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Aarsballeklemenskernykerrø

Aarsballeklemenskernykerrø

Bornholm

3. årgang
Bornholm

Onsdag 16. oktober 2019

Humøret var højt, da 4-KLØVER-KLYNGEN´s styre- og kommunikationsgruppe mødtes umiddelbart efter at
udmeldingen om at bevillingen på 4,5 mio. kr fra Realdania Filantropi og Lokale- & Anlægsfonden var i hus.

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

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

Esbens Auto

Drik mælk
Tlf. 2360 3410

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3
3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:
Gratis lånebil
Aircondition service
Dæk & fælge

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

Telefon

2360 3410

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

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

igenn
stort
drøfte

Vi glæ

Nybolig Rønne tlf.: 56 95 78 28 + 1 eller Nybolig
Nexø tlf.:
56 tlf.:
49 78
2 28 + 1 eller Nybolig
Nybolig
Rønne
56 28
95 +78
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KLYNGE-AVISEN
Aarsballeklemenskernykerrø

Bornholm
Rø

Klemensker

Nyker

Aarsballe

Bestyrelsen 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)
herdis.terkelsen@icloud.com
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:
4-KLØVER-KLYNGEN´s
styre- og kommunikations
gruppe
Foto: Cæcilie Nygård Koefoed

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.

NY DATO:
Repræsentantskabsmøde
Afholdes den torsdag den 6. maj 2021
kl. 19.00 i Nyker Forsamlingshus.
Dagsorden jf. vedtægter
Der er forslag til vedtægtsændringer.
Desuden ønsker vi en åben drøftelse af mål med avisen
på kort og lang sigt.

Tilrettelagte vandreture
Den første lørdag i måneden.
Lørdag den 1. maj. kl. 10
Mødested P-plads ved cykelstien,
Dammegårdsvej, Klemensker.
Turen bliver ca. 6 km,
noget af turen er i ujævnt terræn
Tilmeld via sms til Lone,
mobil 22 85 73 77

Bestyrelsen v/ Herdis Terkelsen.
Pga. et evt. forsat forsamlingsforbud ønskes
tilmelding senest den 3. maj
til formanden på mobil 4046 8285
eller e-mail roe@klyngeavisen.dk

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE
De tilrettelagte vandreture fortsætter!

Som det kan læses ovenfor, indbyder vi til
KLYNGE-AVISEN’S repræsentantskabsmøde
den 6. maj i Nyker Forsamlingshus.
Jf. vedtægten for KLYNGE-AVISEN
er repræsentantskabet avisens øverste myndighed.
Repræsentantskabet består af to repræsentanter for
hver af klyngens fire borgerforeninger, fire idrætsforeninger og to menighedsråd suppleret med én
repræsentant for hver af de øvrige interessegrupper,
foreninger og institutioner, der bidrager med stof
og annoncer til avisen.

Lørdag den 5. juni kl. 10.00 – 12.00
går vi en lille tur i Nyker, hvor vi blandt andet hører
om jernbanens betydning for byen.
Vi mødes på ”NYTORV” ved forsamlingshuset
og tag gerne hele familien med,
turen kommer til at foregå ad asfalterede stier og veje.
Der vil være mulighed for at købe drikkelse undervejs.
Tilmeld dig/ jer på sms til Sven-Erik Sørensen
26 44 02 40 senest torsdag den 3. juni.
Vel mødt!

Ovenstående personer indkaldes via mail;
- andre med interessen for avisen er også velkomne.
Mødet afvikles med:
• aflæggelse af beretning v. formanden,
hvor vi gerne modtager ris og ros om indholdet
mv. for de 6 aviser i 2020
• forelæggelse af regnskab til godkendelse med
endeligt oplæg til budget for det kommende år
- også til godkendelse.
• Vedtægtsændring
• Eventuelle forslag til avisen skal indsendes/
afleveres til formanden 8 dage før repræsentantskabsmødet.
• Der er valg, som ved andre årsmøder og naturligvis et eventuelt.
Vi byder på kaffe med kage, så har du lyst til at være med,
så tilmeld dig gerne til formanden Herdis Terkelsen. ID

Myhre VVS

Avisens produktionsplan 2021:
Næste nummer udkommer:
9. juni
Sidste frist for stof
til redaktion/lokalredaktører:
21. maj
Efterfølgende:
Nr.
udkommer
frist for stof
til redaktion/lokalredaktør
4
18. august
30. juli
5
13. oktober
24. september
6
8. december
19. november

