste er
kommet tilbage, og det er vi rigtig glade for!
Desuden er der også kommet en del nye
medlemmer til og til dem skal der lyde et
stort velkommen i Blue Jeans !
Både i Rø og i Rønne har vi fået begynderholdene igang, og det er jo livsnerven i
foreningen, at der til stadighed er tilgang af
nye medlemmer, så det har været en dejlig
start på sæson 2021/2022.
Danseudvalget har også afholdt deres
første møde i denne sæson, og har fået tilrettelagt lidt fællesarrangementer henover
vinteren.

Frem til jul er der foreløbig
planlagt følgende:
Søndag den 10. oktober kl. 10.00-13.00
i Rø Medborgerhus:
Søndagsdans med workshop og indvielse af den nye terrasse. Klubben er vært ved
et glas bobler og lidt snacks.
Tirsdag den 14. december kl. 18.00-21.30
i Rø Medborgerhus:
Juleafslutning med spisning, dans og juleknas. Invitation med tilmelding udsendes.
Herudover afholder DGI Dans & Musik
julemarked i Rønne Hallen søndag den 21.
november kl. 11.00-17.00 med boder, underholdning og masser af dans. Nærmere
info følger.
På vegne af Rø IF,
Malene Finne Jensen

Rø Medborgerhus
Udlejning til private fester, møder og andet
Vivie S. Christiansen
Telefon 2296 2336
Mail: roemedborgerhus@gmail.com

FLOORBALL
Onsdag den 6. oktober kl. 18.30 starter vi
ﬂoorball op igen i Rø Medborgerhus.
En familiesport, hvor store som små er velkomne, og hvor vi spiller
for at hygge os og have det sjovt. Rø IF sørger for stave og bolde.
Kom og prøv det!
Du skal blot medbringe træningstøj, indendørs sko og godt humør!
Den nye træterrasse ved Rø Medborgerhus

Skumringstur

Bliv nyt medlem af
Rø Borgerforening

Lørdag den 16. oktober kl. 18.00
Vi mødes igen i år Under Bøgene
(Røvej/ Klemenskervej)
Der er bål, lygter, knas og drikke.
Oplev den særlige stemning i skoven, når det
mørkner, og hør Jan Cirkola
– den fængende fortæller –
fortælle en historie i flagermuslygternes skær.
Du må gerne tage din far og mor med!
Sig de skal tage fornuftigt fodtøj på!
Alle er velkomne
Arr. Rø Borgerforening

Husk

Rø Lokalarkiv

at du kan få hjælp til at køre og handle.
Ring til Herdis 40 46 82 85
- så finder vi ud af det

Kontakt
Niels Pedersen på 26 48 94 70
eller Erik Malmkvist på 40 36 96 41

eller FORNY DIT MEDLEMSKAB
OG STØT VORES FÆLLESSKAB
Kontingent på konto eller ved
generalforsamling
50 kr. pr. enkeltmedlem
kontonummer : 6060-0005777998
Send navn og mailadresse til
claudia.st.michael@outlook.com

Nu kan du betale kontingent
med mobilpay på 40 81 73
Husk at anføre navn og mailadresse

Rø 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

Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

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

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

Restaurant Stenby Mølle
Spellingevej 1
Rø • 3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 88 40
www.stenbymolle.dk

Bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant:

Bernt Carlsson
2367 3239
bernt.oh.carlsson@gmail.com
Hanne Munch
5128 1953
hanne_munch@hotmail.com
Helle Pedersen
hp-tp@mail.dk
Alexis Schultz
ufiine@hotmail.dk

3113 7541

2094 2928

Rø
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JULETRÆET TÆNDES PÅ TORVET I RØ
SØNDAG 21. NOVEMBER kl. 16.00
Sang og fællessang med
Sigga, Eva og Jelena
Frits spiller julen
ind på harmonikaen
Der er gløgg, varm saft,
æbleskiver og nabosnak

JULEMANDEN
KOMMER FORBI
Alle er velkomne!
Arr. Rø Borgerforening

Rø Pensionistforening

Rø Idrætsforening
Formand:

Niels Munch
namnygaard@hotmail.com

4041 3305

Kasserer:

Anita Gjedsted
gjedsted@pc.dk

2326 5679

Sekretær :

Vivie Siff Christiansen
siff-c@c.dk

2296 2336

Malene Finne Jense
malene@blue-jeans.dk

2180 6630

Bestyrelsesmedlem:
Suppleanter:

16/9

Hanne Munch
5128 1953
hanne_munch@hotmail.com
Mette West

Rø Pensionistforening
Formand:

Erik Malmkvist
4036 9641
erik-sonja_ma-pe@paradis.dk

Næstformand:

Birgit Hansen

Kasserer:

Anitta Holst-Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Pedersen
Bodil Christensen

Suppleanter:

Else Marie Madvig
Yrsa Kjøller

Revisorer:

Lise Lindholm
Ejvind Nørregård

Så blev det efterår, rigtigt efterår, men der er da lidt godt
nyt. Rø Pensionist Forening har fået en konto, nu
mangler vi bare pengene!
Der var arrangeret efterårstur med start fra Rø kirke. Vi
kørte i egne biler til Lykkelund gedemejeriet på Krækketsvej.
Her blev vi modtaget af Lene, der fortalte om ideen
til mejeriet, og hvordan de havde startet op med en lille
flok geder, hvordan de tilstræbte en så bæredygtig produktion som muligt. Der var blandt andet en del solceller installeret.
Nu havde de mange slags dyr, grise, ænder, høns kaniner, marsvin, æsler og sikkert flere. Hun kaldte på
geder og grise, som så kom løbende i fuld firspring, virkeligt et smukt syn. Lene viste også, at hun kunne få
grisene til at sidde pænt og vente på en godbid.
Derefter blev vi vist rundt på den smukke grund
rundt om ejendommen, hvor vi så stalde og mange forskellige dyr, en naturlegeplads (nok ikke beregnet til
pensionister, men der var også siddepladser) og meget
andet.
Derefter gik vi ind i cafeen, hvor vi fik kaffe samt en
smagsprøve på herlig hjemmebagt kage med is, lavet
på gedemælk. Det kan varmt anbefales.
Vi vil takke Lene og Lykkelund gedemejeri for en
fantastisk eftermiddag.
Fra mejeriet kørte vi ned på Bornholmerpladsen,
hvor vi holdt en lille pause under halvtagene og nød
udsigten samt fik noget at drikke.

Vi afsluttede det hele med mad på Margueritten i Allinge, som altid god mad og dejlige snakke.
Tak til alle for deres gode og positive humør.

Vi har mere på programmet for efteråret:
30/9 Hyggeeftermiddag kl. 14.00.
14/10 Oktoberfest, vi mødes kl. 13.00 til spisning.
Tilmelding inden 10/10 på 40369641.
28/10 Bankospil, medbring en lille præmie kl. 14.00.
11/11 Hyggeeftermiddag kl. 14.00.
25/11 Terningspil, medbring lille præmie.
Der serveres æbleskiver og gløgg kl. 14.00.
9/12 Julemiddag.
Vi mødes kl. 13.00 på restaurant Rø,
egenbetaling 100,- .
Tilmelding inden 2/12 på 40369641.
Alle kan blive medlem af pensionistforeningen og deltage i vores arrangementer.
Erik Malmkvist

Rø
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LUCIARIDT I RØ

Søndag, den 12. december 2021
vil Rø blive oplyst af mange flotte luciaryttere.
Rytterne vil ride fra Nordlandets rideklub ca. 15.15
og skridte ad landevejen mod Rø Medborgerhus.
Der håber vi, at mange vil samles for
at modtage vores luciabrud og følgeskabet.
Der vil være salg af kaffe, te og kage
ved medborgerhuset fra kl. 15.30.
Vi håber, at kunne skabe en ny tradition
sammen med Rø Borgerforening omkring Lucia.
Vi glæder os til at se jer.
Rø Borgerforening og NLR

