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Onsdag 8. december 2021

SELSKABSLOKALER

NYRENOVERET LOKALER MED PLADS TIL
OP TIL 120 PERSONER. VI HAR
OMGIVELSERNE TIL NETOP DIN FEST.

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

Drik mælk

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

Tejn el-Teknik 5648 1600

Hasle

Byen midt imellem

Nyrenoverede lokaler med plads til op til 120 personer.
Vi har omgivelserne til netop din fest.
• Stole, borde, duge,
service m.m.
• Stort køkken

3. årgang

• Scene og musikanlæg
• Bar med fadølsanlæg

•5695 6850

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

Nybolig Bornholm Mægler med lokalkendskab !
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 et
stort lokalkendskab, og vi vil med glæde
drøfte dine muligheder over en kop kaffe.
Vi glæder os til at høre fra dig !

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

4-KLØVER-KLYNGEN

2

Aarsballeklemenskernykerrø

KLYNGE-AVISEN / 6
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Rø

Klemensker

Nyker

Aarsballe

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:
Julestemning i Rø.
Foto: Helle Pedersen.

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.

Avisens produktionsplan 2022:
Næste nummer udkommer:
9. februar
Sidste frist for stof
til redaktion/lokalredaktører:
21. januar
Efterfølgende:
Nr.
udkommer
frist for stof
til redaktion/lokalredaktør
2
3
4
5
6

13. april
8. juni
17. august
12. oktober
14. december

25. marts
20. maj
2. august
23. september
25. november

En hilsen fra
redaktionsgruppen

4-KLØVER-KLYNGEN’S KALENDER
De enkelte arrangementer afvikles under
hensyntagen til de gældende regler for Covid-19.

Med dette nummer af KLYNGE-AVISEN er det lykkedes os i 3 år at sende avisen ud til samtlige husstande i 4-KLØVER-KLYNGEN; i 2021 er den endda fra nr.
3 udbygget fra en 24- til en 32-sidersavis. – 28 sider
ville nok være det optimale, men det koster mere at
producere end en 32-siders avis; så derfor vælger vi
32 sider. - Læsbarheden skulle gerne blive bedre, og
fotos kan gøres lidt større.
– Redaktionsgruppen mødes gerne tirsdag efter
deadline, hvor vi går sidste nummer igennem - for
at dele den ris og ros vi har fået ind om sidste nummer, ser på den indkomne stofmængde og dermed
beslutter sideantal for komm. nummer.
Så vi hører meget gerne fra jer der ude – både ris
og ros imødeses.
Alle læsere ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Irene Dunker
Ansvarshavende redaktør

Hvilke områder dækker
KLYNGEN-AVISEN
og hvor finder du dem
Fælles for hele 4-Kløver-Klyngen
Børn & Unge
Aarsballe
Klemensker
Ny Kirke (Kirkebladet)
Nyker
Rø
Klemensker-Rø Kirker

side
side
side
side
side
side
side
side

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

Aarsballeklemenskernykerrø

STYREGRUPPEN
I 4-KLØVER-KLYNGEN

Dato

Tid

Aktivitet

DECEMBER:
8.
19.30 Klemensker Vandværk,
ekstraordinær generalforsamling,
Klemensker Hallens Cafeteria
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
30.
15.00 Nisserne skal ned, KIF-Centret, KLB
JANUAR:
5.
19.00
9.
12.

10.00
18.00

10.

17.00

10.

18.00

19.

17.30

FEBRUAR:
2.
19.00

5.

10.00

7.

18.00

16.

16.00

16.

17.30

Bent Sørensen fortæller; Arkivet i
Bygning C, Klemensker Lokalhistorie
Fitness Tryday, KIF-Fitness, KIF
Nytårsfest, Nyker Forsamlingshus,
Nyker Pensionistforening
Hvad sker der når du dør?, Aarsballe
Medborgerhus, Aarsballe BF
Fællesspisning, Aarsballe
Medborgerhus, Aarsballe BF
Fællesspisning,
KIF-Centret, KIF & KLB
”Klemens Kro gennem tiderne”,
Arkivet i Bygning C,
Klemensker Lokalhistorie
Lær Klyngens områder at kende,
P. Plads v. Rø Golfbane, 4KK
Fællesspisning, Aarsballe
Medborgerhus, Aarsballe BF
Nyker Pensionistforening generalforsamling, Nyker Forsamlingshus
Fællesspisning i KIF-Centret,
KIF & KLB

Læs mere om de enkelte arrangementer
under de respektive områder.

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

LÆR KLYNGENS OMRÅDE
AT KENDE

Christian Bundegaard

christian.bundegaard@gmail.com
5127 1321

LØRDAG 5. FEBRUAR 2022 KL. 10-12

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

mattias.krarup@gmail.com
4191 9876

Herdis Terkelsen

herdis.terkelsen@icloud.com
4046 8285

Aase Dahl

salenevej2@gmail.com
2966 6883

Jørgen Hammer

jh@haslevej50.dk
4014 3335

Vivi Granby
projektleder

vivi.granby@brk.dk

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

ID

MØDESTED: P-PLADS VED GOLFBANEN
Spellingevej (sidevej til Røvej)
Vi går en tur ind over
den vinterlukkede golfbane.
Fornuftigt fodtøj - hund i snor.
Tag en kop kaffe med
- vi har lidt knas med.
Turleder Herdis Terkelsen 40 46 82 85
Ingen tur 1/1 2022
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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

Og det skete i de dage…
Sådan begynder Juleevangeliet, og sådan begynder vores koncert
Vi går gennem tornene med Maria gennem torne går og
Wolfs Nun wandre Maria, og vi venter os med Bachs Bereite dich Zion.
Vi vugger den nyfødte med Brahms Geistliches Wiegendlied og vi rammes af stor frygt og hjemvé med den finske Julesang Sylvian Joululaulu, og forløses i Englenes
lovsang med O Holy Night.

Vi jubler til Rumænske Folketoner og vi følger med hyrderne til Barn Jesus i en krybbe lå, og leder efter barnet
med den spanske Julesang La Virgin lava Penales. Vi gemmer ordene i vore hjerter sammen med Maria og Bachs
Schliesse mein Hertze.
Vi synger danske julesange sammen og lader os overraske på vejen…

Alle kvartettens arrangementer er af Nikolaj Kornerup.
****
Idet der er kommet nye Coronarestriktioner, skal der vises
Coronapas ved indgangen.
ID

Nyt fra 4-KLØVER-KLYNGEN

Fiskeshelter/naturrum ved Gåsemade i Klemensker
Bornholms Andelsmejeri stiller areal til rådighed til fiskeshelter / naturrum langs den gl. Jernbanelinje mellem
Klemensker og Rø og bevilger et tilskud på kr. 25.000.
I vores skitseprojekt: ”Vi mødes i det grønne” havde vi
placeret en fiskeshelter i Præstemosen.
Vi var mange, der var enige om, at det ikke var den optimale placering; idet Præstemosen allerede har de facilite-

Gåsemade – mosen med areal til fiskeshelter/naturrum. Foto: ID

Gåsemade-mosen. Foto: ID

ter, der passer til området; men vi var i tidsnød og en anden foreslået placering blev forkastet af lodsejer.
Direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri blev på et
møde i august præsenteret for hele vores projekt. – Realdania og Lokale- & Anlægsfonden har opfordret os til at
inddrage erhvervslivet i vores projekt, og så er det jo ganske naturligt, at Bornholms eneste mejeri, beliggende
midt i 4-KLØVER-KLYNGEN, skal informeres og inddrages.
Vi kom naturligvis ind på problematikken med at finde
en plads til fiskeshelteren. – Per Olesen var hurtig til at
foreslå, at vi kunne få stillet et areal til rådighed ud til cykelstien mellem Klemensker og Rø til et shelter. – Mejeriet
har haft en brøndboring der, som ikke benyttes længere det drejer sig om matrikel 177 Klemensker – 240 m2. – Matriklen grænser op til mosen Gåsemade, som igen grænser

op til yderligere 2 lodsejere. – Begge lodsejere blev forespurgt om indvendinger imod projekter. – Der var dog ikke
umiddelbart den store begejstring; men efter overvejelser,
hvor bemærkning om, at udviklingen ikke må gå i stå,
kom tilsagnet i hus. – Gåsemade er den første mose efter
Juelsmindevej mod Rø.
På Bornholms Andelsmejeris bestyrelsesmøde i november, fik 4-KLØVER-KLYNGEN stillet arealet – matrikel
177 Klemensker – til rådighed samt et tilsagn om kr. 25.000
i tilskud til materialer mv. til opførelse af shelteren.
Vi er naturligvis meget glade for disse tilsagn, og kan nu
arbejde videre med ideen om et shelter / naturrum langs
cykelstien, som kan komme mange naturmennesker til
gode – give mulighed for at finde læ for regn og rusk, eller
blot nyde udsigten ud over mosen og følge dyrelivet. ID
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4-KLØVER-KLYNGENS vælgermøde i Klemensker
Onsdag den 3. november inviterede 4-KLØVER-KLYNGEN
alle partier, der var opstillet ved kommunalvalget, til vælgermøde i KIF-Centeret i Klemensker. Der var et stort fremmøde både blandt kandidater og publikum. 12 ud af 13
kandidater stillede op i panelet og sammen med publikum var vi omkring 80 personer i salen. Bornholms Tidendes chefredaktør, Kristoffer Gravgaard, var aftenens moderator.
Der var livlig debat, som først sluttede efter mere end to
timer. Et af emnerne var den forskelsbehandling, der er
mellem kystbyerne og indlandsbyerne. Som en metafor på
problematikken gav en borger et eksempel: i Rønne er
hundeposer gratis og de bliver fjernet af kommunen,
mens man i Klemensker selv sørger for at fjerne poserne
og sætter nye op. Flere kandidater anerkendte problemet
med forskelsbehandling mellem kystbyer og indlandsbyer og mente, at det skal der gøres noget ved. Samtidig roste
kandidaterne de mange ildsjæle inde på øen for deres store engagement
i foreningslivet
arbejdet med at skabe et
Onsdag 16.
oktober og
2019
godt liv for borgerne i nærområdet. Her blev netop det store fremmøde til vælgermødet nævnt, som et bevis på et
stort engagement i lokalsamfundet. De fleste kandidater
var enige i, at man ønsker, at der skal være tættere dialog
mellem beslutningstager og borgerforeningerne, så der
kan skabes lige vilkår for alle samfund på hele Bornholm.
Der var forslag fra en kandidat, som havde kendskab til, at
en helt ny klimauddannelse er på vej til øen, at den ville
være oplagt at placere eksempelvis på Klemenskers nedlagte skole. Og apropos skolen i Klemensker så var der en
længerevarende debat om konsekvenserne ved at lukke

KLYNGE-AVISEN
Aarsballeklemenskernykerrø

Bornholm

28. årgang

Foto: ID
skolen. Også her var de fleste kandidater enige i, at skolen
aldrig skulle have været lukket. En af kandidaterne lovede
sågar, at skolen ville blive genoprettet, hvis han kom ind i
kommunalbestyrelsen.
Et andet aktuelt emne var problematikken om bopælspligt. Her var der delte meningerne blandt kandidaterne.
Nogle mente, at det skal tages op til overvejelse igen i bor-

Foto: ID
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gerforeningerne, da udviklingen i salg af huse uden bopælspligt er steget voldsomt og det er priserne også, så
meget at det nærmest ikke er muligt for den almindelige
bornholmer at få råd til at købe et hus.
Naturen herunder mulighederne for 4-KLØVER-KLYNGENS projekt ”Vi mødes i det grønne” blev også debatteret.
Det blev understreget af borgerne, at det er nødvendigt
med støtte fra kommunen til at hjælpe med at lave nye stier og shelters og ikke mindst etablere flere toiletter. Højlyngsstien går tæt forbi to af klyngebyerne, hvilket kan give
muligheder for at etablere forskellige servicefunktioner,
som udover toiletter, kunne være indkøbsmuligheder,
indkvartering og elcykler på strategiske steder ved højlyngsstien. Det blev også fremhævet af en kandidat, at Destination Bornholm er i gang med en ny turismestrategi,
hvor der er fokus på byerne inde på Bornholm, og at det i
den anledning vil det være oplagt at lægge et kommende
outdoorcenter i 4-KLØVER-KLYNGEN.
Der var mange gode forslag og intentioner fra kandidaterne. Nu vi se om de kandidater, der er kommet ind i den
nye kommunalbestyrelse, husker at arbejde videre i den
retning.
Af Lene Koefoed
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
afholdes den 22. marts 2022 kl. 19.00

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

Ekstrem-bilpleje

i Aarsballe Medborgerhus

Drik mælk

Dagsorden jf. vedtægter

Bestyrelsen v/ Herdis Terkelsen
din bil fortjener det...
Tlf. 2371 3592

Alt indenfor bilpleje
Jf. vedtægten for KLYNGE-AVISEN er repræsentantskabet avisens
myndighed.
Skilteøverste
& autoreklamer
Repræsentantskabet består af to repræsentanter for hver af klyngens
borgerforeninger,
3Mfire
autosolfilm
fire idrætsforeninger og to menighedsråd suppleret med én repræsentant for hver af de øvrige
& fælge
interessegrupper, foreninger og institutioner, der bidrager med stofDæk
og annoncer
til avisen.
Undervognsbehandling
Husk at opgive navn og e-mail på din organisations repræsentant(er)
i avisens
repræsentantskab til formanden Herdis Terkelsen, via e-mail roe@klyngeavisen.dk
Heine Laursen

Aagaardsvej 10 * 3782 Klemensker
mail@ekstrembilpleje.dk * www.ekstrembilpleje.dk
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LØVFALDSTUREN
Hvert efterår arrangerer 4-KLØVER-KLYNGENS ”STIgruppe” en såkaldt LØVFALDSTUR om efteråret for alle
vandreglade i klyngen – og 2021 var ingen undtagelse,
da gruppen mener at deltagelse i sådanne arrangementer på tværs af byerne, er med til at styrke fællesskabet
og kendskabet til hinanden – samt det faktum, at en
smule frisk luft og en lille spadserertur heller ikke er
skadeligt J.
I Klynge-avisen nummer 5 var der annonceret, at
årets tur fandt sted søndag den 24. oktober klokken
10.00.
Udgangspunktet var restaurant ”Den Grønne Frø” i
Aarsballe, og turen gik rundt om Aarsballe mose, en tur
ikke ret mange uden for Aarsballe kender til.
Sti-gruppen lokkede yderligere med en belønning
efter endt tur – nemlig en portion dejlig efterårs kartoffel – porre – jordskokke - suppe med bacondrys og tilhørende brød.
Spændingen var derfor stor blandt tilrettelæggerne,
da tidsfristen for tilmelding var temmelig kort, avisen
udkom 13. oktober og allerede 18. oktober var det sidste
tilmelding.
Ved tilmeldingsfristens udløb var der godt 30 børn
og voksne tilmeldt, men desværre kunne man konstatere, at KUN 2 PERSONER deltog fra Nyker - besynderligt – HVOR BLEV I AF ???

Turen forløb i roligt tempo, så selv de deltagende
børn kunne følge med, og de voksne havde tid til at
snakke sammen og glæde sig over skovens mange flotte efterårsfarver.

Andelsselskabet
Klemensker vandværk
Orientering
Herunder ser du takstblad for 2022. Taksterne er uændrede i forhold til 2021.
Den ekstraordinære generalforsamling i anledning
af bestyrelsens forslag, om udtrædelse af Vandsektorloven, blev afviklet den 25. november. Resultatet blev
et klart "ja" til bestyrelsens forslag på 15 stemmer for
og en blank stemme.
Derfor træder indkaldelsen til den anden ekstraordinære generalforsamling i kraft, (af valgtekniske årsager), og vi mødes som indkaldt d. 8. december kl.
19.30 i Klemensker Hallens Cafeteria.
Materialet, der er omdelt til andelshaverne, er tilgængeligt på www.klemenskervand.dk
Ralph Kofoed, formand

Broen over Aarsballe mose. Foto: Sven-Erik Sørensen
Turen rundt om Aarsballe mose er – tror jeg – ukendt
for de fleste, men så absolut turen værd, man kommer
ind i noget natur som ikke ses til dagligt, og Aksel
Sonne forklarede blandt andet, om de mange små
”bjergtoppe” – i form af grusaflejringer fra istiden – der
findes i området, og som helt eller delvis er blevet udnyttet af menneskerne – en enkelt post til ”GEO-catching” kunne han såmænd også byde på.