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE

Aut. VVS-installatørfirma

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

Tlf. 20 22 66 97

Mail: myhrevvs@mail.dk

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

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne
Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com
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Høringsvar vedrørende projekt trætopbyggeri,
Mortingevej i Rø
Høringsvar vedrørende projekt trætopbyggeri, Mortingevej i Rø
Projektet Varra er et ambitiøst projekt. Det er en flot præsentation med projektbeskrivelse, manifest, mission/vision. Der bliver lagt stor vægt på, at passe på naturen og at
gøre projektet bæredygtigt.
Vi har stor sympati for ideen og har læst om andre lignende trætophoteller i Danmark.
Det er jo netop tidens trend at være i naturen, fordybe
sig og stresse af samtidig med at man passer på naturen og
som sådan synes det også at harmonere med 4-KLØVERKLYNGEN´s visioner. Ud af det tilsendte materiale fremgår
det, at der er tænkt på vand og toiletforhold og materialevalg samt at etableringen vil foregå nænsomt for at beskytte naturen.
Det er et ønske i 4-KLØVER-KLYNGEN, at vi med vores
ejet projekt VI MØDES I DET GRØNNE, kan være med til at
skabe mere opmærksomhed omkring glæden ved at færdes i naturen og på længere sigt tiltrække også private initiativer til vores område, Aarsballe, Klemensker, Nyker og
Rø.

Vi er nogle fra Klyngens Stigruppe, som har gået en tur i
området.
Det har sat mange tanker i gang.
Egentlig ville vi gerne støtte op om projektet, som vi synes er rigtig spændende, men der er flere ting, som stritter
og går i den forkerte retning i forhold til det, som er
4-KLØVER-KLYNGEN´s idegrundlag.
En af vores hovedteser er netop, at vi ønsker at bevare de
fredelige områder fredelige, og at det at skabe en øget tilgang til naturen i vores område, netop skal underlægges
dette princip.
Vi synes at 8-12 hytter er for mange. Det vil skabe for meget uro i skoven og for megen trafik i området. Vi forstår, at
det måske vil være nødvendigt med det antal, for at kunne
skabe en bæredygtig forretning. Det harmonerer bare ikke
med vores ønsker for området.
Vi håber, at initiativtagerne kan finde et mindre sårbart
område, hvor de kan virkeliggøre deres gode og fremsynede ideer.

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE

Mødested: Rø Golfbane P-plads
d. 6. marts 2021

Mødested: Bornholmerpladsen
d. 3. april 2021

Vi mødtes kl. 10 og gik over og rundt på den vinterlukkede Old Course. Vi passede godt på de våde og lidt
bløde baner og havde bl.a. derfor fravalgt klapvogn. Vi
kom ud på cykelstien ved Spellinge Mose, som vi gik
rundt om. Så 2 traner. Op på Storeborg og så tilbage
igen. 6 km og 2 timer, inklusiv kaffepause på Storeborg.
Vi var en blandet flok på 12, yngre, ældre og en lille i
rygsæk. Dejlig tur.

Vi mødtes 14 i alle aldre og tog kyststien forbi Helligdomsklipperne og videre nordpå over Døndale-stranden til Bådstad Havn og Stammershalle med en smuk
udsigt og heldigvis et godt læ-sted til kaffen. Påskeharen havde været forbi og gemt lidt godter til børnene.
På turen hjem var vi gennem Troldskoven, hvor vi har 5
anemone-typer. Vi så den hvide og den blå. Pas godt på
dem. Dejlig tur, stadig koldt, men smukt vejr.

Lene og Herdis. Foto Lene Koefoed

Lene og Herdis. Foto Lene Koefoed

Foto fra projektmateriale fremsendt til BRK.
Med venlig hilsen Karsten Eriksen,
talsmand for 4-KLØVER-KLYNGEN.

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

Tid		Aktivitet

APRIL:
21.

?

Nyker Pensionistforening, Generalforsamling, Nyker Forsamlingshus

23.

14.00

Klemensker Pensionistforening,
Generalforsamling, KIF-Centeret

24.

10

Strandrensning v/ Rø Borgerforening
Mødested: Bornholmerpladsen

MAJ:		
1.		

Arbejdsgruppen
bag Pilgrimsvejen
sidder lige nu med overvejelser om, hvordan og hvorvidt vi kan gennemføre turen
sidst i juni måned. Vi vil rigtig gerne og er,
ligesom de 17 allerede tilmeldte, helt parate. Der er 3 ledige pladser tilbage.

Lær klyngens område at kende,

			

Mødested: P-plads v. Cykelstien,
Dammegårdsvej, Klemensker

6.		

14.00

Rø Pensionistforening, Generalforsamling, Rø Medborgerhus

6.		

19.00

KLYNGE-AVISEN`s repræsentantskabsmøde, Nyker Forsamlingshus

19.

?

Nyker Pensionistforening, Generalforsamling, Nyker Forsamlingshus

21.

19.00

Klemensker Land- & Byforening,
generalforsamling KIF-Centret,
Klemensker

26.

19.00

Rø IF Generalforsamling,
Rø Medborgerhus

31.