BORNHOLMERNE
Et virtuost foredrag om de ægte bornholmere

Bornholms Teater har sat sig for at finde ud af
hvem bornholmerne egentlig er. Hvor kommer
bornholmerne fra? Hvad er det særlige ved bornholmerne? Og hvornår er man rigtig bornholmer?
Der er mange spørgsmål, der trænger sig på når
seniorforsker fra Aalborg Universitet i København, Claus Villumsen - i skikkelse af 2. generationsbornholmeren Morten Hauch-Fausbøll - tager fat på sin undersøgelse af bornholmernes
herkomst. Og i hans søgen efter svaret på, hvem
de ÆGTE bornholmere er, står de nemme svar ikke i kø. Tværtimod.
For kan man overhovedet svare på spørgsmålet? Kan man finde essensen af, hvad det vil sige
at være bornholmer?

31. oktober kl. 15.00-16.30
Kl. 17.00 Lækker flæskesteg fra Restaurant Rø i salen
Pris 170,- kr. på mobilepay 408173 - skriv navn og mailadresse.
Tilmeld og betal senest 20/10 - evt. vegetar ??

Medvirkende: Morten Hauch-Fausbøll
Instruktion og tekst: Jens Svane Boutrup
Scenografi og kostume: Tine Mette Jespersen
Research og sparring: Sansâga
Producent: Bornholms Teater

Rø Borgerforening giver en vin, vand eller øl til maden.

Drik mælk

Esbens Auto

Tlf. 2360 3410

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3
3782 Klemensker

Tejn el-Teknik 5648 1600

Esbens Auto tilbyder:
Gratis lånebil

Hasle

Aircondition service

Byen midt imellem

Dæk & fælge
Rust- & pladearbejde
Trailer, hestetraler reparation
Reparation & service af din bil
Klargøring til syn + kørsel til syn

Telefon

2360 3410

•5695 6850

Klemensker-Rø Kirker
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Kirkehilsen
Klemensker - Rø pastorat

5/2021

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker

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

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

Onsdag den 13. oktober
Klemensker kl. 19.00-21.00

Natkirke.
Åndelig wellness – drop ind – drop ud (se omtale).

Søndag den 17. oktober
Rø kl. 14.00

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

Tirsdag den 19. oktober
Klemensker kl. 19.30

Koncert med Haderslev Drengekor (se omtale).
Entré.

Søndag den 24. oktober
Klemensker kl. 10.30

21. søndag efter trinitatis. Joh 4,46-53.
NHK. Børnekirke. Kirkekaffe.

Torsdag den 28. oktober
Rø kl. 16.30

Spaghettigudstjeneste.
Se omtale.

Søndag den 31. oktober
Klemensker kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis. Matt 18,21-35.
NHK. BUSK-gudstjeneste og dåbsjubilæum (se omtale).

Mandag den 1. november
Rø kl. 19.00

Tid til Gud.
Profetisk bedemøde.

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

Alle helgens dag. Matt 5,1-12.
NHK. Vi mindes de døde. Kirkekaffe.
NHK. Vi mindes de døde. Kirkekaffe.

Søndag den 14. november
Klemensker kl. 14.00

24. søndag efter trinitatis. Matt 9,18-26.
Jens Jørgen Rasmussen. Børnekirke. Kirkekaffe.

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

Sidste søndag i kirkeåret. Matt 25,31-46.
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.

Torsdag den 25. november
Rø kl. 16.30

Spaghettigudstjeneste.
Se omtale.

Torsdag den 25. november
Klemensker kl. 19.00-21.00

Natkirke.
Åndelig wellness – drop ind – drop ud (se omtale).

Søndag den 28. november
Klemensker kl. 10.30

1. søndag i advent. Luk 4,16-30.
NHK. Børnekirke. Kirkekaffe.

Tirsdag den 30. november
Klemensker kl. 19.30

Koncert med Rønne Byorkester.
Fri entré.

Søndag den 5. december
Rø kl. 14.00

2. søndag i advent.
NHK. De 9 Læsninger

Mandag den 6. december
Rø kl. 19.00

Tid til Gud.
Profetisk bedemøde.