Aksel Sonne fortæller. Foto: Sven-Erik Sørensen
Nå – men klokken 10.00 kunne Aksel Sonne fra
Aarsballe byde velkommen og fortælle lidt om turens
forløb – vi skulle starte med at gå mod Bolsterbjerg og
derefter ind i skoven, blandt andet af fine skovveje,
men også ad de stier som sti-gruppen har anlagt i løbet
af de sidste år.
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Lækker suppe. Foto: Sven-Erik Sørensen
”Strabadserne” forløb helt uden uheld, og præcis to
timer senere nåede selskabet retur til ”Den Grønne
Frø”, hvor Aksel takkede deltagerne for en god tur, og
selv fik et velfortjent bifald for en fremragende ledet
dejlig frisk gåtur.
Og så var det ellers tid til at trække indendørs og gå
til bords og nyde den dejlig varme (og velfortjente) suppe, som blev serveret på bedste selvbetjeningsvis – og
der var flere, der gik mere end én gang!
Af Sven-Erik Sørensen
Flotte efterårsfarver.
Foto: Sven-Erik Sørensen

Klemensker
Vandværk
www.klemenskervand.dk

Takstblad mv. gældende
fra 1. januar 2022
Anlægsbidrag:
(excl. moms)
Enfamiliehuse, byzone
9.500,00
Lejligheder og turistlejligheder
5.000,00
Øvrige ejendomme
15.000,00
Tilslutningsafgiften dækker kun retten til tilslutning.
Derudover betales de faktiske udgifter vedr. opgravning mv. Tilslutningsafgiften skal være betalt inden
tilslutningen kan foretages.
Driftsbidrag, der opkræves forud pr. kvartal:
(excl. moms)
Vandpris pr. m3
5,30
Statsafgift pr. m3
6,37
Fast afgift pr. enhed pr. år
900,00
Vandspild og ulovlig havevanding (v. forbud) 1500,00
Lukke- og genåbningsgebyr, efter omkost. + 1000,00
Gebyr ved for sen indbetaling og
mangl. aflæsning
100,00
Flyttegebyr, fraflytter
150,00
Betalingsdatoer:
10. feb. - 10. april - 10. juli - 10. okt.
Se mere på vores hjemmeside:
www.klemenskervand.dk
Nyttige navne og numre – til opslagstavlen:
Formand: Ralph Kofoed
Splitsgårdsvej 43. 3782 Klemensker, Tlf. 23678920.
ralle.kofoed@gmail.com
Bestyrer: Mikael Mogensen
Brødløsevej 2, 3790 Hasle, Tlf. 2166 1728.
klemensker.vandvark@gmail.com
Kasserer: Ingvar K. Olsen
Kapelvej 63, 3700 Rønne, Tlf. 5125 1168.
klvv@mail.tele.dk

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

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

4-KLØVER-KLYNGEN
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Årets juleinterview er et eksklusivt et af slagsen:

Mødet med
Bornholm:
Det glemmer
jeg aldrig

"En køretur en mørk eftermiddag i december ville
en erfaren betjent vise mig noget. Vi kørte gennem
Klemensker, og han viste Gunnis julehus på Bedegadevej frem. Det glemmer jeg aldrig. Det var fantastisk
og satte tanker i gang."
Stadig lidt omtumlet af de sidste intensive uger omkring
valget tager Bornholms kommende borgmester, Jacob
Trøst, en bid af et rundstykke og skyller efter med en kop
kaffe, inden han begynder at fortælle om sin baggrund:
Efter en tryg og stabil opvækst i et rart parcelhuskvarter
i Holbæk som en ud af tre brødre søgte han ind på uddannelsen til jagerpilot. Efter et langt optagelsesforløb kom
han ind, men dumpede til en eksamensflyvning. Han
kunne simpelthen ikke lande flyveren pænt nok. En ny
uddannelsesretning måtte findes.
Valget faldt på politiuddannelsen.
– Her skal man både bruge hoved og hænder, og det passede til min retfærdighedssans.
Siden 1996 har Jacob Trøst været ansat i politiet, afbrudt
af udstationering som FN-politi i Kosovo i fem måneder
2003-2004, i Irak to måneder i 2006 og endelig opholdet i
Grønland i 2019. Her oplevede han samspillet mellem
mennesket og den store natur og opdagede, hvad naturen
betød for ham.

Hvorfor Bornholm?
I 2017 søgte han et ledigt vikariat på Bornholm.
– Naturen, roen og nærheden gav overskud og passede
godt til min personlighed.
Han opdagede på sine ture over hele Bornholm, at hvert
sted og hver plet havde sin egen fortælling, at alting ligesom greb ind i hinanden, og at man ikke forlod et sted
uden at være blevet lidt klogere på egnens historie eller
personhistorierne. Og alt faldt til ro og bundfældede sig.
– Jeg opdagede, at det var nemt at falde til, og jeg følte
mig rodfæstet.
Efter endnu et halvt års vikariat og kollegers opfordring
til at søge en fast stilling tog han skridtet og flyttede permanent til Bornholm i sommeren 2020. Han blev ansat i
en stilling som politikommissær og leder af operativ støtte med ansvar for hunde, narko og færdsel.
Jagten på en bolig gik ind, betingelsen var enten havudsigt eller naturskøn beliggenhed. En vandretur fra Klemensker ud gennem Kleven gjorde udfaldet. Naturskønheden og roen gjorde stort indtryk. Så da en lille ejendom i
Kleven blev sat til salg, slog Jacob Trøst til i den sikre overbevisning, at her havde han lyst til at bosætte sig og blive
gammel.
På mit forsigtige spørgsmål om han ikke også, qua sin
kommende titel som borgmester, kunne finde på at flytte
til Rønne, kommer der et bestemt og sikkert "Nej!"

Klemensker har aura
Han ser Klemensker som et velfungerende lille helstøbt
samfund med et rigt foreningsliv og mange ildsjæle. Byen
har en god aura, og det er tydeligt, at han ved, hvad der rører sig i hele Klyngen. Han følger med i både Klyngeavisen
og på Klemenskers facebook-side.
Jacob Trøst er blevet flot modtaget af naboerne, og alle-

Jacob Trøst fandt sin nye bolig, da han gik en tur i Kleven
rede inden for den første uge blev han inviteret på middag.
Man låner af hinanden og har et rigtigt godt naboskab.
– Det passer godt til mit temperament, at vi taler om tingene og finder ud af det sammen.
Ejendommen har i øvrigt ikke bopælspligt, og det førte
videre til en snak om emnet bopælspligt eller ej.
– Det er en svær størrelse. Fint, I har holdt fast i bopælspligten i Klemensker, men der er stor forskel på de enkelte
bysamfunds problemer. Jeg tror ikke, vi skal gå ind at ændre noget, men må lytte til borgerne i de enkelte samfund .
Jacob Trøst ser dog problemerne med at skaffe nok boliger til de kommende nødvendige indbyggere på øen. Det
er et område, der skal fokus på. Hvis småbyerne som Klemensker ønsker flere områder udlagt som byggegrunde,
er det en god idé, at lokalområdet selv har gjort et vist forarbejde. Byggemodning er en proces, som først begynder,
når der er interesse og et vist køberpotentiale.
På spørgsmålet om en "lille skole for de korte ben", en
skole for de yngste årgange i Klemensker, blev han tilbageholdende og gav ingen løfter. Først skal befolkningstallet
stige. Opfordringen er hermed givet videre...
Børns velfærd ligger ham stærkt på sinde. Han har via
sit arbejde i politiet et stort kendskab til, hvorfor, hvornår
og hvordan det kan gå galt. Børnevelfærd på "Børnenes ø"
er bl.a. et af fællesmålene for de fire partier ved konstitueringen efter valget. Her tror han på dialogen med de øvrige
partier.
– Vi forstår hinanden, vi snakker godt sammen, og jeg
stoler på, at vi kan snakke os til rette. Jeg er den pragmatiske type.
Han har en fin kemi med de nye samarbejdspartnere.
"Et ord er et ord, og vi må snakke om det" er mantraet. Ingen tvivl om, at Jacob Trøst går til sin nye borgmesteropgave med ildhu og tillid til, at samarbejdet mellem de fire
partier vil lykkes.
– Vi skal finde fællesnævneren i sagerne, og så tager vi
den derfra.
I sin ungdom var han partimedlem i Det konservative
Folkeparti, men meldte sig ud, da han skulle i forsvaret.
Senere fandt han tilbage til sit gamle parti.
– For mig har de konservative altid været et ordentligt
parti, vi tager os af de svage i samfundet, og miljødelen
står højt i de konservatives værdisæt. Samtidig skal vores
erhvervsliv have muligheder for at udvikle deres forretning.
Han ærgrer sig over, at kultur og biblioteker ikke var prioriteret i valgkampen. KLB's planer om et byttebibliotek i
Bygning C falder i god jord.

– Et lokalsamfund har brug for et sted, hvor man kan
finde en god bog og blive inspireret, uden at man skal køre
langt.

Turisterne skal flyttes
Omkring problematikken Vandkantsbornholm og Indlandsbornholm vil den kommende borgmester arbejde på
at flytte en del af turiststrømmen ind på øen.
– Men vi skal selv hjælpe til, som han siger.
Han roser Klyngesamarbejdet, som han har fulgt gennem Klyngeavisen.
– De frivillige udgør en kæmperessource i udviklingen
af Bornholm. De er det klister, som binder vores samfund
sammen. De skal belønnes.
Han ser et stort potentiale i vores naturområder, Klemens Kro, de mange lokale initiativer, Højlyngsstien og
Klyngesamarbejdets store planer.
– Kystbyerne har svært ved at håndtere flere turister, så
nu er det bare om at gribe chancen og finde på arrangementer og tiltag, som kan tiltrække folk.
Jacob Trøst fortsætter med at rose de frivillige gruppers
indsats. Han har en vision om at besøge samtlige lokalsamfund for at høre og lære. Han har således takket ja til
en rundvisning i Bygning C, Klemenskers Foreningshus,
for at høre nærmere om historik og problemer.
– Det er vigtigt, at I frivillige bliver hørt og set af kommunen, at vi lytter til jeres projekter og ønsker, for det er
jer, der ved, hvor skoen trykker.

Juletraditioner
Nu er det jo Klyngeavisens julenummer, så spørgsmålet
om jul trænger sig også på.
Jacob Trøst fortæller, at barndommens jul var som alle
andres, flæskesteg og and, ris a la mande og dans og sang
omkring juletræet. Faderen delte gaver ud, og ingen åbnede, før alle sad med en pakke i hånden. Bagefter sagde man
tak. Og så fremdeles, til der ikke var flere gaver under træet.
Som voksen fejrer han julen på ganske traditionel vis
sammen med de to brødre og deres familier samt moderen, som nu er enke. Han slutter samtalen af med at ønske
alle læserne en rigtig glædelig jul.
Til slut skal der lyde en stor tak til Klyngens nye borgmester for at have afsat tid til en hyggelig snak om livets
tilskikkelser, om hvordan man ad omveje pludselig står i
en helt ny livssituation og om at have modet til at gribe
borgmesterkæden, når den pludselig bød sig til.
Christine Holst

Børn & Unge
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Måneden vi alle glæder os til
December, måneden vi alle glæder os til - store som små,
nærmer sig for alvor og her på skolen indebærer stor travlhed, mange traditioner og rigtig mange hyggelige stunder
ude i klasserne.
I skrivende stund (16/11) summer det med aktivitet på
skolen, forberedelserne til den store julemåned er i fuld
gang.
Pt. er vi enormt spændte på, hvordan Corona’en kommer til at præge julemåneden og de kommende vintermåneder. Om alle vore planer, eller en del af dem, viser sig at
være for risikobetonede ift. smittefare og dermed må aflyses eller finde en ny form for at kunne gennemføres. Men
vi arbejder videre, ser optimistisk fremad og forsøger at
være kreative og løsningsorienterede, således at vi ikke
kommer til at skuffe de forventningsfulde elever.
I SFO’en er børnene gået i gang med julegave-produktionen, en aktivitet, hvor kreativiteten hos børnene virkelig
får lov til at folde sig ud og som gerne skulle resultere i
nogle fine gaver til forældre og bedsteforældre. Der arbejdes med julegaverne indtil børnene går på juleferie, hvor
de sandsynligvis har brug for en hjælpende hånd til at få
de flotte gaver med hjem.
Hele skolen har klippe-/klistredag den 26. november.
Alle klasser har en venskabsklasse på skolen og på klippe-/
klistredagen mødes disse og der produceres julepynt til de
enkelte klasseværelser samt det store, flotte juletræ, som
står på biblioteket. Træet kan nydes af bibliotekets brugere
hele december måned.
Julestemningen indtager for alvor skolen på denne dag.
Julemusik i højttalerne og æbleskiver i maven er en god
kickstarter for de kommende juleaktiviteter.
SFO’en har bedsteforældredag den 1. dec., hvor børn og
bedsteforældre sammen kan bage julesmåkager eller væl-

ge at lave en flot juledekoration i samarbejde med blomsterdekoratør Felipe, som kommer og hjælper med kreativiteten og håndværket. Det kan kun blive de flotteste juledekorationer, som kommer ud af det samarbejde.
Lucia-dagen er hvert år en stor dag for vores 5. klasser.
Det er nemlig kun 5. klasse, der går Lucia og mange har set
frem til den dag siden de stod som helt nye og uspolerede
børnehaveklassebørn og så de store piger og drenge gå forbi med levende lys og flotte kjoler.
Normalt går Lucia-optoget skolen rundt, lyset bliver
slukket på gangene og der er musestille (eller så stille, som
der nu kan være med 200 elever på gangen) og man hører
kun elevernes skønsang og ser de smukke lys nærme sig.
Sidste år var anderledes, optoget måtte flyttes udenfor i
det fri pga. risiko for Corona-smitte og måske kommer det
samme til at ske i år. Vi ved det ikke, men Lucia-optog bliver der…
Det samme kan ske for det traditionelle Lucia-optog på
plejehjemmet. Vi ved, at både børn og ældre ser meget
frem til dette besøg. Måske skal vi ligesom sidste år være
lidt kreative og flytte optoget ud i den friske luft, måske,
måske ikke. Om ikke andet skal de ældre ikke snydes for
en god oplevelse.
Vores nok allerstørste og vigtigste juletradition er vores
krybbespil. Her er det 4. klassernes tur til at ”shine”. Krybbespillet fremføres i Hasle’s meget smukke og intime kirke, som ligger lige ved siden af skolen. Det er en festdag,
når der er krybbespil. Børnene går op i skuespillet med liv
og sjæl, de har flotte dragter på og der er levende musik og
”gang i den” i kirken den dag.
Når krybbespillet er overstået, er juleferien meget tæt
på og børnene kan næsten ikke vente med at blive sluppet
fri og komme hjem og hygge sig med deres familier.

Vi vil fra skolens side ønske alle en rigtig glædelig jul og
et godt nytår!

Følg med i elevernes dagligdag på skolen:
https://www.facebook.com/www.SvartingedalSkole.dk
https://www.instagram.com/svartingedal/
https://svartingedalskole.aula.dk/
Af 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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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

Aktiviteter i Aarsballe
Medborgerhus,
Aarsballe By 59a

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

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

Information
om arrangementer

Fællesspisninger
Mandag d. 10. januar kl. 18.00
sidste tilmelding torsdag d. 6. januar.

Præmiewhist

Mandag d. 7. februar kl. 18.00
sidste tilmelding torsdag d. 3. februar.
Pris pr. person kr. 65 inkl. kaffe/te og kage.

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

Drikkelse kan købes til rimelige priser.

Høstfest

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

Hver fredag kl. 11.30
i Medborgerhuset.

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

Hvad sker når du dør?
Mandag d. 10. januar kl. 17.00-17.45
(før fællesspisningen)
Bettina Pedersen, som er ansat på Rønne kirkegård,
kommer og fortæller om, hvilke muligheder der er, mht.
begravelse/bisættelse og andre praktiske ting.
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål bagefter.
Kræver ikke tilmelding.

...............................
Strikkeklubben
Hyggeaften med strik og andre hobbyer samt
en masse snak over en kop kaffe - alle er velkomne.
Tirsdag 4. januar
Mandag 17. januar
Tirsdag 1. februar
Mandag 14. februar
Tirsdag 1. marts
Mandag 14. marts
Tirsdag 29. marts
Mandag 11. april
Tirsdag 26. april
Alle dage kl. 19.00 – ca. 21.30

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

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

Der er altid hyggelig kaffepause.
Alle er meget velkomne.
Info: Hanne Ipsen – mobil: 24417310

...............................
Fastelavn
Søndag d. 27. februar kl. 10.00
indendørs tøndeslagning for store og små.

...............................
Borgerforeningens
generalforsamling

Mandag d. 7. marts kl. 18.00
Husk kontingent skal være betalt for at deltage.

...............................
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,-.