18.00

Rø Borgerforening,
Generalforsamling. Restaurant Rø

10.00

Lær klyngens område at kende
- vandretur i Nyker
Mødested:Ny Torv, Nyker

JUNI:

Vi håber og arbejder for at det kan lykkes.
Læs mere på www.pilgrimsvejen.dk
- Mere info i næste nummer
af KLYNGE-AVISEN.

10.00

5.		

Lene Havtorn, Peter Juhl, Lene Koefoed, Pernille Bolø og Herdis Terkelsen
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"Vi mødes i det grønne" er på vej i en
ny vigtig fase – tilsagn om 4,5 mio.
kroner i tilskud baner vejen
Endelig primo marts kom der svar på vores projektansøgning ”Vi mødes i det Grønne” fra Realdania Filantropi og
Lokale- og Anlægsfonden om bevilling af max. tilskud på
4,5 mio. kroner til vores projekt.
Efter mange timers hårdt arbejde tilbage i november
sidste år med at skrive ansøgningen, kom det som en meget kærkommen gave, da vores nu tidligere formand Karsten Eriksen videresendte oplysning om, at nu var der et
meget positivt svar fra Realdania Filantropi og Lokale- og
Anlægsfonden. – Vi kunne næsten ikke få armene ned. –
Ud af de 6 projekter der støttes, får blot 2 max. tilskud,
hvor vores projekt er det ene.
Styregruppen er i gang med de næste skridt i projektet,
som løber frem 2024. Som bekendt har Karsten Eriksen
måttet stoppe sit arbejde i 4-KLØVER-KLYNGEN's styregruppe, da han har rykket teltpælene op og er flyttet til
Sjælland. Det stod derfor højt på dagsordenen ved styregruppens møde i midten af marts at beslutte, hvem den
nye formand skulle være. Valget faldt på Lene Koefoed,
som har været med i styregruppen siden november 2019.

Hvem er Lene?
Lene er bornholmer og flyttede tilbage til Bornholm til Rø i
2000 efter 18 år i København. Hun har rødder i 4-KLØVERKLYNGEN, idet hun er opvokset i Nyker med de sidste tre
års skolegang i Klemensker, inden hun fortsatte i gymnasiet. De første år i Rø var Lene aktiv i borgerforeningens bestyrelse. I mange år har hun sat sit aftryk i den bornholmske kulturverden med at arrangere Bornholms Kulturuge,
et par filmfestivaler og Teaterforeningens Bornholms aktiviteter. Undervejs har hun taget en master i oplevelsesledelse.

Lene udtaler:
”Vi står over for en ny spændende fase med at realisere
projektet ”Vi mødes i det grønne”. De eksisterende mødesteder i de fire byer Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø

skal udbygges og der skal etableres nye mødesteder i tilknytning til de stisystemer, der forbinder byerne.
Klyngens vision er at styrke områdernes sammenhængskraft både fysisk, mentalt og socialt. Det overordnede mål er, at understøtte friluftslivet og sammenholdet i
klyngen. Mødestederne skal højne oplevelsen af naturen
og opfordre til fællesskabet i klyngen samt styrke og forbedre rammerne for et aktivt natur- og fritidsliv.
Jeg ser frem til det fortsatte arbejde sammen med styregruppen, hvor vi nu skal have realiseret vores vision og
mål. Vores mødesteder kan hver især byde på forskellige
aktiviteter, oplevelser og fællesskaber, som passer ind i
det enkelte mødesteds ramme.
I to af byerne vil børn og unge sammen med deres familie kunne opleve fællesskaber indenfor sport, såvel Esport som fysisk udfordrende aktiviteter, vandreture med
historiefortællinger om lokalområdet, bål med fælles
madlavning og meget mere. I de to andre byer bydes der på
vandreture og sanseoplevelser i den unikke omkringliggende natur. Det vil være oplevelser, som tiltrækker både
vandrere og dem, der trænger til ro og mentalt velvære.
Men også børnefamilier kan her benytte sig af mulighederne for en særlig naturoplevelse.
De første milepæle i projektets tidsplan er at styrke styregruppen herunder kommunikationsgruppen, så vi kan
sætte endnu mere fokus på vores projekt. En anden milepæl er, at de 4,5 millioner fra Realdania Filantropi og Lokale- og Anlægsfonden skal dobles op med fundraising fra
yderligere fonde. Der skal også vælges en projektleder og
et fælles klyngemøde skal planlægges til at foregå forhåbentlig i maj måned.
Vi har, som så mange andre haft udfordringer med at
mødes fysisk på grund af Corona. Vi ser frem til, at vi igen
snart kan mødes mange, så vi kan holde et fællesmøde for
alle interesserede i klyngen. Omkring 100 personer i klyngen har tidligere tilkendegivet deres praktiske hjælp, og
det er nu vi skal i gang med at lægge planer.
En af projektets samarbejdspartnere har været Born-