Lørdag den 11. december
Klemensker kl. 16.00

Koncert med Andrea Pellegrini og LiveStrings.
Entré. Se omtale s. 3.

Søndag den 12. december
Klemensker kl. 10.30

3. søndag i advent. Luk 1,67-80.
Jakob Breum Houler. Børnekirke. Kirkekaffe.

Konfirmation i 2022:
Klemensker søndag den 24. april og Rø bededag den
13. maj.
Vielse:
Henvendelse til præsten for aftale om dato og tid.
Derefter henvendelse til kommunen via Borger.dk
for udfærdigelse af prøvelsesattest.
Dødsfald og begravelse:
Henvendelse til præsten og evt. bedemand.
Personlig samtale
med præsten, forbøn, sygebesøg, skriftemål m.m.
Nogle gange er livet ikke let. Jeg kommer gerne på
besøg hos dig.
Hvis du har brug for en samtale om livet eller troen
eller måske begge dele, så ring til mig og få en aftale.
Mvh. Nikolaj Hartung Kjærby, tlf. 4157 5122.
Nadver uden alkohol
Alkoholfri vin kan fås til nadveren.

Kirkebilen:

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

Adresser:
Sognepræst:
Præstesekretær:

Nikolaj Hartung Kjærby, email: nkj@km.dk, tlf. 4157 5122
Hanne Landberg (fælles for 8 sogne), Knudsker Kirkekontor, Snorrebakken 54 B, 3700 Rønne.
Email: hala@km.dk, tlf. 2931 0504 (træffes ikke onsdag)
Sognemedhjælper: Pauline Vedsmand, email: pauline@vedsmand.dk, tlf. 6130 2933.
Hjemmeside:
clemenskirke.dk
Formand:
Bjarne Bech, Aarsballe By 53, 3700 Rønne, tlf.: 2855 8109
Næstformand:
Inge Svendsen, Mortingevej 1, Rø, 3760 Gudhjem, tlf.: 2620 9526
Kirkeværge:
Klemensker: Svend Erik Espersen, Aarsballe By 7, Rønne, tlf.: 2534 9948
Rø: Jette Jensen, Salenevej 4, Rø, 3760 Gudhjem, tlf. 4042 5247
Graver:
Klemensker: Carsten Holm, Karlsgårdsvej 10, 3700 Rønne, Kirkegården: tlf. 5696 6174,
(tirsdag-fredag 8.30-9.30), mobiltlf. 2345 4210.
Rø: Henrik Hede Pihl, Gamlevældevej 13, 3760 Gudhjem, Kirkegården: tlf. 2335 8973.
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Spaghettigudstjenester rykker tilbage til torsdag
I sidste nummer af Klynge-Avisen skrev jeg at spaghettigudstjenesterne i Rø flytter til om onsdagen fra og
med september måned. Den beslutning har imidlertid
affødt så mange protester at vi har besluttet at holde
fast ved torsdag alligevel.
De to sidste spaghettigudstjenester inden jul bliver
altså torsdag den 28. oktober og torsdag den 25. november, og jeg undskylder mange gange for forvirringen!

Spaghettigudstjenesterne begynder klokken 16.30
(bemærk nyt tidspunkt). Forinden er der mulighed for
at droppe ind og få en kiks og en juice inden gudstjenesten går i gang.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Rø Medborgerhus. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke
nødvendig.

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

November

Koncert med Haderslev Drengekor
Sct. Klemens Kirke, tirsdag den 19. oktober kl. 19.30
Entré 50 kr.
HADERSLEV DRENGEKOR blev stiftet af Henrik
Skærbæk Jespersen i september 2008. Koret er et
blandet drenge- og mandskor, der består af 65 sangere i alderen 9-62 år.
Koret medvirker ved særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Der er et højt aktivitetsniveau
med koncerter, oplevelser og turnéer.
En gang om året rejser koret til udlandet og har
givet koncerter i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig,
England og USA. Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og udenlandske dirigenter er
medvirkende til, at koret i løbet af kort tid har
markeret sig som et stærkt, populært og efterspurgt drengekor.