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

Vi havde en succesfuld høstfest den 15. oktober
med over 40 deltagere. Med dejlig mad og ivrig snak
over bordene.
Traditionen tro blev der sunget en høstfestsang,
som blev forfattet til første høstfest tilbage i 2011,
og som blir genbrugt ved hver høstfest. Og hvor
traditionen er blevet sådan, at et af versene udskiftes
hver gang, så noget nutidigt bliver fremhævet.
Denne gang blev det omkring den succes der er
blevet med Aarsballe Mosen, hvor man oplevede,
at turister ovrefra var rejst specielt til kulturugen
for netop at være med der.
Så Aarsballe Mosen er blevet et stort tilløbsstykke.
Deltagerne blev også sat på en prøve
med en del foto fra forskellige lokaliteter på Bornholm,
hvor man skulle gætte, hvor billedet var taget.
Der blev diskuteret meget om flere af billederne,
men det lykkedes at bestemme de fleste af dem.

GLÆDELIG JUL TIL ALLE JER
FRA ALLE OS

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

Restaurant
Bolsterbjerg
www.bolsterbjerg.dk
Tlf: +45 5699 9200
Busselskaber & fester
modtages hele året

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

Se hvad der sker i Aarsballe i Facebookgruppen:
Aarsballe og www.Aarsballe-boldklub.dk

Klemensker
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De frivillige kæmper for KIF
2020 har budt på mange udfordringer, og derfor blev den
årlige generalforsamling i Klemensker Idrætsforening også holdt med et halvt års forsinkelse.
Vi bringer her et uddrag af Bo Sonnes formandsberetning.
”Det har specielt været Covid-19, som har spillet en stor
rolle igennem hele 2020. Både i form at begrænsninger,
men også med udfordringer, når der igen blev åbnet op for
aktiviteter.
Der skal i den forbindelse lyde en stor ros til alle vore
udvalg, som med stor fleksibilitet og handlekraft har skullet navigere i den stadige strøm af restriktioner eller lettelser af samme. Det har ikke været nemt at få tingene til at
glide – men viljen og ønsket om at få tingene til at fungere
er absolut til stede.   Covid-19 har også betydet at vi har
måttet aflyse mange af vores faste arrangementer: Rend og
Hop i Præstemosen, Kræmmermarked, Børnedisco, Tur til
Brændesgårdshaven og Loppemarked.
Desuden har vores bankospil og genbrugsbutikken været lukket ned i store dele af 2020. Men de gæve frivillige
har været klar, lige så snart der har været den mindste åbning i restriktionerne. Både banko og Genbrugen bidrager
til foreningens drift, men i lige så høj grad til det sociale liv
i og omkring KIF Centret.
De arrangementer, vi har kunnet gennemføre i 2020,
var:
• Ombygning/modernisering af fitness – nye baderum og forrum/omklædningsrum
• Renovering af lejlighed på Lindevej 25
• Klemenskerhallens 50 års-jubilæum – en festdag
med mange gæster, taler, sange og Lille-Pers gode
mad
• Rend og Hop i Klemensker-hallen
De mange nedlukninger og aflysninger har selvfølgelig
også haft betydning for foreningens økonomi. Men via
DGI´s og DIF´s corona-hjælpepakker og en energisk indsats af kasserer Irene Ingvorsen er Klemensker IF´s økonomi stadig sund.
Lone og Per kører stadig cafeteriaet i suveræn stil i det
omfang det er muligt.
Tirsdagsspisningen til gymnaster og forældre fungerede, indtil nedlukningen kom. Stadig med i snit 50, der spiser med. Og både børn og forældre roser Pers mad. Samtidig summer det af liv og glade dage, og forældrene får
snakket på kryds og tværs, nogle gange så meget, at de næsten glemmer, at ungerne skal hjem og i seng.
Vi i FU er overhovedet ikke i tvivl om, at ALLE vores udvalgsmedlemmer i de idrætslige udvalg fortjener stor ros.

I forbindelse med generalforsamlingen i Klemensker IF blev Ivan Hansen udnævnt til æresmedlem. Ivan har igennem rigtig
mange år været aktiv i Klemensker Idrætsforening. Han startede med at spille fodbold i barndommen og har været aktiv lige siden. Altid involveret i alt muligt, forårsfester, sommerfester, cafeteriapasser, byggemand Bob ved omlavninger og ikke mindst
som mangeårigt medlem af forretningsudvalget. På billedet ses Ivan Hansen sammen med formand Bo Sonne
Der bruges rigtig mange kræfter på at fastholde gamle
medlemmer og tiltrække nye medlemmer, således at vi
fortsat har mange aktive medlemmer i Klemensker IF.

EL
VVS
VENTILATION

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

Myhre VVS
Aut. VVS-installatørfirma

Tlf. 20 22 66 97

Mail: myhrevvs@mail.dk

Philips
Vinduespolering
Telefon: 24 61 77 69

Døgnvagt tlf. 5695 0569

as@axels.dk

www.axels.dk

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

Det er guld værd for foreningen med den gejst, der lægges for dagen”.

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

Den private leverandør af

frisklavet mad
hver dag
Industrivej 14, Rønne
Tlf. 56 96 68 50

Klemensker
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Gang i ﬁtness

Heldigvis har mange af vore
medlemmer fundet tilbage i
træningscentret igen efter nedlukningen.
Endelig kommer alt det nye materiel i brug, og
endelig er der liv i lokalerne mange timer om dagen.
Vi får dagligt henvendelser fra nye medlemmer,
så alt i alt er vi godt på vej i den rigtige retning.

Fitness Tryday
Søndag den 9. januar 2022 kl. 10.00
er der igen Fitness Tryday.
Det er et landsdækkende event,
og vi er med igen i år.
Programmet er ikke på plads,
men det kan ses på hjemmesiden
www.kif-fitness.dk efter nytår.
Vi glæder os til at se jer alle
– gamle og nye medlemmer – samt jer,
der bare vil se, hvad der foregår.
Glædelig jul og godt nytår!
Fitness-udvalget

Spejderne serverede risengrød, da juletræet foran Brugsen blev tændt. Foto: ID

Julelys i Klemensker
Juletiden nærmer sig, og julelysene breder sig. Vi har
fået skabt en fin tradition for julelys langs facader og i
vinduer. Vi håber, at alle I, som er nytilflyttere, har lyst
til at tage traditionen til jer!
Vi opfordrer også vore virksomheder til at bidrage.
Vi håber således at se et juletræ ved mejeriet i år.
Traditionen tro, så tænder vi lysene samtidig med at
byens juletræ bliver tændt og slukker igen efter Helligtrekonger den 6. januar. Eller senere alt efter temperament.

KIF-GENBRUG
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

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

Klemensker 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.

Klemensker har som noget nyt også fået sin egen
lysmester. Det er Robert Dantved fra Bjørnemøllevej.
Han er den, der sørger for, at vi i år har lys på offentlige
steder. Ved bussely, ved Bygning C på vej til Hallen, i
Grillhytten og i buskene ved Løvstikken. Og hvem ved,
måske dukker der mere op med tiden.
Hvis du vil hjælpe til, så meld dig under fanerne.
(Kig under Klemensker Land- og Byforening).
Christine Holst, KLB

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

Klemensker Datahjælp
for 60+
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

Lidt om livet på Kirkeskolen
i Klemensker for 50 år siden
Kirkeskolen var ikke skole længere for 50 år siden, det
havde huset ikke været i 11-12 år. Alle børnene gik nu på
den næsten helt nye Klemensker Centralskole.
Kirkeskolen blev bygget i 1915, den gang sognerådet
satte en ære i at bygge det bedste til børnene, førstelæreren og ”frøkenen”. Der var to skolestuer, to lejligheder, et vaskehus (til fru førstelærer og den unge pige),
en stor gruset legeplads til skolebørnene og en stor have til førstelæreren.
Så den ikke-så-gamle skole blev til beboelse. Der
kom hvert år nye, unge lærere til Klemensker Centralskole, og de skulle have et sted at bo. I et landsogn fulgte en tjenestebolig med ansættelsen – dengang.
Så lærerindelejligheden i den vestlige ende var lejet
ud til frøken Just, en nyansat lærerinde fra Silkeborg
Seminarium, mens førstelærerens lejlighed i den anden ende var delt mellem to ungkarle: lærer Sørensen
fra Tønder Seminarium og lærer Karlsen fra Esbjerg Seminarium. De to skolestuer var bygget om til små lejligheder, og i den ene boede lærer Lund sammen med
sin kone, Lisbeth Lund (hun underviste på Nyker Sko-

le). I den anden boede frøken Jensen, småbørnslærerinde (1.-3. klasse), i sit sidste år før pensionen. Og gennemsnitsalderen var vel omkring 26 år!
Med unge lærere samlet på et sted var der liv i lokalerne. I hverdagen var der ro, for undervisningen skulle
passes, men i weekenden kunne der godt arrangeres
lidt fest. Det store loft over de tidligere klasselokaler
stod tomt, og jeg har hørt fra flere sider, at begrebet ”temafest” måske blev opfundet her.
Dengang omkring 1970-71 var der vintre med masser
af sne, og skolen kunne have flere snefrie dage i træk.
Snefri kunne man få, når sneploven havde mas med at
holde vejene åbne, og hos de unge undervisere var det
nok lige så populært, som det var hos børnene. Jeg har
fået fortalt, at snefridagene kunne gå med en turnering
i ”Matador”. De kunne jo bare blive ved natten igennem, til der var fundet en vinder.
Efter få år var det slut med lærerkollektivet. Nogen
flyttede ud i egen bolig, og enkelte tog tilbage til Jylland.
Birgit Aaberg
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Klemensker Lokalhistorie
Onsdag den 5. januar kl. 19.00
Kom og hør
Bent Sørensen fortælle
om sin bog ”Fra jysk
bondedreng til folkeskolelærer på Bornholm”
og dermed sit liv.

Bent Sørensen fortæller om sit liv
Onsdag 2. februar kl. 19.00

Klemens Kro gennem tiderne
Kom og hør Elsebeth Pedersen fortælle
om kroens begivenhedsrige historie gennem kort,
fotos og anekdoter.
Sted: Mødelokalet ved siden af arkivet
Pris for medlemmer (inkl. kaffe): 40 kr.
Ikke medlemmer (inkl. kaffe): 60 kr.

En ældre udgave af Klemens Kro

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

Kirkeskolen i Klemensker, der i dag huser Klemensker Børnehus, blev opført i 1915. Foto: Alfred Kjøller, Allinge

KØB & SALG
Dødsboer købes

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

v. Karl Anker Svendsen

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!

• Aut. kloakmester
• Styret underboring i jord og klippe
• M.M.

AB BETONVARER

56 48 40 26

FABRIKSVEJ 13 . 3782 KLEMENSKER

Mobil 40 34 40 26

KLEMENSKER

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:

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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Det er ikke uden risiko at ﬂytte
fra Rø til Klemensker….
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

Denne øjenvidneberetning er ikke for sarte sjæle. Børn
bør have en voksen i nærheden.
”En ældre dame kunne have været kommet så gruelig galt afsted endda kunne have mistet livet. Dramaet
udspillede sig i umiddelbar nærhed af Præstemosen,
nærmere betegnet i et såkaldt aftægtshus på Fabriksvej.
Madammen blev overfaldet af en stor, tyk, ildelugtende, klæbrig slange i køkkenet. Der lød et vræl og høj
råben. "Kom og red mig!". Andre tilstedeværende i huset dristede sig frem rundt om hjørnet, og blev vidner
til, hvordan den ældre kvinde i hård kamp med uvæsenet i panik forsøgte at befri sine lokker fra utysket.
Nå men! - Efter et kvarters underholdning lykkedes
det hende at vride sig løs. God underholdning er bestemt ikke at foragte!
Der blev straks - apropos - nedsat et granskningsudvalg bestående af de samme øjenvidner. Efter en times
votering, kom de frem til et resultat:
Efter nedtagning af emhætten, var slangen blevet
hægtet op under loftet. Den havde så set sit snit i et
ubemærket øjeblik at ramle ned i hovedet på denne ældre kvinde; som i øvrigt her 14 dage efter stadig er dybt
rystet efter episoden og har nærmest tilegnet sig et vis
syndrom. Gemalen fik jo selvklart skylden ved ikke at
have ”tæmmet” slangen ordentligt.
Det er nu godt gjort, at efter hun/vi har boet på landet i 25 år, og aldrig har set noget kryb af den kaliber,
flytter til byen, og straks skal overfaldes af et sådant slimet uvæsen.

www.klemenskerjagtforening.dk
Formand: Tage Ipsen, tlf. 2929 6950
Nye medlemmer optages gerne
ved henvendelse til formanden.
Se evt. mere på foreningens hjemmeside.

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

Restaurant Stenby Mølle
Spellingevej 1
Rø • 3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 88 40
www.stenbymolle.dk
Restaurant Stenby Mølle
Murer-, støbe-,
og tømrerarbejde udføres!
Spellingevej
1 • Rø •snedker3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 88 40 • www.stenbymolle.dk

Så er det tid til Børnedisko
For alle børn fra 0. – 6. klasse
Fredag den 12. november
kl. 19.00-21.00

Tlf. 2360 3410

Entré 20 kr. pr. barn
(forældre gratis)

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

Klemensker
Jagtforening
Foreningsjagt i Pedersker
Foreningsjagten den 5. november blev afholdt som
fællesjagt med Knudsker Jagtforening, hvor der
blev drevet tre såter fra Knudskers afdeling og to såter fra Klemenskers afdeling. De 42 deltagende jægere fik, trods regn og blæst, en hyggelig dag i skoven. Det nye shelter ved Pederskers gamle jagthus
var en fin ramme om den traditionelle varme suppe
mellem tredje og fjerde såt.
Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i
Klemensker Jagthytte.
Klemensker Jagtforening

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3
3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:

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

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

Esbens Auto

Det foregår i KIF-centeret
Lindevej 25, Klemensker

Lige i starten, mens granskningsudvalget arbejdede,
var nabolaget nogenlunde enige om, at der igen var liv i
Præstemosen, og om der er sket mutationer efter den
forurening af mosen, der fandt sted?”
Af Sjidavarameed Pedersen

Gratis lånebil
Aircondition service

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

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

Telefon

2360 3410

Mellem tredje og fjerde såt blev der serveret varm suppe for de 42 jægere

Klemensker
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Sct. Hansbålet i Præstemosen
Den 25. oktober fik vi endelig afbrændt Sct. Hansbålet i
Præstemosen – dog uden sang.
Svends Graverservice havde været forbi forud for lige at skubbe bålet sammen og få evt. pindsvin ud, som
måske havde tænkt sig at overvintre.
Vi havde en let vind fra syd, så røgen gik flot ud mod
Simblegårdsvej. – I løbet af nogle få timer var bålet
brændt ned og det var blot de sidste gløder, der skulle
tages hånd om.
Tak til mændene som gav en hånd og Svends Graverservice.
Forud for afbrændingen holdt KLB’s bestyrelse og

Svend Espersen fra Menighedsrådet et lille møde med
brandinspektør Michael Grønbech-Dam om bålets
fremtidige placering.
Vi fik bekræftet, at den nuværende placering sådan
set er OK, men det vil også være i orden at flytte det ca.
10 m nø.
– Hvis vi blot agerer som ”robustborger” er der ikke
noget til hinder for at afbrænde bål i Præstemosen. Dog skal vi være opmærksomme på, at vejen ned fra Fabriksvej ikke kan anvendes som P-Plads. – Vi sætter Pforbudt-skilt op i fremtiden.
ID

KIF Centret, Lindevej 25 og
Klemensker-hallens Cafeteria
Hejs flaget for en ven eller
ved højtidelige lejligheder
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Henvendelse kan ske til
Poul Holm, Klemens Storegade 3,
for lån af flagstænger, flag og
retningslinjer. Mobil 2463 3819.

FOR E

N

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

Klemensker
Pensionistforening
Så nåede vi til slutningen af 2021 - et helt igennem
mærkeligt år. Vi håber, at 2022 bliver et godt år for alle.
Pensionistforeningen vil gerne ønske alle

EN Glædelig JUL
og GODT NYTÅR
Kommende arrangementer:

AKTIVITETSHUSET
”PIHLEN”

Fredag d. 14/1-2022 kl. 14.00
Hyggeeftermiddag
Inga Olsen kommer og hygger med os.

Aktiviteterne foregår i
Bygning C, Ungdomsskolen
Sct. Klemensgade 26

Fredag d. 11/2-2022 kl. 14.00
Billedeeftermiddag
- billeder fra tidligere ture.