holms Regionskommune, som under hele processen har
bistået med sparring og vejledning til at prioritere arkitektfirmaet Matters' forslag til mødesteder, aftaler med
myndigheder og lodsejere, og ikke mindst at få rundet ansøgningen sikkert af, inden den blev sendt af sted.
Det er vores store ønske, at vi kan fortsætte det gode
samarbejde med Bornholms Regionskommune, som har
været en stor hjælp for os til at nå dertil, hvor vi er i dag. Ikke mindst det indblik vi har fået i kommunens øvrige projekter indenfor natur- og rekreative områder, har været
vigtig viden i forhold til koordinering og sammenspil i et
videre samarbejde.
Styregruppen går en travl tid i møde. Det er vigtigt at
holde fast i vores vision og mål og ikke mindst at styrke det
videre samarbejde med de dygtige og kompetente mennesker, der er i gruppen. Andre grupper som eksempelvis
kommunikationsgruppen og stigruppen arbejder videre
og en strategi- og fundraisergruppe skal for alvor i gang.
Øvrige spændende projektgrupper er ved et tidligere fællesmøde blevet søsat. De skal have opbakning og styrkes,
så vi kan understøtte fællesskabet i 4-KLØVER-KLYNGEN,
som er altafgørende for at vores projekt lykkes. ”
Ny formand for
4-KLØVER-KLYNGEN
Lene Koefoed, mob. 2645 8810
E-mail: lenekoefoed@gmail.com

Fakta om kampagnen Mødestedet
Realdania Filantropi og Lokale- og Anlægsfonden støtter 6 anlægsprojekter i landsbyklynger fordelt over hele Danmark.
De fysiske projekter skal:
• Fremme nye fællesskaber og fritidsliv,
styrke lokalt samarbejde og skabe synergi
mellem klyngernes landsbyer – gerne
med afsæt i det stedbundne potentiale
• Sikre mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi
• Sikre mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige
• Bidrage til en bæredygtig drift i klynge og
kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter
• Være innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger
Kilde: www.landsbyklynger. dk

Eksempler På Shelters = Nye Mødesteder I Naturen

EL
VVS
VENTILATION

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

Døgnvagt tlf. 5695 0569

as@axels.dk

www.axels.dk

HOS FRISØREN
HE R R E - & DAM E F R I S ØR

Landlystvej 4, Nyker · Telefon 5696 8240
Tidsbestilling bedst mellem kl. 8-9 og kl. 16-18
Online via www.hosfrisoeren.onlinebooq.dk
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Tak og på gensyn
Af Karsten Eriksen, onsdag d. 10. marts 2021
Her på falderebet og med det ene ben ude af Bornholm, falder tingene pludselig i hak.
Ikke for mig privat, men helt specifikt for 4-KLØVERKLYNGEN.
Realdania har i går ringet mig op og meddelt mig, at der i
dag onsdag den 10. marts vil komme en pressemeddelelse,
hvor det vil fremgå, at de støtter vores projekt ”Vi mødes i
det grønne” med fuldt beløb. Ud af 34 ansøgere, er vi et af 6
projekter, der får støtte.
Der er kun ét projekt, der skiller sig ud. Det er Vores.
4.500.000,00 gode danske kroner. Det er godt nok mange
penge og det er svært at få armene ned igen.
I går da jeg tog telefonen og fik beskeden fra Realdania,
var jeg på tur på kyststien i Allinge.
Jeg begyndte simpelthen at grine, for jeg anede virkelig
ikke, hvad jeg skulle sige.
Det virkede noget fjoget, men jeg fik dog sagt pænt tak for
de gode nyheder.
Ellers husker jeg ikke rigtigt, hvad der mere blev sagt.
Latteren kom af den glæde og lettelse, der opstod efter
næsten 4 års hårdt og vedholdende arbejde, hvor jeg har forsøgt at holde fokus på den røde tråd.
Og det er et stort stykke arbejde, vi har lavet alle sammen
fra de første spæde idéer, indsamling af data, filtrering af
fakta til beskrivelsen af, hvad vi virkelig gerne vil.
Vi har holdt utallige møder på kryds og tværs med de interessenter, der er i et så stort projekt.
På mange af vores egne møder har vi været uenige om,
hvilken vej vi skulle og der har været konflikter undervejs.