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

Har bl.a. sunget koncert i alle Danmarks 10
domkirker.
Korets repertoire er den klassiske kirkemusik –
a cappella, i samspil med orgel eller orkester. Opførelser af Händels Messias, Faurés Requiem og
Mozarts Kroningsmesse samt en række koncerter
i europæiske domkirker og katedraler.
HENRIK SKÆRBÆK JESPERSEN er domorganist
ved Haderslev Domkirke, hvor han foruden sit virke som orgelspiller, dels er stifter og dirigent af
Haderslev Drengekor - og dels kunstnerisk leder
af Haderslev Sangakademi, der er funderet i det
sprudlende og omfattende korarbejde ved domkirken, der tæller omkring 200 sangere.

Ons. 3. kl. 14.30 Ældremøde
Tor. 4. kl. 19.00 Årsmøde for IM Bornholm,
Smedegade 33, Aakirkeby
Tor. 11. kl. 19.30 Møde v. Nikolaj Hartung Kjærby:
”Gud taler!”
Tor. 18. kl. 19.00 Bibelundervisning,
Tejn Missionshus, Strædet 33
Ons. 24. kl. 19.30 Møde v. sognepræst
Flemming Mose Lauridsen

December
Ons. 1. kl. 14.30 Ældremøde
Ons. 15. kl. 19.30 Julehygge v. indremissionær
Palle Kure
Henv. ang. yderligere info og evt. kørsel til:
Inge Svendsen, tlf. 5648 4026

Tid til bøn
- bedemøder på tre ”niveauer”
Morgenandagt
i Sct. Klemens Kirke alle hverdage
(undtagen mandag) klokken 8.30.
Varer max. en halv time.
Fyraftensbøn
i konfirmandstuen hver onsdag klokken 16.30.
Varer 1 time.
Tid til Gud
i Rø Kirke første mandag i hver måned klokken 19.00.
Varer 2 timer.
Enhver er velkommen til alle tre typer af bedemøder.
Stemningen er hyggelig og uformel.
Spørgsmål kan rettes til
sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
på 41 57 51 22.

Natkirke – åndelig wellness
Drop-in torsdag den 25. november
kl. 19.00-21.00 i Sct. Klemens Kirke
Natkirke i Sct Klemens Kirke er en anderledes form for
kirkegang, hvor der ikke er noget fælles forløb man
deltager i. I stedet vil det være sådan at man kan droppe
ind og ud i løbet af de 2 timer arrangementet varer, og
mens man er i kirken, kan man selv styre om man vil
tænde et lys ved korset, meditere over de skriftsteder
der vil blive slået op på væggene, modtage personlig
forbøn – eller blot sidde og slappe af med et glas varm
eller kold limonade mens man nyder den meditative
musik der vil strømme ud fra højttalerne.
”Åndelig wellness”, kalder vi det. Sidste gang før nytår er den 25. november, men arrangementerne vender
tilbage i det nye år, cirka en gang om måneden.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

3. november kl. 14.30

Lars Rømer fortæller om, hvordan
han blev professionel troldejæger

1. december kl. 14.30

Adventshygge
Vi mødes til Kirkens ældremøder første onsdag i måneden
kl. 14.30 til foredrag og fællesskab med kaffebord
omkring et åndeligt eller kulturelt emne.

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. november kl. 19.00
i konfirmandstuen.

Klemensker-Rø Kirker
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ELM RØ

Klemenskervej 26A, Rø
for de 4-8-årige

Præstegårdens spejderlokaler, Bedegadevej 3
Bævere og ulve (6-12 år)
Onsdage 16.00-17.30
Kontakt Aia Hilleberg, tlf. 2293 0955
aia.hilleberg@hotmail.com
Storspejdere
Onsdage 17.45-19.45
Kontakt Nikolaj Jørgensen, tlf. 3089 2073,
nikolajpbj@gmail.com

Aftensmøde - lige uger tirsdag kl. 19.30
19. oktober:
Torben Hansen, kaffe
2. november:
Frank Risberg Kristensen, kaffe
16. november:
Frank Risberg Kristensen, kaffe
30. november:
Benjamin Rasmussen, kaffe
14. december:
Paul Kjøller, kaffe
Alle er velkommen