Strikke- og hyggeklub:
Mandage kl. 9.00 – 11.00

Husk
- arrangementerne finder sted i KIF Centeret

Kortspil: Tirsdage kl. 13.30

Bankospil:
Anden onsdag i måneden kl. 14.00

Ugens bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30
i Klemensker Idræts- og Fritidscenter
Lindevej 25
For medlemmer med pårørende

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

Med venlig hilsen Bestyrelsen

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

2393 4204
5696 6164
2175 3949
2913 6633

Klemensker
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Nisserne
skal ned
Torsdag
den 30. december
kl. 15.00
KOM OG GI’ OS EN HÅND
MED AT FÅ NISSERNE NED
Vi mødes ved KIF Centret – fordeler gaderne
– og vender så tilbage med nisserne.
Bagefter er der en lille forfriskning til både store og
små, hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår.
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Klemensker Land- & Byforening

FOR E
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i KIF-Centret på Lindevej

Margit Busk har doneret 70 træer og buske til Byhaven i Klemensker i sin afdøde mand, Jens Busks ånd

Så har Kønnere Klemensker været i aktion igen:

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 85 kr. (min. 40 kuverter)
Børn 4-10 år 40 kr. Børn 0-3 år gratis.
Drikkelse til rimelige priser – vand på bordene.
Onsdag den 15. december kl. 17.30
Dagens menu: Glaseret skinke med
flødestuvede kartofter og salat
Vegetar: Glaserede grøntbøffer
med flødestuvede kartofter og salat
Onsdag den 19. januar kl. 17.30
Dagens menu: Forloren hare
med kartofler, sauce og rødkål
Vegetar: Look a like-forloren hare
Onsdag den 16. februar kl. 17.30
Dagens menu: Krydderstegt nakkesteg
med kartofler, sauce og coleslaw
Vegetar: Vegetar steg
Onsdag den 16. marts kl. 17.30
Dagens menu: Hele kyllingelår
med kartofler, sauce og agurkesalat
Vegetar: Pipfri
Bindende tilmelding
torsdagen før fællesspisningen.
Husk at oplyse, om der ønskes dagens- eller vegetarret.
Tilmelding til Bjarne Reimer på telefon 3061 7026
eller mail: bjarnerhansen@gmail.com
VEL MØDT!

Duft af jasmin, syren,
æbletræ og lind...
...og synet af blomstrende sommerfuglebuske, bornholmsk røn, spiræa,
dronningebuske og små nyudsprungne egetræer bliver til virkelighed
til næste forår og sommer. Takket være en ﬂot donation og vores egen
vilje til at gøre noget for fællesskabet.
Længe har vi måtte vente på, at der skulle ske noget
med det grønne område ved skolen, som Ejendomsservice jo har ejerskab og ansvar for.
For et år siden fik KLB den besked fra Kim Eilif, Ejendomsservice, at vi intet måtte foretage os på egen hånd,
men at man til april d.å. ville arrangere et planlægningsmøde mellem os, lederen af De grønne Områder
Morten Bach og Ejendomsservice. Trods rykker blev
det aldrig til noget.
Gennem forår og sommer har vore stimænd derfor
blot slået stierne gennem græsset og langs kanterne, så
man har kunnet gå sig en lille tur gennem området.
I det høje græs har der været en begyndende udvikling af forskellige naturligt forekommende blomsterarter.
Stor var vor glæde, da vi i sensommeren fik beskeden om, at vi måtte genplante de steder, hvor tørken

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

havde taget livet af de nyplantede hegn og buske og
små nye træer. Alt sammen afdøde Jens Busks værk.
Margit Busk, enke efter Jens Busk, besluttede at donere omkring 70 buske og træer. De raske folk i Kønnere Klemensker holdt planlægningsmøde og senere
plantedag i oktober. I løbet af fem timer kom planterne
i jorden, græs blev revet sammen og kørt væk, og et
stykke blev sået til med blomsterengfrøblanding.
Senere er der sat forårsløg rundt omkring i området,
og der kommer flere til. Liljendal donerer.
En stor tak til Margit Busk for denne fine gave til byen, tak til Liljendal for deres støtte og tak til plantørerne Christian Grønbjerg, Poul Kjøller, Bjarne og Rasmus
Reimer, Gert Kofoed Hansen, Bjarne Sørensen, Poul
Holm, Annie Blankensteiner, Elsebeth Pedersen og
Margit Busk.
Christine Holst, KønKlem og KLB

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

Ny Kirke
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Guds gave
I julen gives og modtages der mange gaver.
I den vestlige verden købes der så mange
gaver, at man ligefrem taler om et gaveræs.
For nogle år siden fik vi i Danmark en ny julesang. Den bærer titlen: ”Hvad er det, der
gør jul til noget særligt?” I vers 2 står der:
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Her sættes der ord på, at julen ikke bare er
hjerternes fest i nogle dage, men at barnet i
krybben giver os alle meget mere end alt
det, vi ellers kan gå op i.

Gaver og gave
I julen glæder vi hinanden med gaver, men
julens budskab handler ikke om gaver,
men om gaven. Jesus er Guds gave til hele
verden. Han er Frelseren, som kom til denne jord for at åbne vejen til Gud. I samtalen
med en samaritansk kvinde kaldte Jesus
sig selv for Guds gave (Joh 4,10). Da kvinden fangede denne pointe, forvandlede det
hende og hele byen, og de sagde, at de efter
mødet med ham, kunne bevidne, at han i
sandhed var verdens frelser.

Den lille Bibel
I Joh 3,16 får vi en beskrivelse af Guds gave.
Dette ene vers er så indholdsrigt, at man

kalder det for "Den lille Bibel". I dette ene
vers får vi en sammenfatning af hele Bibelen og den kristne tro. Hele Guds frelse og
kærlighed kommer til udtryk i disse ord:
”For således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv”. Det er Guds gave til os alle.

En stor glæde for alle
Kan man forestille sig én gave, som kan gøre alle glade? Én gave? Når man ser familiens julegaveønsker, kan man så forestille
sig én gave, som alle i familien og vennerne
kan samles om og sige: Det er bare gaven.
Tanken synes umulig. Og hvad med de øv-

Konfirmanderne lytter og tænker
Sangeren Hans Jørn Østerby
og dukken Jack gæstede konfirmandundervisningen. Der
blev lyttet, tænkt og grinet i
stor stil. Hans Jørn Østerby
formår at formidle forundringen over Guds skaberværk og
frelse på en meget naturlig og
humoristisk måde.
Det er godt, når der er plads
til både sjov og alvor i konfirmandlokalet.

rige mere end 7 milliarder mennesker ud
over hele jorden? Men det umulige er muligt. Juleevangeliet forkynder: ”Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”.
Himlens glæde var kommet til jorden, og
englen havde fået til opgave at fortælle om
denne store gave og glæde for alle. Englen
begyndte med at fortælle det til hyrderne
på marken, og da brød en himmelsk hærskare ud i lovsang. Guds gave til alle mennesker var nu kommet til jorden.
Glædelig jul i Jesu navn.
Sognepræst Per Munch

Ny Kirke søger:
En kirkemusiker/organist
på ca. 8 timer ugentligt og
en sognemedhjælper
på 8 timer ugentligt
Stillingerne tilbydes også som en
kombination af begge stillinger.
Ansættelsessamtaler
afholdes løbende.
Se stillingsopslag på
www.ny-kirke.dk
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Gudstjenesteliste og mødekalender
Vedrørende de aktuelle corona vejledninger henvises der til kirkens hjemmeside: www.ny-kirke.dk

DECEMBER
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
24. december Juleaften
Kl. 12.30: Julegudstjeneste for børnefamilier
Kl. 14.00 og 15.30 Juleaften gudstjeneste
Indsamling: Sognets børnearbejde
25. december kl. 10.30 Juledag
Indsamling: Kirkens børnearbejde
26. december kl. 10.30 2. juledag
Prædikant: Morten Munch
Indsamling: Kirkens børnearbejde

JANUAR
1. januar kl. 10.30 Nytårsdag
Indsamling: Det danske Bibelselskab
2. januar kl. 10.30 Helligtrekongers søndag
Indsamling: Missionen blandt hjemløse
Kirkekaffe

Prædikener på nettet

Menighedsrådsmøde

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

Onsdag d. 5. januar og 2. februar kl. 19.00
i Præstegården.

Børnekirke
Ved gudstjenester søndage kl. 10.30; dog ikke de
søndage, hvor der er Ungkirke.

16. januar kl. 10.30 2. s. e. helligtrekonger
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut

Tirsdag 1. februar kl. 19.00-21.00
Præstegården, Ellebyvej 2.

Børnekirke er for 3-9 årige. 0-2 årige er også velkomne
sammen med en voksen.

Vi læser og taler om den kommende søndags tekster:
Sidste søndag efter Helligtrekonger:
Es 2,2-5; Kol 1,25-28 og Joh 12,23-33

Kontaktperson: Signe Munch, tlf. 3049 8396.

Enhver er hjertelig velkommen!

Kirkebilen

Kirkebil kan benyttes.

kører til alle gudstjenester.

Seniorfællesskab

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

Tirsdage i foråret 2022 kl. 14.30-16.00
Præstegården, Ellebyvej 2.

Evangelisk Alliance
Bedeuge d. 9.-16. januar
Temaet er: Sabbat.

9. januar kl. 10.30 1. s. e. helligtrekonger
Torsdag d. 13. januar kl. 19.00
Gudstjeneste – Evangelisk Alliance Bedeuge

Fællesskabsaften

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

”Gæt en sang”. Vi quizzer og synger sammen
med Finn Nygaard

15. febr.

Seniorliv – udfordringer og glæder
v. Signe Munch

Fællesbøn

22. marts Paul Kjøller viser billeder og
fortæller om ”gamle dage” i Nyker by

Følgende onsdage kl. 16.30 i Præstegården:
d. 19/1 og 16/2.

19. april

”Mit livs bagage” – v. Per Munch

24. maj

Sommerafslutning

23. januar kl. 10.30 3. s. e. helligtrekonger
Finn Kappelgaard
30. januar kl. 10.30 4. s. e. helligtrekonger
Indsamling: KLF – Kirke og Medier

FEBRUAR
6. februar kl. 10.30 Sidste s. e. helligtrekonger
Kirkekaffe
6. februar kl. 13.00 Sidste s. e. helligtrekonger
Ungkirke. Kirkekaffe
13. februar kl. 10.30 Septuagesima
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
20. februar kl. 10.30 Seksagesima
Knud Henning Hansen

Ung kirke
Ung kirke er et nyt og friskt tilbud, som på en særlig måde
henvender sig til 12-16 årige og deres familier, men alle aldersgrupper er velkomne. I skrivende stund er den første
Ungkirke gudstjeneste planlagt til at afholdes d. 5. december kl. 13.00. Det er en almindelig søndagsgudstjeneste
med nadver og med de samme tekster som ved søndagens
højmesse. Men sang og musik vil være i en mere ungdomsvenlig udgave. Næste Ungkirke – gudstjeneste bliver
søndag d. 6. februar kl. 13.00.
Hvis det ønskes, vil vi også prøve at samle unge nogle
hverdagsaftener.
Er du interesseret i at være med, så kontakt Signe
Munch, som koordinerer Ungkirke, tlf. 3049 8396.

Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission

NYT fra
menighedsrådet
Menighedsrådet har ved mødet den 17. november
2021 konstitueret sig.
Formand Heine Munch Larsen, næstformand
og sekretær Hanne Landberg, kirkeværge Vilmer
Olsen, kasserer og regnskabsfører Ulla Kjøller,
kontaktperson Hartvig Mumm, PR og kommunikation Bodil Bräuner.
Menighedsrådet vil se frem til et nyt og forhåbentlig godt arbejdsår.
Menighedsrådet vil ønske alle en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår.
På vegne af Nyker Menighedsråd
Hanne Landberg

Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423

Januar

Februar

Tirsdag d. 11. kl. 19.00
ELM Rø

Onsdag d. 2. kl. 14.30
Kirkens ældremøde, Klemensker

Onsdag d. 12. kl. 19.00
Klemensker kirke

Tirsdag d. 8. kl. 19.00
Bibelundervisning v. Jens Jørgen Rasmussen
i Klemensker

Torsdag d. 13. kl. 19.00
Ny Kirke
Fredag d. 14. kl. 19.00
LM i Årsballe
Onsdag d. 19. kl. 19.00
Møde i Klemensker v. Palle Kure
Fredag d. 28. kl. 18.00
Vinterstævne i Aakirkeby.
Fællesspisning, lovsang og forkyndelse

Onsdag d. 23 kl. 19.00
Møde i Klemensker v. Peter Hauge Madsen
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Helligtrekonger
ved Peter Hauge Madsen
De hellige tre konger var lidt sent på den. Det kan man måske godt få indtryk af, når man læser beretningen i Bibelen. De besøgte først stalden med Jesus-barnet et par uger
efter hyrderne. Men de nåede det.
Den 5. januar fejrer vi ”Helligtrekongersaften” til minde
om disse mænd, der kom til Jesus-barnet for at tilbede det.
Selv om vi måske kan være sent på den med forberedelser
til julen, så kan Jesus nu tilbedes og takkes hele året - også
efter den 5. januar. ”Julen varer lige til påske”, synger vi.
Den slutter nu nok officielt den 6. januar, men julens budskab kan vi tage til os hele året. De hellige tre konger nåede
det.
Hos evangelisten Matthæus (kap. 2,1-12) står der ganske
vist ikke, at disse mænd var konger, heller ikke at de var
tre, blot at de var nogle vise mænd fra Østerland. Traditionen om de vise mænd som konger har sit udspring i Esajas
bog kap. 60,3, hvor der står følgende profeti: ”Folkeslag
skal komme til dit lys og konger til din stråleglans”. Og tallet tre er nok blevet tradition ud fra de tre gaver, de vise
mænd bragte barnet: Guld, røgelse og myrra.
I middelalderen fik de tre konger navne: Kasper, Melchior og Balthazar. Det hed sig, at ham med guldet repræsenterede Europa. Ham, der havde røgelse med, kom fra
Østen. Ham med myrra kom fra Afrika – myrra er nemlig
en velduftende salve eller parfume udvundet af de afrikanske gummitræers harpiks. Disse gaver symboliserer
hver især noget.
Guldet: At Jesus er konge, Messias (som på hebraisk betyder ”den salvede”). Jesus er en konge, der skal herske

over mennesker, men han gør det med kærlighed som sit
våben.
Røgelsen er tegn på, at menneskers bønner ligesom røg
og vellugt stiger op til himlen, til Gud. Jesus lærer os bønnen Fadervor for at fortælle os, at vi alle kan bede til Gud,
som vores himmelske far.
Myrra blev brugt til bl.a. balsamering af døde, så den
symboliserer de lidelser, der ventede Jesus på korset samt
hans død. Helt fra begyndelsen var Jesus bestemt til at dø
for vores skyld. Kun herved kunne han bringe den fred til
mennesker, som englene på marken sang om for hyrderne.
Vi synger i dag om den samme fred, der er knyttet til Jesus Kristus. I Grundtvigs julesalme ”Dejlig er den himmel
blå” er de hellige tre konger omtalt som vise mænd. De
kunne tyde betydningen af den klare stjerne; en kongesøn
var født. Og de fulgte stjernen. Traditionen siger, at de nåede frem på den trettende dag. Det har så været med til at
afgrænse julen.
For et par generationer siden varede skolens juleferie til
helligtrekonger, og juletræet skulle være i stuen til helligtrekongers dag. Der eksisterer en gammel tradition med et
helligtrekongers lys af form som en trefork, som forneden
rummede en lille krudtladning, så når lyset brændte derned og krudtet sprang, var julen forbi.
I Rønne har vi, for nogle år siden genoptaget en anden
gammel tradition: Helligtrekongersoptog. Med udklædte
vismænd i spidsen går vi med lygter og syngende fra Rønne museum til Skt. Nicolai kirke. Her holdes en kort gudstjeneste.
Kom gerne og vær med den 5. januar.