Men vi har diskuteret tingene, opnået en bedre forståelse
for, at vi alle ville det samme og kunne finde fælles fodslag.
Og det er det arbejde, vi står med resultatet af i dag.
Det kan vi godt tillade os at være voldsomt stolte af.
Dagen i dag har været brugt på kontakt med pressen, for
4,5 mio. er mange penge for et lille samfund som vores. Så
de skal alle have det med i nyhederne. P4 Bornholm kl. 8.35,
Bornholms Tidende kl. 10.00 og TV2 Bornholm kl. 13.30.
Jeg har fået info hos fantastiske MATTERS Arkitekter til
journalisterne og udpenslet projektet mere præcist, da en
pressemeddelelse ikke fortæller meget.
Og jeg har hver gang husket at sige, at det er nu, det for alvor går løs og de 4,5 mio. ”kun” er begyndelsen og knapt
halvdelen af, hvad vi skal bruge, for at få det endelige og ambitiøse projekt gennemført.
Jeg har husket at sige, hvem de øvrige bidragsydere kan
være, så jeg håber de lytter med og bliver smittet af vores entusiasme.
Jeg har husket at sige, at vi godt nok starter et sted, men at
der er lang vej til færdiggørelse og vi nok skal vente 3 år for at
se det endelige resultat.
Og så kunne jeg ikke holde mig for god til at stikke lidt til
Regionskommunen, hvor vores projekt kan lappe nogle af
de huller, der er opstået hos dem. På den måde kan Bornholms Regionskommune med god samvittighed lægge lidt
økonomi i vores projekt. Der er en god basis for videre samarbejde.
Jeg har husket at sige til journalisterne, at vi vil starte med
nogle af de nemme opgaver først, så de skal huske at genbesøge os, så de kan beskrive succeserne undervejs.
Så langt så godt.

Nu starter der en ny fase, hvor tingene skal angribes på en
ny måde.
Projektfasen… Fundraising… Gennemførelse… Flere frivillige…
Og det er en skidt formand, der ikke tænker på den videre
færd og hvem der skal bære faklen, når nu jeg nødvendigvis
skal give den videre.
Min formandsopgave er slut med et tilfredsstillende
punktum og nye skal træde til.
For projektets skyld og af hensyn til energien til frivilligt
arbejde, vil jeg foreslå, at opgaverne deles ud på flere hænder.
Jeg har lige genlæst Klynge-Avisen og kan ikke undgå at
blive rørt over den fine artikel, der er blevet skrevet.
Den vil jeg gerne takke for, især fordi jeg bliver rørt over
de fine ord. Det betyder altså noget og efterlader mig eftertænksom.
Jeg vil dog gerne lige komme med et lille men…
Har det været hårdt? Ja.
Har det været nemt? Nej.
Har det været besværet værd? JA for hulan da.
Og nok har jeg været formand og talt med pressen, men
hver og én har I bidraget til og gjort min opgave nemmere,
sjovere og mere spændende med jeres energi, sikre støtte
og ukuelige entusiasme. Tak for jer.
Her til sidst i disse coronaforskrækkede tider må I nøjes
med et kram på tryk. Jeg håber det smitter og I husker at give det videre, for kærlighed skal man ikke være nærig med.
Vi ”Mødes i det grønne” Karsten

Børn & Unge

Særlig hilseuge efter påske
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.
Alle kender hinanden, og det giver god trivsel, og et
læringsmiljø der er i top.

Klargøring til Hilseuge på Svartingedal.
Efter den lange nedlukning på grund af
Corona, er der ekstra fokus på, at eleverne på Svartingedal Skole i Hasle igen skal
trives sammen.
Efter påskeferien har skolen således
en særlig hilseuge, hvor skolens to børnehaveklasser hilser godmorgen på ikke
færre end fem forskellige sprog, dansk,
tysk, burmesisk, kinesisk og ungarsk.
- Børnene har klippet flag ud fra de pågældende lande, og så har de børn, der
har to sprog, lært de andre børn at sige
godmorgen på deres sprog, fortæller børnehaveklasseleder Marianne Grøn Sørensen.
Børnene vil så stå og vifte med flag og
modtage skolens øvrige elever, de forældre, der følger deres børn i skole, samt

skolens personale, når de møder ind efter påske. - Vi håber selvfølgelig, at dem,
der kommer forbi, lærer at sige godmorgen på en ny måde, men også, at der
kommer et godt grin ud af det, for det er
ikke helt nemt at sig godmorgen på for
eksempel ungarsk, siger Marianne Grøn
Sørensen og tilføjer, at det kan alle 33
børnehaveklasse børn nu.
Smil er som bekendt den korteste afstand mellem mennesker, og målet efter
hilseugen, er at alle dem, der har deres
gang på skolen, bliver endnu bedre til at
sige godmorgen med et smil.
- Det kan vi alle komme til at glemme i
en travl hverdag, siger børnehaveklasselederen
Mette Holm Hansen

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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Mini fællesspisninger

Kære medlemmer

Vi har dog haft 2 succesfulde minifællesspisninger
med 10 deltagere.