,,,
,,,

Hver anden onsdag 16.00-17.30
i Sct. Klemens Kirke.
Kontakt Pauline Vedsmand på 6130 2933

Yderligere oplysninger fås hos
Susanne Maribo-Mogensen
Telefon: 56 97 57 51

Årets konfirmander
Søndag den 5. september var der konfirmation i Sct. Klemens Kirke.
På billedet ses:
Forreste række fra venstre: Xenia Joanna Lund Nielsen,
Merle Sørensen, Smilla Sjøholm Johansen.
Bagerste række fra venstre: Sognepræst Nikolaj Hartung
Kjærby, Martin Rømer Jensen, Bertil Sørensen, Christoffer
Bech Andersen, Oliver Hjort-Nielsen.
Foto: PhotoCare, Rønne

Julehjælp
Gennem indsamlinger og donationer har Klemensker og
Rø kirker mulighed for at uddele et mindre antal julekurve til mennesker i sognene. Hvis du eller din familie har
økonomiske eller sociale vanskeligheder, kan du rette
henvendelse til sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby pr.
telefon, brev, personligt fremmøde eller e-mail (evt. personfølsomme oplysninger kan sendes via en sikker forbindelse ved at gå ind på https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=23552%C2%A0 og logge ind
med NemID) og fortælle lidt om din situation.
Henvendelse om en julekurv skal være sognepræsten i hænde senest 13. december 2021. Hvis du kommer i betragtning,
vil kurven blive leveret på din bopæl i ugen op til jul.

Oktober

Lø-Sø. d. 20-21.

Familieweekend i Aarsballe med
LM`s familiekonsulent Kristian
Andersen, Tarm. Program følger.

To. d. 25.

Torsdagssamling.

Sø. d. 28.

Henviser til Gudstjenester

To. d. 14. kl. 19.30 Torsdagssamling

Bornholm

Aarsballe By 47

Sø. d. 17. kl. 10.30 Møde m. afdelingssekr.
Thomas Olofson.
Sø. d. 24.

Henviser til Gudstjenester

To. d. 28. kl. 19.30 Torsdagssamling

December

Hver mandag kl. 19.00-20.30
Henv. til Inger Hansen. Tlf. 61 33 98 72.
Mail: aarsballe@gmail.com

Sø. d. 31. kl. 14.00 International Missions stævne
i LM-Østermarie m. Bent Olsen,
Hillerød

On. d. 1.
kl. 10.00-12.00

Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder

Sø. d. 5. kl. 14.00

Ungdomsaften

November

Adventsmøde
m. Peter Westh Jensen.

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

On. d. 3.
kl. 10.00-12.00

Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder

To. d. 9. kl. 19.30

Torsdagssamling

Sø. d. 7. kl. 14.00

Møde m. Olai Poulsen

Juniorklub for børn i 3. - 7. klasse

Sø. d. 12. kl. 14.00 Møde m. Enok Due Madsen

To. d. 11. kl. 19.30 Torsdagssamling

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

Lø.-Sø. d. 13.-14.

Årsmøde, Taler: Henrik Nymann
Eriksen, LMH, og Enok Mogensen LME (LMBU). Sted: LM-kirken
Vest (Rønne). Se program på
https://lm-bornholm.dk/ﬁl/555

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com
Tlf. 30297665
– eller se på hjemmesiden lm-aarsballe.dk

Klemensker-Rø Kirker
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Masker
med mening
Hver anden mandag eftermiddag samles 6-10 damer i konfirmandstuen i Klemensker for at strikke og hækle dåbsklude, som erstatter de papirservietter som ellers bruges
til at duppe dåbsbarnets hoved tørt. Sognepræst Ann Maj
Lorenzen fra Balle på Djursland har designet kludene, der
er ensfarvet råhvide med et kristent motiv.
At strikke dåbsklude har to formål: For det første samværet, 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. mandag 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.