Dåbens gave
ved Kurt Rønne

Hvad er dåben egentlig for en størrelse?
De fleste i Danmark har en eller anden fornemmelse af,
hvad selve dåbens ritual er ud fra egen oplevelse. Dels er
ca. 8 ud af 10 danskere blevet døbt, og de fleste har overværet et pænt antal dåb af små børn - eller voksne for den
sags skyld.
Selv er jeg døbt d. 29/1 i 1967 af Carl Røboe Dam i Sct. Clemens kirke, og har med glæde fået døbt vores egne 4 børn,
to af dem i dette blads kirke, og husker hver af dåbsdagene,
som noget helt specielt, hvor stoltheden over at kunne
samle familie og menighed om vores barn var kæmpestort.
Men udover selve ritualet hvad betyder det så, udover
det rent juridiske at man automatisk bliver medlem af kirken ved dåben.
Er det bare en overgangsrite, som alle kulturer har, for at
markere, at der nu er et rigtigt menneske, som er en del af
samfundet? Kunne det lige så godt være en barnepræsentation, en omskærelse eller en der holder en baby udover
forsamlingen ligesom da Simba blev præsenteret for alle
dyrene i tegnefilmen Løvernes Konge? Får man andet end
gode følelser og en god anledning til en fest med de nærmeste? Selvfølgelig gør man det, ellers var det ikke noget
vi siden kristendommens første dage har lagt så stor vægt
på.
Personligt har jeg oplevet det at blive far som en kæmpe
glæde men også angstprovokerende. Glæden over det lille
liv man har skabt, lagt sammen med det store og det uvisse? Kan jeg tage vare på barnet og kan jeg være ansvarlig
nok, så jeg ikke skader barnet? Kan jeg vejlede og hjælpe og
beskytte den søde baby, så babyen vokser op og bliver et
godt og bare lidt lykkeligt menneske? Der er det godt at have Gud med, som hjælp og støtte. Man bliver nemt så lille i

mødet med den store verden, og der er det godt at vide, at
man ikke er alene.
Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Men hvordan kan det at pjaske noget vand i hovedet på
en baby, gøre os trygge. Det kan det - men selvfølgelig kræver det tro - men beskeden fra Gud er, at han møder det lille barn, og siger til barnet: ”Jeg ser dig, følger dig resten af
dit liv og holder særlig meget af dig”. Det er vores tegn på,
at den store Gud, som har skabt hele verden, alligevel har
øje for selv det mindste barn.
Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.
Men er dåben så ”bare” en symbolsk handling, som skal
vise os Guds kærlighed? Nej, der er endnu mere! For ligesom med nadveren, som udover at minde os om påskens
budskab, også giver os styrke til vores tro og vores liv som
kristne, så giver dåben modtageren muligheden for et liv
sammen med Jesus. Med en forbindelse som på forunderlig vis, viser os vejen frem i livet, og videre ind i evigheden.
Og ved livets grænse lever forsat
dine løfteord ved døbefonten
Dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
Så glæd dig du døbte over hvad du har fået - hvis du ikke
er døbt, så skynd dig at blive det. Der ligger en gave og venter, som langt overgår alle andre (jule)gaver.
Citater fra DDS 448
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Kirkelig
vejviser

Dåbens betydning i mit liv
Tre kirkegængere i Nyker skriver her om dåbens betydning i deres liv.

Hjemmeside: www.ny-kirke.dk
Sognepræst
Per Munch
Ellebyvej 2, Nyker,
tlf. 5696 3024
pkmu@km.dk
Fridag om mandagen
Præstesekretær
Hanne Landberg
tlf. 2931 0504
hala@km.dk
Sognemedhjælper
Vakant
Koordinering af børnekirke,
ungkirke, seniorfællesskab
og husbesøg
Signe Munch
tlf. 3049 8396
signevmunch56@gmail.com

Der var engang…

Det giver tryghed

Gaven som glæder

Organist
Vakant

ved Finn Nygaard

ved Vivi West Olesen

ved Bodil Bräuner

en kongesøn. Han boede på et slot, - selvfølgelig. Han kunne godt have heddet Frederik,
men det gjorde han altså ikke. Han hed Leif.
Nogle kaldte ham Leif den lykkelige, andre
for Leif lurendrejer.
Det var en fin sommerdag på slottet, hvor
kongefamilien og alle lakajerne havde travlt
med hver deres. Så Leif han kedede sig. Nu
gik han rundt i parken og fandt på. Det gjorde han ret ofte, - fandt på. Og pludselig var
den der: Han skulle på eventyr ude i den store verden. Leif løb til det hemmelige hjørne,
hvor han så let som ingenting kunne klatre
over muren og ud i det fri. Så gjaldt det om at
komme uset ned til floden.
Snart hoppede og sprang Leif den lykkelige op langs med floden, hvor der hele tiden
var noget spændende at se på. Der lå der en
badebro, og en dreng på hans alder var ved
at tage tøjet af, for at hoppe i vandet.
”Må jeg være med?” råbte Leif. Og snart
var de begge i vandet, hvor de pjaskede og
sprøjtede og svømmede om kap. Også længere ud i floden. Men så blev strømmen
pludselig stærk. Leif var kommet for langt
ud. ”Pas på strømmen!” råbte hans nye ven.
Men for sent. Vandet drev ham hurtigt afsted. Leif kæmpede af alle kræfter. Men lige
lidt hjalp det. Når han råbte om hjælp, var
det eneste resultat, at han slugte en masse
vand. Nu begyndte han også at blive træt –
meget træt. Et sidste råb om hjælp blev ikke
til meget andet end en gurglen.
Lidt længere nede ad floden sad en ældre
mand i sin lille båd og fiskede, inde langs
bredden i smult vand.
Han hørte Leif råbe og var straks klar over,
at der var noget helt galt. Så han greb årerne
og roede ud midt i floden. Her brugte han alle kræfter på at holde båden op mod strømmen. Så fik han øje på drengen, der nu drev
hjælpeløst afsted. Manden fik fat i en arm og
kunne snart efter trække ham op i båden.
Leif kastede vand op og hostede og kom kun
langsomt til sig selv.
Så hviskede Leif bare to ord: ”Tak Far”.
PS: Dåben er som en redningsbåd, som
min himmelske far redder mig op i, mens
jeg er ganske hjælpeløs.

Jeg blev døbt d. 17.4. 1960 i Sct. Klemens kirke. Det var på min mors fødselsdag. Jeg var
da ca. 1 ½ mdr.
Jeg er glad for, at mine forældre valgte at
lade mig døbe. De lagde mig i Guds hænder;
de ville, at jeg skulle tilhøre den kristne menighed. Jeg var for lille til selv at træffe dette
vigtige valg. Dåben er en gave, som jeg fik
helt gratis uden selv at gøre noget som helst.
Jeg vil ikke sige, at jeg som sådan mærker
dagligt, at jeg er døbt. Men på en eller anden
måde er det trygt at vide.
Da jeg blev 14 år, valgte jeg så at bekræfte
min dåb. Jeg valgte selv at sige ja til, at jeg
ville tilhøre kirken og være en del af den
kristne menighed.
Dåben betyder mere og mere for mig, jo
ældre jeg er. Det er trygt at vide, at uanset
hvor jeg er, tilhører jeg Gud.
Ved tro og dåb har jeg et håb om at nå
himlen. Jeg må komme til ham med alt, både sorger og glæder. Dåben er ligesom et pas,
jeg har adgang til himlen den dag, jeg skal
forlade denne jord.
En sang, jeg holder meget af, er denne. Jeg
skriver 1. og 3. vers her, så må I selv finde resten af versene på nettet:

Min dåb sagde mig ikke meget de første 20
leveår. Først i 20’erne begyndte jeg at komme i kirke og søge svar i biblen.
Det gjorde min dåb meget værdifuld for
mig. For i dåben tog Gud imod mig som sit
barn, og jeg fik ham som min himmelske
far. Han har valgt mig og vil have inderligt
fællesskab med mig hver dag i al evighed.
Hver morgen må jeg vågne og vide, at jeg er
elsket af Gud og værdifuld for ham. Han har
valgt mig, som jeg er. Det er en daglig glæde
for mig.
Af og til oplever jeg mig dog ikke særlig
værdig til Gud. I de tider er det supergodt for
mig, at jeg er barnedøbt. For i barnedåben
fik jeg alt givet af Gud. Som 3 uger gammel
baby kunne jeg ikke og skulle ikke præstere
noget for at få Guds gave. Det hvilede helt og
holdent på Guds ageren og altså ikke på min
formåen eller mine følelser. Og det gør den
stadig. Det er vildt trøsterigt for mig.
Min dåb betyder også, at jeg aldrig er alene om at leve det her liv. For Jesus har lovet,
at han vil være med mig alle dage. Jeg må
samtale med ham om alt i mit liv. Jesus har
nemlig lovet, at den, der kommer til ham,
vil han aldrig støde bort. Det er meget betydningsfuldt for mig.
I dåben fik jeg også Helligånden som en
del af gaven. Det er Guds gode ånd, som
hjælper mig til at forstå og tro Guds ord. Han
er min trofaste trøster og gode vejleder i
hverdagen.
I dåben fik jeg endvidere syndernes forladelse. Den del af gaven betyder for mig, at
når jeg træder ved siden af, så kan jeg bekende det for Gud, og så er Han trofast og tilgiver mig. Jeg får syndernes forladelse, fordi
Gud lod Jesus dø og opstå for mig, så Han
kunne forløse mig fra synden.
I min dåb blev jeg faktisk iklædt en andens retfærdighed helt gratis, nemlig Jesu’
retfærdighed, som giver mig adgang til det
evige liv i fællesskab med kærlighedens
Gud. Det er en fantastisk værdifuld gave for
mig.

Graver
Pernille Hansen,
tlf. 2423 5695

Jeg har et pas i hånden,
jeg fik det i min dåb,
dets stempel er fra Ånden
med gyldigt fremtidshåb.
Jeg ved, at det skal sige,
at netop i Guds rige
har jeg mit fædreland.
Men også i min hverdag
har det en stærk funktion:
Det minder mig om den sag,
der er min livs-mission:
At når jeg har det hele
derhjemme, kan jeg dele
min hverdagsrigdom ud.
(Sprint, 1989)

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

Menighedsrådet
Formand
Heine Munch Larsen,
Jens Koefoeds Vej 22,
tlf. 2440 6291
Næstformand og sekretær
Hanne Landberg,
Nyker Hovedgade 27,
tlf. 2142 2642
Kasserer
Ulla Kjøller,
tlf. 3069 6313
Kirkeværge
Vilmer Kofoed Olsen,
Nyker Hovedgade 26,
tlf. 3032 7001
Kontaktperson for personalet
Hartvig Mumm,
Pluggegårdsvej 6,
tlf. 5696 3423
PR og kommunikation
Bodil Bräuner,
Saxesgade 4,
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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FLERE MEDLEMMER ØNSKES
Det er en kendt sag, at jo flere medlemmer en forening
har, jo større og bedre aktiviteter kan man gennemføre,
da man jo så får flere kontingentindtægter at arrangere
aktiviteter for.
Dette gælder selvsagt også for Nyker Pensionistforening, og vi er derfor ALTID på udkik efter flere medlemmer til vores hyggelige forening.

SÅ KENDER DU NOGEN – ELLER ER DU SELV modtager af pension eller er du fyldt 60 år, så er du meget
velkommen til at deltage i eet arrangement, før du
eventuelt beslutter dig for at melde dig ind i foreningen.
Alle vore aktiviteter planlægges ud fra medlemmernes egne ønsker, og omtales i Klynge-avisen som husstandsomdeles til alle i Nyker Sogn, ligesom vi een
gang årligt omdeler en aktivitetsoversigt til alle medlemmerne.

I særlige tilfælde kan der optages medlemmer som
ikke er bosiddende i Nyker Sogn.
Foreningen vil være medvirkende til at fremme
medlemmernes trivsel ved at afholde hyggelige fælles
aktiviteter.
Nyker Pensionistforening er upartisk i alle religiøse
og partipolitiske spørgsmål.
Kontingentet udgør 75,- årligt og indbetales ved indmeldelse eller i forbindelse med den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned.
Indmeldelse kan ske til:
Formand Sven-Erik Sørensen
Pilegårdsvej 12 E, Nyker
Mail: bejerholm2019@outlook.dk
Telefon: 26 44 02 04
og
Kasserer Ulla Pedersen
Møllevej 11, Nyker
Mail: upedersen@hotmail.com
Telefon: 51 34 51 05
Sven-Erik Sørensen

Vi gør opmærksom på, at alle arrangementer i
foreningen gennemføres under hensyntagen til
de til enhver tid gældende corona-restriktioner.

Onsdag den 15. december
kl. 14.30 – 16.30
Julehygge med Knudsker Pensionistkor
i Nyker Forsamlingshus
I håb om, at det i år vil være muligt at synge, har vi
atter inviteret Knudsker Pensionistkor til at komme
og underholde os. Undervejs holder vi en lille pause,
hvor vi kan nyde et glas gløgg og lidt æbleskiver.
Egenbetaling 25 kr. for æbleskiver og gløgg.
Tilmelding senest torsdag den 9. december
til Sven-Erik Sørensen
på mail: bejerholm2019@outlook.dk
eller telefon 26 44 02 40

Hvem er vi?
Formålet med Nyker Pensionistforening er at samle alle borgere i Nyker Sogn, der modtager pension eller er
fyldt 60 år.

Eftermiddagskaffe under bustur. Foto: Bente Møller

Onsdag den 12. januar
kl. 18 - ??
Nytårsfest med tipskonkurrence
i Nyker Forsamlingshus
Så er vi kommet ind i et nyt – og forhåbentlig bedre år, og det skal bestemt fejres med lidt
god mad og en lille quiz undervejs. Og selvfølgelig
er der en præmie til vinderen af quizzen.
Egenbetaling 125 kr. for maden.
Tilmelding senest torsdag den 6. januar
til Sven-Erik Sørensen
på mail: bejerholm2019@outlook.dk
eller telefon 26 44 02 40

GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR
Alle medlemmer af Nyker Pensionistforening samt deres familier og pårørende ønskes en rigtig glædelig jul
samt et godt fredfyldt nytår.
På hele bestyrelsens vegne vil jeg sige tusind tak for
den opbakning, I har givet til de arrangementer som vi
– heldigvis – har kunnet gennemføre i 2021.
Det er jeres støtte i form af opbakning og deltagelse i
arrangementerne, der gør at vi i bestyrelsen, har kunnet holde humøret oppe hos hinanden, når vi gang på
gang har planlagt udflugter og foredrag, for blot derefter at kunne corona-aflyse dem igen.
Til højre for denne artikel kan I se de aktiviteter, vi
har planlagt i resten af 2021/2022 sæsonen, helt frem til
generalforsamlingen den 9. februar, hvor vi for øvrigt
håber på den sædvanlige store tilslutning og mange
forslag FRA JER til arrangementerne i sæsonen 2022/
2023.

Onsdag den 9. februar 2022
kl. 16.00
afholder Nyker Pensionistforening
ordinær generalforsamling
i Nyker Forsamlingshus

Afslutningsvis ønskes du og din familie endnu en
gang en

RIGTIG GLÆDELIG JUL
samt
ET GODT OG
FREDFYLDT NYTÅR
Sven-Erik Sørensen
Formand

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning
for alle deltagende medlemmer. Drikkevarer er for
egen regning ellers ingen egenbetaling.
Tilmelding (til fællesspisningen) senest
torsdag den 3. februar til Sven-Erik Sørensen
på mail: bejerholm2019@outlook.dk
eller telefon 26 44 02 40
*********
HUSK – at skulle du have specielle ønsker med
hensyn til forplejning (diabetes, glutenallergi,
vegetar eller andet) skal du blot nævne det ved
tilmeldingen, så tager vi naturligvis højde for det.
*********
Vil du/I gerne have vores lille velkomstfolder, kan
den rekvireres ved henvendelse til Bente Møller
29 27 82 72 eller Sven-Erik Sørensen 26 44 02 40
Du er altid velkommen til at deltage
i ét arrangement som ikke-medlem,
før du beslutter dig til medlemskab.
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Har du set
træet…

Har du set
stenen?

Den opsatte sten.
Foto: Sven-Erik Sørensen
Lørdag den 6. november kunne man læse i Bornholms
Tidende, at Nyker Borgerforening i forbindelse med
fejring af halloween – og efter indhentet tilladelse fra
familien – har opsat Morten og Anna Svenssons gravsten på hjørnet af Nyker Hovedgade og Kirkemarksvej.
Lørdagens fine artikel indeholdt historien om Morten og Anna og deres to sønner, hvoraf den ene også har
sit navn på stenen.
Man kunne jo fremsætte det forslag, at Borgerforeningen opsætter en lille informationstavle, som netop fortæller den rørende historie om to svenske ”fremmedarbejdere”, der ved flid og sparsommelighed skabte et livsgrundlag for dem selv og deres børn, og efterlod denne herlige grønne perle midt i Nyker, og som i
dag udgør et meget eftertragtet ”åndehul” for børn og
voksne, og som med hjælp af Realdania-fonden i fremtiden kan udvikles til at blive et stort aktiv for byen.
Af Sven-Erik Sørensen

ET MINDESMÆRKE ER BLEVET SKABT
For nogle år siden blev Nyker Borgerforening kontaktet
af efterkommerne af Morten Svendsen, den driftige

Nyker-bo, som lægger navn til haven i midten af byen
og vejen umiddelbart ved siden af.
Familien ville spørge om Borgerforeningen var interesseret i Morten Svendsens gravsten, da gravstedet var
ved at udløbe. Det takkede Nyker Borgerforening ja til,
og efter nogen tids planlægning, blev stenen rykket de
få hundrede meter fra byens kirkegård til dens nuværende hjem på hjørnet af Hovedgaden og Kirkemarksvej.
Stenen blev indviet i forbindelse med allehelgensaften søndag d. 31. oktober, og ved indvielsen mødte en
enkel af Morten Svendsens efterkommere, og kom
med blomster fra olde- og tipoldebørn.
Gravstenen skal stå som et mindesmærke for Morten Svendsen og hans betydning for byen. Det er planen at gravstenen skal tegnes op og have en mindre renovering.
Hvis du vil vide mere om Morten Svendsens Have og
Morten Svendsen, kan du klikke ind på www.nyker.dk
– Om Nyker – Naturen i Nyker.
Af Mattias Landberg-Krarup,
Nyker Borgerforening

Denne såkaldte QR-kode så jeg tilfældigvis opsat på eet af
de store træer i Morten Svendsens have.
Nysgerrig – som alle andre – scannede jeg koden, og
stor var min forbløffelse, da jeg fik adgang til et opslag fra
Matthew Wagner (Wildlife Photography), der fortalte, at
træet var en rød-el (Alnus glutinosa), hører til birke-familien, og at det var havens største om træ.
Træet vokser på fugtig og næringsrig bund i skove og
moser, og han havde regnet ud, at netop dette træ binder
omkring 8,4 ton Co2 – IMPONERENDE.
Hvorfor han lige netop har valgt dette træ, og gjort sig
den ulejlighed at måle højden, diameteren og omkredsen
(som fremgår af QR-kodens tekst) er en gåde, som læserne
forhåbentlig kan løse for mig.