Vi takker for støtten og fremmøde til vores
aktiviteter i 2020.
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 til kasserer Iris Knudsen. Mobil 40508034 huzed@mail.tele.dk
Prisen for husstand 70,- og enlige 35,-

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

Aktiviteter i Aarsballe
Medborgerhus,
Aarsballe By 59a
Strikkeklubben

Hyggeaften med strik og andre hobbyer, samt en masse
snak over en kop kaffe - alle er velkomne.
Pga. Corona, tilmelding til Lone 23883585
Husk mundbind.

...............................
Borgerforeningens
generalforsamling
Er udsat til der bliver åbnet mere op
for Corona-restriktioner.

...............................
Fastelavn

Blev desværre også aflyst

...............................
Fællesspisninger

Bliver udmeldt når vi må samles igen

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

Borgerforeningens
bestyrelse
Kirsten Kofoed

eriksholm@dlgmail.dk

5118 2184

Heidi Sørensen

heidiclaus@get2net.dk

2345 7665

Lone Jørgensen alf51lone51@gmail.com

2388 3585

Lisbeth Grenaae lima0601@yahoo.dk

2815 8323

Mona Nilsson

mona46055@gmail.com

2239 5364

Iris Knudsen

huzed@mail.tele.dk

4050 8034

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

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

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 28158323 - lima0601@yahoo.dk

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

Positivt at være negativ - den omvendte verden
Så er der gået godt og vel et år med Corona-pandemien. Et
år, som har været ens for alle mennesker i hele verden. Et
år, som vel alle helst ville have undværet, og et år med
masser af restriktioner, som betød en masse negativt for
mange, men måske alligevel lidt positivt for andre.
For min egen del kunne jeg få den tanke, at hvis jeg var
født på et senere tidspunkt, så havde det været helt fint for
mig. Tænk, at ikke skulle i skole. Det havde da været som at
vinde stort i lotteriet.
Og dengang jeg var elev, havde vi kun papir og blyant, og
desuden pen eller kuglepen til at få skrevet stilen til aflevering. Som verden dog har forandret sig.
For nu er det jo blevet sådan, at både computer og mobiltelefon pludselig er blevet et vigtigt værktøj i undervisningen, hvor tidligere mange skoler i hvert fald har forbudt mobilen i timerne.
Nu har vi også skullet glæde os over alt det en mobil har
kunnet bruges til i forhold til både venner og familie. Så
ensomheden blev forhindret. Tidligere fik vi svip af alle
der både sad eller gik og gloede i deres mobil. Nu er det
helt ok. Som verden dog har forandret sig.
Tilbage i 2018 blev der lavet et tildækningsforbud, som
gik på at man skulle kunne se folks ansigt. Og så pludselig,
efter megen lang overvejelse, hvor kineserne bl. a. alle gik
med mundbind, når man så tv-avisen, så skulle vi også
være iført mundbind i offentlig transport og i div. forretninger. I det danske system havde man ikke regnet med at
et mundbind havde nogen særlig virkning. Men den erfaring fik man pludselig. Og det er vel et anerkendelsesværdigt formål, som ikke kommer ind under den paragraf.
Som verden dog har forandret sig.

ELLER SEND EN MAIL PÅ PIA@PGLE.DK

• Scene og musikanlæg
• Bar med fadølsanlæg

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

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

STOLE, BORDE, DUGE, SERVICE, M.M.
STORT KØKKEN.
SCENE OG MUSIKANLÆG
BAR MED FADØLSANLÆG
RING TIL PIA PÅ TLF. 51 78 40 76

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

Vil du have hurtig information om fremtidige
arrangementer??
Så send din mail-adr. og telefon nummer til:
Lone Jørgensen 23883585 - alf51lone51@gmail.com

Fra Facebook

DEN GRØNNE FRØ

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

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

•
•
•
•
AARSBALLE BY 1, 3700 RØNNE

om fremtidige arrangementer.
Så pt har vi ikke fastlagt nogle nye arrangementer
udover dem vi allerede har annonceret.
Dog håber vi på Sct. Hans onsdag 23. juni.
Har du spørgsmål – så kontakt os.

Information
om arrangementer

Mandag d. 19. april
Tirsdag d. 4. maj
alle dage kl 19 – ca 21.30

SELSKABSLOKALER

Corona-virus giver uvished

Coronatiden har så for mange været hjemmejob, undervisning af skolebørn derhjemme samtidigt, og måske en
vanskelig struktur at lægge over hverdagen. Og for en del
andre mennesker har det at være hjemme, bare at sidde,
spise og sove. Ja, for at være mest hjemme for ikke at komme ud og blive smittet.