Hvem var Sankt Clemens?
Klemensker er opkaldt efter Sankt Klemens, der nogle
gange staves med C, andre gange med K. Selv kirkens navn
findes der ikke en konsekvent stavemåde for, idet vi her i
sognet plejer at kalde den Sct. Klemens Kirke, mens Kirkeministeriet kalder den Sankt Clemens Kirke. (Det at det
foranstillede ”Sankt” også kan forkortes ”Sct.” med c, bidrager kun til at gøre forvirringen komplet).
Forvirringen skyldes at bogstaverne c og k ofte blev anvendt i flæng i oldtiden fordi de udtaltes ens. Tegnet k gik
efterhånden næsten helt af brug på latin og er den dag i
dag sjældent på de sprog der nedstammer fra latin (fx italiensk, fransk og spansk), mens det (for)blev langt mere populært på germanske sprog som tysk, nederlandsk og de
nordiske sprog.
I resten af denne artikel vil jeg stave navnet med C, eftersom den helgen der har lagt navn til kirken og sognet,
var romer og derfor blev stavet med C i sin samtid.
Der er ellers hele seks forskellige personer der kan refereres til som ”Sankt Clemens”, deriblandt en græker, en
irer, en tysker og en bulgarer, men hvis nogen kun siger
”Sankt Clemens” og ikke specificerer nærmere hvem man
mener, så er det næsten altid Clemens af Rom de mener.
Clemens af Rom levede helt tilbage i det første århundrede, og han er faktisk nævnt i Bibelen, nemlig i Filipperbrevet kapitel 4 vers 3, hvor Paulus skriver om de to kvinder
Euodia og Syntyke at ”de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre
medarbejdere”.
Clemens var altså en af Paulus’ medarbejdere, men han
har nok været en del år yngre end Paulus, for han døde
først i år 98 eller 99.
Det at Clemens har arbejdet sammen med to kvinder fra
Filippi, tyder på at han i hvert fald i en periode opholdt sig
i Makedonien, men siden rejste han til Rom, hvor han blev
en af apostlen Peters nærmeste medarbejdere. Ifølge nogle
kilder udpegede Peter på et tidspunkt to mænd ved navn
Linus og Anacletus som sine efterfølgere som ledere af
menigheden i Rom, mens han overlod sit apostelansvar
for hele den kristne kirke til Clemens.
Derfor omtales Clemens undertiden som den anden pave (Peter var den første), men i den katolske kirkes officielle paverække står han som nummer fire efter Peter, Linus
og Anacletus. Det skyldes at pavens lederposition i den katolske kirke udspringer af at netop biskoppen af Rom betragtes som ”den første blandt ligemænd”, og positionen
som Roms biskop overgik i første omgang til Linus efter
Peters død.

Når jeg skriver ”den katolske kirke”, så skal vi naturligvis huske at nutidens skelnen mellem katolikker, ortodokse og protestanter ikke fandtes på Clemens’ tid, men
skyldes teologiske stridigheder af senere dato.
I slutningen af de første århundrede var der endnu kun
én kristen kirke, og pavedømmet var heller slet ikke formaliseret i samme grad som det siden blev.
Alligevel tyder noget på at Clemens påtog sig det ansvar
for hele kirken, som Peter angiveligt betroede ham. I hvert
fald skrev han omkring år 96 (om end dateringen er omdiskuteret) et brev til menigheden i Korinth, som han formaner til at genindsætte nogle præster som de har afsat.
Dette brev, som er et af de ældste kendte kristne skrifter
uden for Det Nye Testamente, er bevaret for eftertiden under navnet ”Første Klemensbrev”, og det er også oversat til
dansk flere gange. Det er et meget langt brev, som ville fylde det halve af Klyngeavisen hvis det skulle trykkes i sin
helhed.