Giver adgang til spændende viden. Foto: Sven-Erik Sørensen

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

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

NYKER BANKO ...

Så kom bankopladerne endelig frem
Den 17. november var det omsider tid til Nyker Pensionistforenings traditionelle pakkebankospil, efter et års
Coronapause.
Reglerne var som vanligt enkle. Alle fik 4 gratis plader, alle skulle medbringe en pakke til 25 kr., der skulle
bruges som præmie, og bestyrelsen havde besluttet at
øge præmiestakken med 3 fine gavekurve, der blev uddelt til de tre første, der fik pladen fuld.

heldige end andre, og som derfor kan indkassere mange pakker – og også en del drillende bemærkninger.
Da spillet var færdigt, blev der budt på hakkebøf med

Mød op og få en
hyggeaften.
Hver tirsdag klokken 18.30
i Nyker Forsamlingshus og NIF Klubhus
Mange præmier ...
Alm. Banko ... Pause Banko ...
Mini Banko .. . Maxi Banko .. .
Bingolo ... Lodtrækning på
indgangsnummer ...
Tag en kop med,
og vi giver kaffe.
Døren åbnes kl. 17.00.
Vi har teleslynge i
forsamlingshuset.
Hilsen Banko

citronfromage som dessert, og så gik snakken livligt,
indtil alle ved godt 18-tiden listede hjem, mætte og veltilpasse efter et lækkert måltid og nogle hyggelig timer.
Tekst og foto: Bente Møller

Der blev spillet til alle præmier var uddelt, og var der flere,
der fik banko samtidigt, blev der trukket lod
Nogle måtte gå tomhændede og nok lidt skuffede
hjem, mens andre næsten kunne fylde en trailer, for
når man spiller banko, er der altid nogen, der er mere
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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.

Alex Speed Kjeldsen viser og forklarer. Foto: Bente Møller

Nyker Pensionistforening
hørte bornholmsk
Onsdag den 27. oktober genlød Nyker Forsamlingshus
gentagne gange af rullende latter og det var Alex Speed
Kjeldsens skyld J
Nyker Pensionistforening havde nemlig inviteret
pedersker-boen til at komme og fortælle om arbejdet
med den ordbog over det bornholmske sprog som han
står i spidsen for, og man må sige, at efter de mange latterudbrud der lød i løbet af eftermiddagen, så er det enten et sjovt arbejde – eller også skyldes det et endog
meget levende foredrag som Alex Speed Kjeldsen i vanlig veloplagt stil holdt for de godt 25 medlemmer af Nyker Pensionistforening, der havde tilmeldt sig.
Inden man nåede så langt, havde man dog nået at
indvi de under coronatiden indkøbte Højskolesangbøger, sangbøger som er indkøbt i samarbejde med forsamlingshuset til gavn og glæde for begge parter, og
som er til fri afbenyttelse når der holdes arrangementer.
Heldigvis er han ikke alene om arbejdet, men har en
lang række frivillige hjælpere siddende rundt om på
øen, som hjælper ham med at løse nogle af de mange
opgaver i forbindelse med etablering af ordbogen, både med indsamling og dokumentation af brugen af ord
og vendinger, men også med at få det hele tilgængeligt
digitalt.
Alex Speed Kjeldsen fortalte meget levende og engageret om det kæmpe arbejde som man er godt i gang
med – der er allerede over 1,5 millioner ord som er publicerede eller under forberedelse !! – og dette er kun en
lille brøkdel af de mange tilgængelige ord, tekster og
vendinger, som skal indgå i værket.
Han gjorde god reklame for de dele af ordbogen,
som allerede nu er tilgængeligt på hjemmesiden
”bornholmskordbog.ku.dk”, og viste de mange muligheder der er for søgning iblandt de 19.000 opslagsord.

kaffepause med forsamlingshusets fremragende lagkager.
Men selv kaffe og lagkage kunne ikke stoppe snakken om bornholmsk, så det var svært for Alex Speed
Kjeldsen at få 2. halvdel af foredraget sat i gang.

Efter en lille times foredrag med spændende fortællinger og mange spøjse eksempler på – for de fleste
ukendte ord og vendinger – var det tid til en velfortjent

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:
Der snakkes bornholmsk i kaffepausen. Foto: Bente Møller
Det lykkedes dog, og da han viste nogle af de kilder
som man benytter sig af, var der igen stor lydhørhed
blandt deltagerne, særligt da han ovenikøbet havde
medbragt nogle specielle ord og vendinger fra Nyker og
omegn.
Dette udløste stor nysgerrighed og spørgelyst blandt
deltagerne, og det er ganske sikkert, at en hel del af disse skulle hjem og slå op på hjemmesiden, for at se noget af alt det spændende materiale der ligger der.

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.
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
Noget af materialet der skal bearbejdes. Foto: Bente Møller

Den digitale forside. Foto: fra internettet

Nyker Pensionistforening

Klokken havde passeret 16.00 godt og vel endda, da
formand Sven-Erik Sørensen måtte standse talestrømmen og de mange spørgsmål og derpå takke Alex Speed
Kjeldsen for et endog meget spændende foredrag – et
foredrag som selv nogle af de deltagende ”førdere” fik
megen glæde af.
Inden man endnu en gang fattede de nye sangbøger,
sluttede Alex af med at bede alle om hjælp, såfremt de
skulle sidde inde med viden om det bornholmske
sprog, han kan kontaktes på følgende mailadresse:
alex@hum.ku.dk
Sven-Erik Sørensen

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

4191 9876

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

Kasper Monrad
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Halloween – en dejlig uhyggelig tradition

Uhyggelige græskar. Foto: Mattias Landberg-Krarup

Igen i år var der stor fest, da vi traditionen tro fejrede Halloween i Nyker. Omkring hundrede børn og voksne var
mødt op i Morten Svendsen Have for at deltage i et lille løb
rundt i haven. Der blev der stillet opgaver, som udfordrede
de unge hekse, vampyrer og monstre. Som belønning fik
alle søde sager, når man fandt frem til de rigtige løsninger.
Rammerne var i top, da Børnehuset i Nyker og Bornholms
Frie Idrætskole havde fyldt haven med flot udskårne græskar. Græskarne var indkøbt af Nyker Borgerforening.
Festlighederne forsatte i NIF’s klubhus hvor der blev
serveret blodpasta med kødsovs.
Her kom cirka 50 børn og voksne forbi, og der blev snakket og hygget, inden de flot udklædte børn skulle ud og gøre Nyker usikker i deres jagt efter slik.
Tak til alle som deltog i begivenheden, både i haven og
til fællesspisningen.
Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi igen skal have
en (u)hyggelig dag.
Af Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening

Blodpasta med kødsovs. Foto: Mattias Landberg-Krarup

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

Vil du vente med at betale?

Nyker Fodbold siger farvel til deres
cheftræner Kent Ole ”KO” Larsen efter
to års samarbejde.
Vi vil gerne takke vores træner for en
kæmpe indsats, hvor han har været
med til at få fodbolden sparket i gang
igen i Nyker, efter en del magre år hvor
der næsten ikke var aktivitet på fodboldbanerne.
Vi har hele tiden haft for øje, at Kent
Ole Larsen kun ville være træner for os i
to år, og derved har klubben været på
forkant med at fået kørt en ny træner i
stilling, fortæller Nykers seniorkoordinator Per Brandt Rasmussen.
Ny cheftræner fra årsskiftet bliver
Kim E. Thygesen, som har været trænerassistent det sidste halve år. Ny på
assistentposten er Emil Anneberg som
har været holdleder for 2. holdet, afslut-

Per Brandt Rasmussen og Kent Ole Larsen
Foto: Knud A. Rasmussen
ter Per Brandt Rasmussen med at fortælle.
Af Knud A. Rasmussen

Kender du den om……
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

– de to kammerater der
var ude på jagt og pludselig falder den ene livløs om.
Kammeraten ringer
straks til 1813 – og kommer hurtigt igennem !
Han fortæller stakåndet til den vagthavende: ”Min ven er død,
hvad skal jeg gøre ?”.
Vagthavende siger:
”Tag det helt roligt, jeg
skal nok hjælpe, allerførst – er du sikker på at
han er død ?”
”Et øjeblik”, siger
kammeraten, og lidt efter lyder der et skud,
hvorefter kammeraten
igen er i telefonen:
”Okay sådan, hvad gør
jeg så ?”
Sven-Erik Sørensen
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Status på købmandsbutik
De første møder er blevet afholdt mellem Borgerforeningen og Dagrofa, og der er lagt de første planer om at etablere en købmandsbutik i Nyker.
De næste skridt er at finde egnede lokaler til forretningen eller høre om mulighederne for etablering af nye lokaler.
Derudover skal der etableres en styregruppe, som skal
stå for opgaven med selve etablering af butikken.
Gruppen skal bestå af 5 personer som frivilligt vil gå ind
i arbejdet med at få vores drømme om en købmandsbutik
ført ud i livet. Gruppen vil have dialogen med Dagrofa,
indkalde til Borgermøde, arrangere arbejdsdage, mm., og i
sidste ende etablere den lokale handelsforening, som butikken skal være under.
Så hvis du brænder for at gøre en konkret forskel for dit lokalsamfund, og gerne vil sætte et stort aftryk på din by, så
send mig en mail på: formand@nyker.dk.
Som skrevet er der nogle få ting der skal på plads inden
et borgermøde, så der er noget konkret at præsentere. Derfor forventes det at styregruppen først indkalder til borgermøde i starten af det nye år.
Men drømmen lever! Og Dagrofa ser det stadig et stort
potentiale i en fødevarebutik i Nyker.
Af Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening

Fra de gode gamle dage

Nykers juletræ

Årets sidste most

Nyker har i mange år haft tradition for at tænde byens juletræ fredag før første søndag i advent med stor deltagelse af
børn og voksne, samt ikke mindst sognepræst Per Munch,
der altid har holdt en god lille tale over juleevangeliet.
I de første mange år var alle børn fra Nyker Børnehave
og Nyker Skole – sammen med deres forældre – inviteret
til at synge med på et par julesange og den traditionelle
nedtælling der på magisk vis – og efter et par forgæves forsøg - skulle bringe lys i træet.
Derefter alle var inviteret til hyggeligt samvær med
gløgg, sodavand og æbleskiver i Brugsen.
Træet, som Nyker Borgerforening stod for fremskaffelsen af, stod på den lille plads over for Brugsen lige bag ved
”busselyet”, men da Regionskommunen etablerede et skur
med toiletforhold, kunne dette ikke længere lade sig gøre.
Derfor flyttede man med nogen succes ned til ”Nytorv”
ved forsamlingshusets parkeringsplads, hvor der i forvejen stod et mindre træ.
I år har Borgerforeningen så startet en ny tradition,
hvor træet har fået ny placering – nemlig i Morten Svendsens have på hjørnet af Nyker Hovedgade og Kirkemarksvej, en flot placering hvor alle der kører igennem Nyker,
kan se det flotte træ.
Desværre måtte Borgerforeningen aflyse den planlagte
fællesspisning efter juletræstændingen, men vi håber de
får lejlighed til at gennemføre den til næste år.
Af Sven-Erik Sørensen

Søndag den 24. oktober var der igen mulighed for at få mostet
sine æbler. Det skete som sædvanligt foran forsamlingshuset
på p-pladsen. Det var anden gang Nyker Borgerforening fik
luftet det nyindkøbte udstyr, som skal være til glæde og gavn
for alle i Nyker og omegn.
Ligesom første gang, var der mange som slog vejen forbi.
Nogle for at få mostet deres smagfulde og saftige æbler, andre
for at få en lille smagsprøve. Vejret var med os, og stemningen var god. Sammen med den første omgang, kom vi næsten
op på 300 l most i 2021.
Vi håber på, at endnu flere gemmer deres æbler i 2022 og
kommer til et af de most-arrangementer, som vil være at finde i efteråret 2022.
Af Mattias Landberg-Krarup, Nyker Borgerforening

Nykers juletræ. Foto: Sven-Erik Sørensen

Udhængsskabet i Nyker
Det er en kendt sag, at jo flere der deltager i et arrangement, jo sjovere er det! Dette gælder selvsagt også for de
forskellige foreninger i Nyker, så derfor har Nyker Borgerforening bekostet opsættelsen af et udhængsskab, som
sidder på gavlen af den gamle gule skole - lige overfor indgangsdøren til selskabslokalerne.
Alle foreninger i Nyker har nøgle til skabet, så de kan
hænge meddelelser op til medlemmerne og gøre reklame i
god tid før hvert arrangement, så når du går din sædvanlige spadseretur, så slå lige vejen ind forbi udhængsskabet
og se om der skulle være noget nyt.
Af Sven-Erik Sørensen

Udhængsskabet. Foto: Sven-Erik Sørensen

Mostre der moster??. Foto: Mattias Landberg-Krarup
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Thomas Jensen: Det gamle Rø

Vindmøller
Biblioteksforeningen blev stiftet i vinteren
1940 - 41. Denne forening skulle i samarbejde med kommunen forestå bogindkøb.
Biblioteket blev indrettet på skolen, (Røvej 36 og 38) hvor lærer Åge Jensen de første
år var bibliotekar. Senere blev det flyttet op
i den tidligere lærerindebolig. Her var et
meget stort udlån, så her skulle af og til købes nye bøger.
For at få lidt ekstra penge til at købe bøger for, blev der hvert år arrangeret underholdningsfester på Afholdshotellet.
Det var aktører rundt i sognet , der meldte sig med en sketch eller en sang, klaver
eller andet instrument. Der var også bankospil og andre lottospil.
Rationeringsmærker havde vi så godt
som på alt, smør, sukker, mel, kaffe, the,
sko, og tøj m.m., benzin, petroleum og
brændsel.

Vindmøllerne
Elektriciteten nåede aldrig at komme rigtig
igang her i sognet før krigen brød ud, så her
var ikke megen drivkraft ude på gårdene,
kun enkelte landmænd var heldige at have
en petroleumsmotor til tærskeværk og
kværn. Der var også nogen, der prøvede
med vandmøller som drivkraft, men det
blev ikke til ret meget.
Her var to gode og velholdte vindmøller, som klarede landmændenes maling af
korn.
Karl Knoblauch var ejer af Røbro Mølle,
som var den største og havde vel også den
største kundekreds. Her blev også renset
og bejset såsæd, I årene under krigen var
her altid ansat en møllersvend.