Det er altså ikke, som jeg keder mig
her i Coronatiden. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor
der er 8765 stk i den ene pose havregryn og så kun
8730 i den anden…
Mange har så måske haft fjernsynet i gang, hele dagen,
for dog at have lidt selskab. Og når årets ord i 2020 blev
Samfundssind, ud fra det med at være sammen, men på
afstand, så må dette års ord blive et nyt ord for genudsendelser.
For en udsendelse kan vel kun kaldes en genudsendelse
første gang den genudsendes.
Der har fjernsynet meget at lære.
Jeg tænker også på alle de annoncer der kører i døgndrift, på mange kanaler. Forskellige annoncer som ikke er
ok, og som undrer mig meget, at de bare fortsætter.
F. eks. i forsikrings-reklamerne, hvordan en kollega
omtaler en dårlig ryg, der pludselig kommer til at ligne en
arbejdsskade ved at en anden kollega bare slår vedkommende i ryggen.
Eller en bil der bliver skadet lidt, hvor en anden person
”låner” ejerens bilnøgler og ridser bilen hele vejen rundt.
Eller hvor der blev påstået, at 124 personer holder op
med at ryge hver dag. Samme tekst hver dag i et helt år. En
annonce der måske burde have været updateret, når det
nu er Corona-tid. For mon ikke mange netop har haft brug
for at ryge endnu mere i al den tid.
Det er jo lige før, at man kan annonce-teksterne udenad.
At være hjemme, på denne måde, har så måske gjort
mange ensomme. Men nu hvor man er ved at åbne rigtig
meget op, så kan det måske ende med at mange får stress i
stedet for. For nu er der test både med og uden tilmelding.
Og der er henholdsvis 48 timer og 72 timer man skal holde
øje med i forhold til hvilke ting man skal. Som verden dog
har forandret sig.
Coronatiden har så også været en tænketid for mange. I
Bibelen var der jo blandt andet de 10 plager på et tidspunkt,
som måske huskes fra kristendomsundervisningen i skolen. Og mange mennesker har filosoferet over, om den her
Corona-tid også var en slags plage, som skulle kunne få
det enkelte menneske til at tænke sig om, og få ting i orden
med sin familie, sin nabo, sin kollega, sin kunde eller med
sit forhold til Gud.
Det kan være en forsoning, en arvesag, en nabostridighed, en undskyldning, en beundring eller en tak. Kun opfindsomheden sætter grænser.
Annette K. Sonne

Klemensker
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Nyt fra
Har du husket at melde dig ind? Det er næsten gratis! Foreningen arbejder for borgernes interesse og medvirker til
aktivitet, sammenhold og trivsel for børn, unge, voksne og
ældre. Rent praktisk betyder det, at vi er bindeled mellem
borgerne og Bornholms Regionskommune i alle forhold,
der har med områdets officielle forhold at gøre og forvalter
hvert år et kommunalt tilskud.
Det er en positiv del af det at være klemenskerbo, at man
deltager og bidrager aktivt med det, man nu kan. Bestyrelsen er åben over for nye initiativer og hjælper gerne med
til at gøre nye projekter og ideer til virkelighed. Det er såre
nemt: Se på listen over bestyrelsesmedlemmer og kontakt
en af os.
Følgende undergrupper arbejder og kan bruge flere
hænder og hjerner:
Klyngegruppen, Stimændene, Kønnere Klemensker, Julelys i Klemensker, Hundeparkgruppen, Kulturuge-gruppen, KLASK (Grillhytte og snart også legeplads), Fællesspisningsgruppen og så er der alle de frivillige, som hjælper til med Sankt Hans, juletræstænding og fastelavns-arrangementet.
Byen savner en forældregruppe, som kunne tage sig af
sjove arrangementer og traditioner for børn og sjove folk
til et festudvalg. Måske var det noget for dig?

Nyt fra bestyrelsen
Den 23. marts kunne bestyrelsen endelig samles fysisk
igen. Vi havde næsten glemt, hvordan vi så ud! Her følger
et lille udpluk af de sager, som vi diskuterede.
1. Ny legeplads:
Formanden indkalder alle interesserede til planlægningsmøde i grillhytten d. 15. april kl. 18.30. Kom og få indflydelse på byens nye superlegeplads i det grønne anlæg!
2. Udviklingsplan for turisme:
Vi er blevet bedt om at lave en lille beskrivelse af Klemensker til brug for turismeudvikling. Vi ser Klemensker som
en autentisk by på landet med kro og kirke, omgivet af de
store gamle gårde, et område, hvor store vidder, fred og ro
og mulighed for at komme ned i gear findes i rigt mål .