Menigheden i Korinth tog vel imod brevet, og i adskillige årtier derefter blev det læst op ved menighedens gudstjenester på linje med brevene fra Det Nye Testamente.
Ligesom de fleste andre ledere i den tidlige kristne kirke
led også Clemens martyrdøden, men de nærmere omstændigheder omkring hans død kender vi kun fra et apokryft skrift fra 4. århundrede, der fortæller at kejser Trajan
forviste ham til Krim, hvor han blev sat til at arbejde i et
stenbrud.
Da arbejderne i stenbruddet manglede vand, bad Clemens til Gud og fik i et syn besked om at slå et bestemt sted
på klippen med sin hakke. Straks strømmede der rigeligt
vand frem til at alle kunne få slukket deres tørst, hvilket
førte til at et stort antal mennesker på stedet omvendte sig
til kristendommen.
Det gjorde de romerske myndigheder så rasende at de
sejlede Clemens ud på Sortehavet i en båd og smed ham i
havet med et skibsanker om halsen. Derfor er ankeret blevet Sankt Clemens’ symbol, og af samme årsag har han været meget populær som skytshelgen for såvel smede som
søfolk.
Hans helgendag er den 23. november – en dato som jeg
undertiden tænker at vi i Klemensker burde markere på en
eller anden måde. For ganske vist er der mindst 7 kirker i
Danmark der har navn efter Sankt Clemens (blandt andet i
Slagelse, Roskilde, Randers og Aarhus samt på Rømø og
Mors), foruden en togstation syd for Odense, men der er
kun én Klemenskirkeby, nemlig vores her på Bornholm,
som til daglig kaldes ved samme navn som sognet: Klemensker.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Daglige åbningstider: 7.30 - 19.00

I SUPERBRUGSEN
KLEMENSKER
kan du fylde indkøbsposen,
hæve kontanter ved kassen,
gå på apoteket samt spille
tips og lotto.
Superbrugsen Klemensker
har fået første elev i mange år.
Vi siger velkommen til Kimmie Wolsted.
Kimmie har været hos os i 3 år som ungarbejder, hvor hun igennem
tiden har vist sig at være en klog og engageret medarbejder.
Kimmie skal være i lære i alt 3 år, hvor hun det første år
både går i skole samt er i Brugsen.
Vi er stolte af at Kimmie har valgt os
som sit arbejdsplads/uddannelsessted.

Vi søger en salgsassistent
Du bliver en del af en butik med i alt 40 medarbejdere.
Vi ligger centralt i byen, og er en travl butik med dygtige medarbejdere, der trives i en butik
med masser af dynamik, som står klar til at hjælpe vores mange kunder.
Vi tilbyder:
• Et job med udviklingsmuligheder
• Gode kollegaer, som sætter trivsel højt
• Medarbejderbonusordning for dig og din
husstand
• Fleksibel lønpakke
• Løbende uddannelse i jobbet via Coops intensive uddannelsesprogrammer
• Coop Ferie, hvor der er mulighed for at leje attraktive feriehuse til fordelagtige priser
Opgaver
I samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen skal du sikre, at den altid fremstår indbydende,
salgsparat og særdeles sæsonaktuel.

De væsentligste opgaver er bl.a:
• Sætte kunden i fokus og yde den service der
skal til
• Ad/varebestilling
• Vareopfyldning og avisudstillinger
• Sikre høj servicegrad
Vi forventer, at du:
• er fleksibel da stillingen indebærer mange
spændende opgaver, alt fra kassebetjening til
varehåndtering mv.
• er synlig i butikken
• har flair for personligt salg, indtjening og
godt købmandskab

•

er i besiddelse af humor og er generelt positivt indstillet
• går forrest og tager ansvar
• arbejder rationelt og har ordenssans
• kan arbejde selvstændigt
• har du kendskab til frugt & grønt vil dette også være en fordel
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til
at kontakte: Uddeler, Heidi Brandstrup tlf. 6019 8035
Send din ansøgning via "Ansøg nu" senest den 31. oktober 2021 via Coop.dk hjemmeside under søg job.
Ansættelse gerne 1. november eller hurtigst muligt.
Vi behandler ansøgninger løbende.
Med venlig hilsen Heidi Engel, uddeler

lidt ud over det sædvanlige
TIPS · LOTTO

OnLine

HÅNDKØBSUDSALG fra
Allinge Apotek

– og vi er også friske med
mange servicefunktioner

Lindevej 24 · 3782 Klemensker · Telefon 56 96 60 04