Stenby Mølle ejedes af Anker Boss. Foruden mølleri, var her også bageri, hvor der
blev bagt 16 p rugbrød og sigtebrød. Man
havde en æltemaskine, som blev trukket af
en hesteomgang på samme måde, som når
man på gårdene skar hakkelse. Her blev også kørt brød ud på landet i ugentlige ruter.
Men da der var kommet en bager til byen,
som også kørte landture med brød, indstillede man bageriet på møllen og nøjedes
med at male korn for landmændene.
På møllerne var der også en petroleumsmester, man skulle jo helst blæse ret
godt for at drive de store kværne.
Her var noget , som skulle males til svinefoder. Til kreatur - og hestefoder skulle
kornet valses.
Møllerne havde for få år siden indstillet
forarbejdning af byg - og havregryn.
Dette arbejde var overgået til specialfabrikker.
Nu var der rationering på mel m.m., og
da der var mange om bordet på landet,
kunne det knibe med at få rationeringsmærkerne til at strække - så var det fristende at tage en td. hvede op til møllen og få lavet lidt hvedemel - det var desværre strengt
forbudt, men med nogen forsigtighed kunne det lade sig gøre i nattens mulm og mørke.
Det jeg her har skrevet, er efter min hukommelse, og som jeg tror, der er mange,
der nikker genkendende til det forskellige,
jeg har været inde på her.
Næste gang skal vi høre mere om "Rø
Sogns Landdistrikter gennem tiderne."
Niels Pedersen

Røbro Mølle, Brommevej 1. Foto fra Bornholmske billeder

Stenby Mølle, (Røvej)/Spellingevej. Foto fra Bornholmske billeder

Rø-Nyt
Hvorfor bor vi i Rø? Ja, jeg ville sige, at det er blandt andet
fordi jeg en lidt rusket og kold novemberdag kan gå ud af
min dør og tage en rundtur og nyde denne udsigt fra Lindeskovvej ned over marker og hustage til den disede
Østersø.
Du ville måske nævne noget andet, men mange af dem
vi taler med nævner de rige naturmæssige muligheder i
vores umiddelbare nærhed.
Jeg kunne også nævne et lokalsamfund af en overskuelig størrelse, men beboet af en virkelig varieret befolkningsgruppe.
Der er lige fra den ældre bornholmer, hvis forældre også
boede i Rø - til den lille børnefamilie, der er flyttet hertil
for at få ro og nærvær - til kunstneren, som trækker på inspirationen fra naturen og lyset - til ham og hende, der
hver dag kører til Rønne for at arbejde og som nyder at
komme hjem til Rø igen - til den selvstændige håndværker, der kender sine kunder - til landmanden, som gør sit
til at vi får mad på bordet - til den nye fritidsborger, der
mærker skuldrene falde ned på plads, når han/hun ankommer til det nye ekstra hjem i Rø. Uundværlige, hver og
en.
Lige for tiden er foreningerne i Rø sammen med medarbejdere fra kommunen i gang med at få formuleret en Lokal Udviklings Plan (LUP) for Rø. De skal laves for alle småbyer og i år er det så de 4 bysamfund i 4kløverklyngen, der
står for tur.
Vi bliver fx spurgt om, hvad der er Rø’s DNA, eller hvad

vi synes kendetegner Rø Sogn. Har du et bud, så send mig
meget gerne et par ord.
Vi har faktisk en del børn - ca 20% flere i løbet af de sidste år. En udfordring i forhold til den gruppe er, at børnene
går i så mange forskellige skoler og derfor kender de ikke
nødvendigvis hinanden.
Den udfordring vil vi forsøge at tage op. Vi har lige holdt
juletræstænding, hvor der kom en del børn og har besluttet i Borgerforeningen at vi vil genoptage vores Fastelansfest i Medborgerhuset. Vi vil bl.a. udvide arrangementet
med fællesspisning og gruppelege i salen.
Har du nogle ideer, så lad os høre og hjælp os med at vores børn i Rø lærer hinanden at kende.
Indtil da ønsker vi jer alle en dejlig december og en god
jul.
Rø Borgerforening ved Herdis Terkelsen
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NYT FRA RØ IF /
BLUE JEANS LINEDANCERS
Linedancefest i Ballerup
Lørdag den 20/11 var vi 7 stykker afsted til
Linedancefest hos Ballerup Wildhorse Linedancers i Hedegårdshallen i Ballerup.
Arrangementet startede kl. 14.00 og sluttede kl. 21.00, og vi var ca. 140 deltagere. Koreograf og instruktør Niels Poulsen fra
Odense underviste os i 3 af hans nyeste
danse, og ellers bød dagen på masser af
dans, stort kaffe og kagebord, god mad og
hyggeligt samvær. Vi får altid megen positiv opmærksomhed, når vi møder op i vores gule t-shirts, og flere bemærkede at det
var flot, at vi tog turen “helt” fra Bornholm.

Julemarked aflyst
P.g.a. de stigende smittetal besluttede DGI
Dans og Musik allerede først i november at
aflyse det planlagte julemarked i Rønne
Hallen søndag den 21/11. En fornuftig beslutning i betragtning af, at man jo ikke
kan vide, hvor mange der kommer, - og det
ville være endnu mere ærgerligt evt. at
skulle aflyse få dage før.

Juleferie
Tirsdag den 14/12 holdes der juleafslutning
for alle hold i Rø Medborgerhus med fæl-

lesspisning, bankospil, og masser af dans
og julehygge.
Herefter går danserne på juleferie til den
4/1-2022 hvor dansetræningen starter op
igen.

Nytårsdans
Søndag den 9/1-2022 kl. 10.00-13.00 inviteres alle dansere til Nytårsdans i Rø Medborgerhus. Her vil nytåret blive danset ind,
og klubben er vært ved et glas bobler og
kransekage.

Søndagsdans
Søndag den 13/2-2022 kl. 10.00-13.00 inviteres der igen til søndagsdans med danse
på alle niveauer, workshops og hyggeligt
samvær.

Floorball
Floorball har haft en rigtig god efterårssæson, og der er blevet gået til makronerne
onsdag aften, hvor store som små hygger
sig med denne sjove familiesport.
Niels Munch er klar til at styre tropperne
igen efter Nytår.
På vegne af Rø IF,
Malene Finne Jensen

Alle medlemmer i Rø IF ønskes en rigtig
Glædelig Jul samt et lyst og lykkebringende Nytår.
På gensyn i det nye år !

Søges

Rø Lokalarkiv

Rø Borgerforening søger husrum (ca. 10 kvm ) til diverse materialer - skilte, juletræskæder, podier m.v.
Rummet må være tørt, men behøver ikke være opvarmet. Så et rum i en staldbygning, som ikke bruges mere eller lignende.
Vores hjælpsomme bestyrelsesmedlem flytter
fra Rø - så vi har brug for nyt lager.
Kontakt Herdis Terkelsen på
herdis.terkelsen@icloud.com eller 40 46 82 85

****************

Kontakt Herdis Terkelsen på
herdis.terkelsen@icloud.com eller 40 46 82 85

Bliv nyt medlem af
Rø Borgerforening

NY FEST I NYE RAMMER

eller FORNY DIT MEDLEMSKAB
OG STØT VORES FÆLLESSKAB

FÆLLES LEGE I SALEN
FÆLLESSKAB

SØNDAG 27. FEBRUAR
FRA FEMTEN TIL NITTEN
VIL DU VÆRE MED ?

Husk

Har du lyst til at skrive lidt til Klyngeavisen??

FASTELAVN
i Rø Medborgerhus
FÆLLESSPISNING

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

Følg Rø Borgerforening på Facebook og få et
ekstra vink, når vi har arrangement

Kontingent på konto eller ved
generalforsamling
50 kr. pr. enkeltmedlem
kontonummer : 6060-0005777998
Send navn og mailadresse til
claudia.st.michael@outlook.com

TILMELDING

Nu kan du betale kontingent
med mobilpay på 40 81 73

SE NÆSTE AVIS

Husk at anføre navn og mailadresse

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

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:

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

Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant:

Helle Pedersen
hp-tp@mail.dk
Alexis Schultz
ufiine@hotmail.dk

3113 7541

2094 2928
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Rø Pensionistforening
30/9 Her holdt vi en hyggeeftermiddag, og dog – vi havde
sat stole op i salen, hvor vi under Grethe’s vejledning blev
introduceret til lidt stolemotion. Man fik både varmen og
mange gode grin. Dette bliver nok af og til en del af vores
fremtidige møder. Derefter fik vi kaffe og Anittas kage.
Snakken går altid livligt, når vi mødes.
14/10 Foreningen var vært til en oktoberfest med spisning
og drikkevarer. Anitta stod for maden, Leise, Theis og jeg
var medhjælpere – Leise hjalp i køkken medens vi satte
borde op. Der var mange tilmeldte, dejligt at se så mange
sultne personer, men maden smagte jo også fantastisk, og
dejlig dessert. Der var højt humør ved bordene, og tiden
gik alt for hurtigt. Tak til dem der hjalp til med det hele.
28/10 22 medlemmer mødte frem til årets bankospil i Rø
Medborgerhus.
Vi startede dagen kl 14 med sjove gymnastikøvelser under kyndig vejledning af vores fantastiske instruktør Grethe K. Efter en kort pause fortsatte vi med bankospil med
rigtig mange gevinster, så ivrige bankospillere var først
færdige kl 16 – en torsdag med en sen kaffepause.
Mange gik hjem med flotte gevinster. Tak til alle givere,
der var med til at gøre dagen festlig.
11/11 Atter en hyggeeftermiddag, navnet passer perfekt.
Marianne havde lavet kage, så lækker at se på, at vi måtte
starte med kaffen. Kagen smagte fantastisk, tak Marianne.
Men sådan en kage kan sætte sig på sidebenene, så atter
gik vi ind i hallen, hvor Grethe, nu med bolde, lavede en
god gang motion. Vi fik varmen, men sjovt var det. Vi
trængte til noget at drikke efter den oplevelse, så vi gik tilbage til kaffebordet. Ikke for at prale, men medlemmerne i
pensionistforeningen er fantastiske og morsomme at være sammen med.

Foto: Anita Holst-Pedersen
25/11 Så var der terningsspil i Rø Pensionistforening - 18
trodsede regnen og mødte op medbringende 1 gave til spillet.
Vanen tror var der “kamp” om en af gaverne og efter
masser af grin løb Theis af med den.
Derefter hyggede vi med gløgg og æbleskiver

Vi har mere på programmet for efteråret:
9/12 Julemiddag. Vi mødes kl. 13.00 på Restaurant Rø,
egenbetaling 100 kr. Hvis du ikke nåede at tilmelde dig så
ring på 40 36 96 41 i dag.

6/1

Vi mødes kl. 13.00 til et vintermåltid.
Tilmelding inden 3/1 på 40369641
20/1 Hyggeeftermiddag
3/2 Aktivitets eftermiddag.
17/2 Generalforsamling
Alle kan blive medlem af pensionistforeningen og deltage i vores arrangementer.
Tak for 2021 og velkommen til 2022.

Nyker-Rø Jagtforening

Foto: Helle Pedersen

Glædelig jul til jer alle
fra Rø Borgerforening
En særlig tak til de lodsejere, der gør det muligt
at skabe nye stimuligheder
til glæde for os alle i Rø og vores gæster.
En særlig tak til alle jer, der springer til
og giver en hånd, når vi har arrangement
eller vi bare skal nette lidt.

Efteråret er gået på held, og Nyker Rø Jagtforening har igen i
år haft den unikke oplevelse af at afholde jagter, som så mange år tidligere, i Nyker Plantage. I år er dog noget særligt, da
Foreningen (tidligere Nyker Jagtforening) blev dannet i 1901,
og dermed kan fejre 120-års jubilæum i år. Nyker Jagtforening blev slået sammen med Rø Jagtforening i 2015 (en jagtforening, med en historik tilbage til 1902), og Nyker Rø Jagtforening blev dermed dannet.
Siden da har Nyker Rø Jagtforening haft mange gode oplevelser i Nyker Plantage og Spellinge Mose, hvor der hvert efterår gennemføres ande- og gåsejagt. I anledningens af 120års jubilæet, blev der på jagten 30. OKT 21 grillet pølser til frokost, mens snakken tankerne ivrigt gik tilbage til de mange
gode jagter, som foreningen har haft igennem tiden. Den afsluttende jagtparole, blev gennemført på traditionel vis, hvor
dyrerene respektfuldt blev betragtet, inden de fordelt blandt
deltagerne.
Nyker Rø Jagtforening afholder jagter frem til JAN 2022,
hvorefter de mørke vinteraftener afvikles med bl.a. filmaftener, filmet og redigeret af foreningens egne medlemmer.

En særlig tak til jer, der glad giver
en sponsorgave eller bare en god pris.
En særlig tak til jer, der bare siger hej
og tager en snak med dem I møder.
En særlig hilsen til dig og dine, som lige er
flyttet sammen med os i Rø Sogn.

Må i alle få en dejlig december og
komme glade ind i det nye år

Afsluttende jagtparole efter efterårsjagten.

Skytter på vej for at blive anvist på plads før dagens
sidste såt gennemføres.

Rø
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Vores nye Rø- borgere
Måske har I lagt mærke til at der er kommet nye folk i Ole-Peters hus på Klemenskervej 9. Det er Anne-Marie Lyster Riis, en tilbageflyttet bornholmer,
som er så glad for at være her igen.
Anne-Marie er uddannet indenfor
skilte-design, både fysisk og digital og
har arbejdet med det, både konkret og
som underviser ved uddannelsen. Ud
over det har Anne-Marie lavet forskellige ting og er ikke bleg for at kaste sig ud
i nye områder og nye udfordringer. Lige
nu arbejder hun på Stammershalle Badehotel og synes også det er spændende.
Anne-Marie er opvokset ved Østermarie, hvor også hendes far stammer
fra. Hun er således præget af livet tæt på
naturen og nyder derfor Rø’s placering
lige midt i smukke, naturnære omgivelser med stier, der fører til mange andre smukke steder.
Særlig efter tilbageflytningen til
Bornholm og Rø er det blevet tydeligt
for hende, hvor meget den umiddelbare
nærhed til naturen egentlig betyder.
Godt nok er der dejlige åndehuller i København i form af parker og smukke
kirkegårde, men den vildere natur, hvor
man også kan færdes uden at møde folk
- den genfinder Anne-Marie her. Hun
glæder sig til at finde nye stier og små

Foto: Herdis Terkelsen
ukendte pletter på sine trave- eller cykelture.
En anden stor fordel vd at bo her er
den, at når vi får gæster på besøg ovrefra - ja så bliver de her nogle dage og
nærværet bliver et andet med mulighed
for lange, stille samtaler på turene ud i
det grønne. At der også er plads til at
være stille sammen giver rum for nye
tanker og snakke.
Velkommen til Anne-Marie.
Herdis Terkelsen

Måske har I mødt Sanne Friborg med hendes heste på Præstegårdsvej, hvor hun nu
bor på en lille ejendom. Som I kan se, så
mødte jeg Sanne i HundeParken i Rø en
regnvåd novemberdag.
Sanne flyttede hertil fra Nordsjælland,
fordi hun gerne ville have mulighed for at
bo og leve på samme matrikel som hestene. Det fik hun her i Rø.
Sanne er uddannet sygeplejerske og arbejder på Bornholms hospital som hjertesygeplejerske og er glad for sit arbejde.
Måske har I også mødt Sanne i dagspressen for nylig, idet hun lige er blevet valgt
ind i den kommende kommunalbestyrelse
for Enhedslisten.
Det glæder hun sig vældigt til og har fået
tilrettelagt sine vagter på hospitalet så hun
kan have ledige dag- og aftentimer til de
møder der kommer i det nye år.
Sanne siger her selv om om sin beslutning om at stille op:
Jeg stillede op til kommunalvalget, fordi
jeg syntes der er en masse tiltag, som er mulige nu og vil gerne være med til at sikre, at det
sker. Her tænker jeg specielt på den grønne
omstilling. Men også rent socialt er der allerede sat en masse i gang - tiltag, som er værd
at bygge videre på, både indenfor børn- og
ungeområdet og indenfor ældreplejen.
Jeg har som sygeplejerske set mange ting
og er i den forbindelse optaget af lighed i

LUCIARIDT I RØ

Søndag, den 12. december 2021

Foto: Herdis Terkelsen
sundhed, værdig og tilstrækkelig ældrepleje
og forebyggelse.
Da jeg spørger Sanne, om hvordan hun
ser politikken udmøntet i det rent Rø-lokale, kommer hun bl.a. ind på naturpolitikken og mener her, at man ville få en hurtig
gevinst i biodiversiteten ved at genetablere
bredere markskel og bevoksede passager i
det åbne land. Det skulle selvsagt foregå i et
samarbejde med det lokale landbrug, men
ville være en gave både til dyre- og plantelivet og til os, der bor her, idet der ville blive
flere muligheder for at bevæge sig hen over
øen til fods eller til hest i fredelige, naturnære spor.
Velkommen til Sanne.
Herdis Terkelsen

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

vil Rø blive oplyst af mange flotte luciaryttere.
Rytterne vil ride fra Nordlandets rideklub ca. 15.15
og skridte ad landevejen mod Rø Medborgerhus.

Rø Idrætsforening

Der håber vi, at mange vil samles for
at modtage vores luciabrud og følgeskabet.

Formand:

4041 3305

Der vil være salg af kaffe, te og kage ved medborgerhuset fra kl. 15.30.

Niels Munch
namnygaard@hotmail.com

Kasserer:

2326 5679

Vi håber at kunne skabe en ny tradition
sammen med Rø Borgerforening omkring Lucia.

Anita Gjedsted
gjedsted@pc.dk

Sekretær :

Vivie Siff Christiansen
siff-c@c.dk

2296 2336

Malene Finne Jense
malene@blue-jeans.dk

2180 6630

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsesmedlem:

Rø Borgerforening og NLR
Suppleanter:

Hanne Munch
5128 1953
hanne_munch@hotmail.com
Mette West

Rø Pensionistforening
Formand:

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

Næstformand:

Birgit Hansen

Kasserer:

Anitta Holst-Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Pedersen
Bodil Christensen

Suppleanter:

Else Marie Madvig
Yrsa Kjøller

Revisorer:

Lise Lindholm
Ejvind Nørregård

Klemensker-Rø Kirker
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Kirkehilsen
Klemensker - Rø pastorat

6/2021

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker

HVER TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 8.30: MORGENANDAGT I SCT. KLEMENS KIRKE
Lørdag den 11. december
Klemensker kl. 16.00
Søndag den 12. december
Klemensker kl. 10.30
Søndag den 19. december
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30
Fredag den 24. december
Klemensker kl. 11.00
Klemensker kl. 14.00
Rø kl. 15.30

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

Lørdag den 25. december
Klemensker kl. 10.30
Søndag den 26. december
Rø kl. 10.30
Tirsdag den 28. december
Klemensker kl. 19.00-21.00
Lørdag den 1. januar
Klemensker kl. 14.00
Søndag den 2. januar
Klemensker kl. 10.30
Rø kl. 14.00
Mandag den 3. januar
Rø kl. 19.00
Søndag den 9. januar
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30
Søndag den 16. januar
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30
Søndag den 23. januar
Klemensker kl. 10.30
Onsdag den 26. januar
Klemensker kl. 19.00-21.00
Torsdag den 27. januar
Rø kl. 16.30
Søndag den 30. januar
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30
Søndag den 6. februar
Klemensker kl. 10.30
Rø kl. 14.00
Mandag den 7. februar
Rø kl. 19.00
Søndag den 13. februar
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

Kirkebilen:

Koncert med Andrea Pellegrini og LiveStrings.
Entré. Coronapas påkrævet.
3. søndag i advent. Luk 1,67-80.
Jakob Breum Houler. Børnekirke. Kirkekaffe.
4. søndag i advent. Joh 3,25-36.
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.
Juleaften. Luk 2,1-14.
NHK. Familiegudstjeneste med rytmisk musik. Coronapas påkrævet.*
NHK. Coronapas påkrævet.*
NHK. Ingen coronapas, men max. 99 deltagere.*
*Ret til ændringer forbeholdes. Se omtale.
Juledag. Joh 1,1-14.
NHK. Kirkekaffe.
Anden juledag. Matt 10,32-42.
NHK. Fløjtenister medvirker.
Natkirke.
Åndelig wellness. Drop ind – drop ud. Se omtale.
Nytårsdag. Matt 6,5-13.
NHK. Kirkekaffe.
Helligtrekongers søndag. Joh 8,12-20.
NHK. Kirkekaffe.
NHK. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.
Tid til Gud.
Profetisk bedemøde.
1. søndag efter helligtrekonger. Mark 10,13-16.
NHK.
NHK. Kirkekaffe. Børnekirke.
2. søndag efter helligtrekonger. Joh 4,5-26.
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.
3. søndag efter helligtrekonger. Luk 17,5-10.
NHK. Børnekirke. Kirkekaffe.
Natkirke.
Åndelig wellness. Drop ind – drop ud. Se omtale.
Spaghettigudstjeneste.
Se omtale. Efterfølgende spisning i Rø Medborgerhus.
4. søndag efter helligtrekonger. Matt 14,22-33.
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.
Sidste søndag efter helligtrekonger. Joh 12,23-33.
NHK. Kirkekaffe.
NHK. Efterfølgende kaffe og sang i Rø Medborgerhus.
Tid til Gud.
Profetisk bedemøde.
Søndag septuagesima. Matt 25,14-30.
NHK.
NHK. Børnekirke. Kirkekaffe.

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.

Klemensker-Rø Kirker

Spaghettigudstjenester
– nyt tidspunkt 16.30
Spaghettigudstjenesterne i Rø Kirke lader til at have
fundet deres rette ugedag om torsdagen. Vi har nu
også justeret tidspunktet, så vi begynder 16.30 i stedet for 16.00, da det viste sig at mange havde svært
ved at nå hjem fra arbejde og afsted inden 16.00. Det
vil dog fortsat være muligt at droppe ind fra klokken 16.00 og få en kop kaffe eller en juicebrik og en
chokoladekiks.
En spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste
med fagtesange og forkyndelse i børnehøjde. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i Rø Medborgerhus. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke
nødvendig.
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Tid til bøn

Menighedsrådsmøde

- bedemøder på tre ”niveauer”

Tirsdag den 1. februar kl. 19.00
i konfirmandstuen.

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.

Du kan stadig nå at søge julehjælp
Det kan stadig nås at søge om julehjælp fra kirken.
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 på tlf. 41 57 51 22 eller nkj@km.dk (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). Du kan også
lægge en seddel i præstegårdens postkasse (Bedegadevej 1, 3782 Klemensker) hvor du
fortæller lidt om din situation (husk kontaktoplysninger) – eller du kan henvende dig
personligt.
Henvendelse om en julekurv skal være sognepræsten i hænde senest 18. december 2021.
Hvis du kommer i betragtning, vil kurven blive leveret på din bopæl i ugen op til jul.

i Klemensker Sct. Klemensgade 2

December
Ons. 15. kl. 19.30 Julehygge v. indremissionær
Palle Kure

Januar
Tir. 11. kl. 19.00: Bedemøde i Rø ELM
Ons. 12. kl. 19.00: Bedemøde i Sct. Klemens Kirke
Tor. 13. kl. 19.00: Bedemøde i Ny Kirke
Fre. 14. kl. 19.00: Bedemøde i Aarsballe LM
Ons. 19. kl. 19.00: Møde v. indremissionær Palle
Kure
Fre. 28.:
Vinterstævne i IM Bornholm,
Smedegade 33, Aakirkeby
kl. 18.00:
Fællesspisning
kl. 19.00:
Lovsang
kl. 19.30:
Forkyndelse

Februar
Ons. 2. kl. 14.30: Kirkens ældremøde
Tir. 8. kl. 19.30: Bibelundervisning v. sognepræst
Jens Jørgen Rasmussen
Henv. ang. yderligere info og evt. kørsel til:
Inge Svendsen, tlf. 5648 4026

Juleaften 2021
I Sct. Klemens kirke bliver der i år to
julegudstjenester: en familiejulegudstjeneste
med rytmisk musik og nye melodier kl. 11.00,
særligt målrettet familier med børn, og en
klassisk julegudstjeneste kl. 14.00.
Hvis corona-retningslinjerne ikke er blevet lempet
inden da, vil der være krav om fremvisning
af coronapas ved begge gudstjenester,
da vi venter mere end 100 deltagere til hver.
I Rø kirke bliver der en klassisk
julegudstjeneste kl. 15.30,
hvor der IKKE bliver krav om coronapas.
Til gengæld bliver der højst lukket 99 personer ind.
Såfremt loftet på 100 personer bliver
sænket yderligere inden juleaften,
står vi med en ny situation, så følg med
i dagspressen og på kirkens hjemmeside.

Hjertelig velkommen til
julegudstjeneste!

Klemensker-Rø Kirker
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Evangelisk Alliances bedeuge
Evangelisk Alliance er en international bevægelse der
arbejder for at kristne på tværs af kirkesamfund kan
mødes til bøn og gensidig inspiration. I Danmark er
Evangelisk Alliance især kendt for den årlige bedeuge,
som altid finder sted i uge 2. Hvert år er der et særligt
tema for bedeugen, og i 2021 er temaet ”Hvile som mål
fro troen”.
Formand for Evangelisk Alliance, Thomas Bjerg
Mikkelsen, skriver følgende om temaet:
“»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur:
hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et
mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket
er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.«

for de 4-8-årige

Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen
Det sker, når du hviler. Det er en klog erkendelse, som vi
har behov for at besinde os på, for vores samfund – og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som både
går ud over troslivet og de nære relationer.”
Her i 4-kløverklyngen samles vi på tværs af kirker og
missionsforeninger til bedemøder på de følgende tidspunkter:
Tirsdag den 11. januar kl. 19.00 i Rø ELM
Onsdag den 12. januar kl. 19.00 i Sct. Klemens Kirke
Torsdag den 13. januar kl. 19.00 i Ny Kirke
Fredag den 14. januar kl. 19.00 i Aarsballe LM

Masker med mening
,,,
,,,

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

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 sym-

boler på kludene, for det andet det at give en gave fra
menigheden til dåbsbarnet og familien.
Kom og vær med i konfirmandstuen den 2. og 4.
mandag i hver måned klokken 14-16, hvor vi strikker,
hækler og hygger! Der er kaffe på kanden og lidt mundgodt. Vi har mønstre, opskrifter og garn.
Har du spørgsmål,
så kontakt Annette K. Sonne på 20 11 14 44.

ELM RØ

Klemenskervej 26A, Rø
Aftensmøde - lige uger tirsdag kl. 19.30
14. december:
Paul Kjøller, kaffe
11. januar kl. 19.00: Bedemøde, kaffe
25. januar:
Filip Ambrosen, kaffe
8. februar:
Edvard Holm Nielsen, kaffe
Alle er velkommen

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

December
To. d. 9. kl. 19.30

Bornholm

Aarsballe By 47

Juniorklub for børn i 3. - 7. klasse

Sø. d. 19. kl. 10.30 Møde m. Birger Pedersen
Juledag d. 25. kl. 14.00 Fælles julemøde i Østermarie
m. Thorkild Holm (uden kaffe)
Sø. d. 26.

Ungdomsaften

Januar

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

Torsdagssamling

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

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

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

Fr.-Sø d. 21.-23.

Henviser til Gudstjenester

Ti. d. 28. kl. 14.00 Julefest for hele familien
m. Thomas Olofson.

Ti. d. 25. kl. 19.00 International Misssions-fælles vintermøde i LM-Aarsballe +
LMU.
To. d. 27. kl. 19.30 Torsdagssamling
Sø. d. 30.

Henviser til Gudstjenester

Februar

Nytårsdag d. 1.

Henviser til Gudstjenester

Sø. d. 2. jan kl.

Henviser til Gudstjenester

On. d. 5. kl. 10.00-12.00 Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder
Sø. d. 9. kl. 14.00

Bibelkursus m. Hakon Christensen og Michael Wethelund.
Se program. Fre. fra kl. 14 og
hele lør. i LM-Åkirkeby. Søn. i
Åkirkebyhallerne Hal B.

Møde m. Jakob Houler

Fr. d. 14. kl. 19.00 Alliance bedemøde i
LM-Aarsballe m. Claus Sørensen.
Sø. d. 16. kl. 10.30 Møde m. Lars-Jep Elleby

On. d. 2. kl. 10.00-12.00 Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder
Sø. d. 6. kl. 14.00

Møde m. Peter Krak

To. d. 10. kl. 19.30 Torsdagssamling
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com
Tlf. 30297665
– eller se på hjemmesiden lm-aarsballe.dk

Klemensker-Rø Kirker
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Tænk hvis julemanden
fandtes i virkeligheden
”Du kære gamle julemand var kun et eventyr,
som i en duft af julegran
hersker i barnets juleland
og vækker vildt postyr.
Min illusion er bristet brat netop en julenat,
trist at man, når man får forstand,
mister sin tro på en julemand,
som retter julens glæder an.”
Sådan lyder Aase Gjødsbøl Kroghs danske tekst til Louiguys melodi, som mange sikkert har hørt sunget i radioen
af Gustav Winckler, Poul Reichhardt, Johnny Reimar eller
en af de mange andre der har indspillet den. (Rønne Byorkester spillede den i øvrigt også til deres julekoncert i Sct.
Klemens Kirke den 30. november).
Jeg har altid holdt meget af sangen, fordi den for mig
indfanger så meget af stemningen i den måde vi fejrer jul
på her i Danmark. Uanset hvor jordbundne og snusfornuftige vi kan være resten af året, så tror de fleste af os stadig
på mirakler i juletiden – eller vi ville i hvert fald ønske at vi
gjorde. Julen er for mange et åndehul fra den trøstesløse
realisme der ellers kan præge vores liv.
Men tit må vi voksne også indse at den enfoldige barnetro på miraklets mulighed kan være svær at opretholde.
Nogle gange lykkes det ikke engang at bilde os selv ind at
vi for alvor tror på den magi som vi prøver at få julen til at

emme af. Men hvor ville det dog være skønt hvis julemanden og alle de ting han står for, rent faktisk fandtes i virkeligheden! Og hvor ville det være skønt hvis lyset og kærligheden altid vandt til sidst, ligesom det gør i diverse tv-julekalendere.
Men i vis forstand er det netop det der er kristendommens påstand: at lyset og kærligheden faktisk vinder til
sidst, og at alle de ting som julemanden står for, faktisk
blev virkelighed da Guds søn lod sig føde som et menneske julenat. Juleevangeliet fortæller os at hyrderne på Betlehems marker så en engel der sagde: ”Jeg forkynder jer en
stor glæde, der skal være for hele folket”, hvorefter et helt
kor af engle sang om ”fred på jorden”; og det vi påstår i kirken, er at det budskab rent faktisk er værd at basere hele sit
liv på!
Spørgsmålet er så bare: Hvis man, ”når man får forstand, mister sin tro på julemand, som retter julens glæder an” – hvordan kan man så forene troen på Jesus med
sin forstand? Når vi alle er nødt til, enten vi vil det eller ej,
at opgive vores barnetro på julemanden før eller senere,
hvorfor skulle vi så holde fast ved barnetroen på Gud og Jesus? Ja, hvorfor har der gennem alle århundrederne og helt
frem til i dag været fremtrædende videnskabsfolk og intellektuelle der har hævdet at troen på miraklernes Gud faktisk er mere forstandig end vores pessimistiske snusfornuft?

Måske fordi det kristne budskab er alt andet end naiv
ønsketænkning. Den smukke beretning om barnet der
blev født i stalden mens englene sang, var jo kun begyndelsen. 3-4 måneder efter jul når vi til påske, hvor vi bliver
mindet om at Jesus var nødt til at gøre mere end bare at
knipse med fingrene for at besejre det onde. Jesu budskab
var ikke: ”Lad os nu bare glemme alt det mørke og triste og
være gode mod hinanden, ho-ho-ho!”, for det forsvinder
problemerne jo ikke af. Nej, Jesus så ondskaben i øjnene
og mærkede på egen krop hvor onde mennesker kan være,
da han hang og blødte på korset. Men netop derved – ved
at nægte at gå ind på det ondes præmisser, selv da det kostede ham livet – overvandt Jesus det onde. Kajfas, Herodes og Pilatus kunne slå Jesus ihjel, men de kunne ikke få
ham til at holde op med at elske. Og kristendommens helt
store og centrale påstand er så at Gud oprejste ham fra de
døde og derved bekræftede at selveste døden var overvundet.
Glædelig jul – lad den vare lige til påske!
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
P.S. Som mange af læserne sikkert ved, er figuren ”julemanden” inspireret af den kristne helgen biskop Nikolaus
af Myra, der levede i 300-tallet og brugte sit liv på at fortælle mennesker om Jesus.

Kirkens Ældremøder
i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

2. februar kl. 14.30

Henning Wismann fortæller om
Klemensker sogns historie
Vi mødes til Kirkens ældremøder første onsdag i måneden
kl. 14.30 til foredrag og fællesskab med kaffebord
omkring et åndeligt eller kulturelt emne.

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

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.
Forret

Koldrøget triple pepper
laks med hvide asparges
ravioli, calamansi hollandaise,
rugbrødschips og grønne
syltede ferskener.

Appetizer

New York inspireret
roll med skaldyrssalat,
sprøde løg og
rød shiso.

Nyd at have tid til dig
selv og dine gæster
- bestil din nytårsmenu hos slagteren

Pr. kuvert

299,4-retters
nytårsmenu
Min. 2 kuverter

ÅBNINGSTIDER
i julen og nytåret
24., 25. og 26. december: LUKKET
27., 28., 29. og 30. december:
Åbent kl. 7.30-19.00

Hovedret

31. december: Åbent 7.30-14.00

Oksemørbrad, braiseret
letrøget gris, rødvinssauce,
bøgehatte og syltede
borettaneløg.

Tilbehør

Ratte du Touquet kartoffel
og grønne asparges.

Dessert

Panna cotta med bærcoulis,
yuzu, yoghurtcrumble, friske
hindbær og rød shiso.

1. januar: LUKKET.
Derefter alle dage:
Åbent kl. 7.30-19.00

Alle vores kunder ønskes en glædelig jul og et godt nytår
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