Klemensker
Pensionistforening
Foråret nærmer sig, og det betyder igen aktiviteter i
pensionistforeningen. Med forhold for de til enhver tid
lædende coronarestriktioner for indendørs aktiviteter
har vi lavet et lille program.:
23/4 kl. 14.00:
Generalforsamling i KIF Centeret.
Dagsorden jfr. lovene.
21/5 kl. 14.00:
Naturvejleder Michael Stoltze fortæller om sit liv.
4/6 kl. 10.00:
BUSTUR m. afgang fra SuperBrugsen
Pris 200 kr. (betales i bussen)
Tilmelding snest den 25. maj til
Grethe 5696 6247, Inge 5696 6532
eller mail: bjarnerhansen@gmail.com
(Husk man skal bære mundbind i bussen)

Gerne mere fokus på byens tre kunstværker - den store
bornholmermaler Høms altertavle i kirken, gavlmaleriet
på BAF-tårnet som forestiller Rutsker-maleren Claus Johansen, der hviler sig i landskabet i Torpe-bakkerne, og det
store relief af Preben Hornung, lavet til Klemensker Skole i
begyndelsen af 60'erne.
Fokus på kirkegårdens unikke arkitektur med de 2,5 kilometer bøgehække, det smukke istidslandskab med stisystemet, som omkranser byen og så mere fokus på landbruget omkring os. Det kunne være et marked med lokale produkter.
Der savnes en kiosk eller café, flere borde/bænke til rastepladsen ved bussely og ved indkørslen til byen fra Kleven. En forskønnelse af samme indkørsel er også et virkelig stort ønske.
3. Seniorboliger:
Der arbejdes fortsat på sagen. Afventer et bestyrelsesmødet i Bornholms Boligselskab i marts.
4. Kønnere Klemensker:
Der indkaldes til et møde med BRK om det grønne område
ved skolen medio april. De involverede vil høre nærmere.
5. Kulturugen i september:
Der arbejdes på et alsidigt og flot program søndag den 19.
september, som er Klyngens kulturdag. Vi løfter her sløret
for lidt af det, der planlægges: Kroen lægger lokaler til en
udstilling om "Sysler, som gør mig glad". Hvis du er samler
eller glad amatørudøver af et eller andet, så henvend dig
gerne til Irene Dunker eller Benedicte Lauridsen. Der bliver igen i år en flot Late Night-koncert i kirken med Bjarke
Mogensen. Der snakkes om en græskarkonkurrence, og
Lokalhistorisk Samling er også på banen.
7. Råger ved skolen:
Naturstyrelsen er kontaktet, og der arbejdes på sagen.

Grøn og
velplejet
by
Overskrifter som “ Øens billigste kvadratmeter”, “ I Klemensker kan man gøre en god ejendomshandel” og “Dårligt vedligeholdte” er ærgerlig læsning for de mange, som passer på og
som vedligeholder deres huse lige efter bogen.
Desværre er der ejendomme og en del udlejningshuse, som husejerne forsømmer. Det giver dette halvdårlige ry, som påvirker boligpriserne i hele området.
Så tag fat malerpenslerne og kalkkostene, når
vejret bliver bedre. Lad Kroen være os et godt
eksempel. Den bliver istandsat på forbilledlig
vis og pynter på hele byen, Kønnere Klemensker sørgede for at male rødhætterne ved hallen
og at kommunen ikke fjernede dem, vi har på
Knækkebakken, og vore folk fik malet alle de
grønne trafikgitre sidste år. Hundefolket har
omdannet hundeluftergården til Nordlandets
kønneste og bedste. Så vi er mange, der vil det
samme!
Læg mærke til vejtræer, forhaver, hækkene og
det grønne indtryk, man får, når man kører
gennem byen. Hække, buske, træer signalerer
gammel havekultur og plads til fugle og insekter. Og at her er rart at bo.
Lad os ved fælles hjælp bevare vores bys særkende - en grøn, velplejet og levende by.
Kønnere Klemensker-folket.
Christine

Vh. Bestyrelsen i KLB

Klemensker Land& Byforening

Klemensker Sogns
Lokalhistorie
Samlingen findes på den gamle
Klemensker Skole
Indgang fra Stadionvej
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 19-21
Arkivleder Hans Aage Jeppsen,
kan kontaktes for nærmere aftale på mail
hans@klem-lokalarkiv.dk eller mobil 22301731
......................

Formand:

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

Måske kan ARKIVET hjælpe med arkivalier
til din slægtsforskning, vi har mange skole-,
konfirmations- og andre billeder fra Klemensker.

Robert Dantved
r_dantved@hotmail.com

1614 2048

Mogens Lambrecht
mogens@lambrecht.nu

2015 3245

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.

Jacob Nissen
jacob@klemensker-if.dk

2129 1830

Jacob Dam
2571 6310
jacobdamklemensker@gmail.com
Suppleant:

KONTINGENTFRIT 2021:
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke optræves
kontingent i 2021.
Dog skal nye medlemmer ved indmeldelsen
betale et gebyr på 50 kroner.
Med håbet om snarligt gensyn
Bestyrelsen

Philip Kjøller
philipkjoller@hotmail.com

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

Webmaster:

Peer Ole Sommer
2364 9415
peerolesommer@godmail.dk
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

KIF Centret, Lindevej 25 og
Klemensker-hallens Cafeteria
Udlejning til fester og møder m.v.
Kontakt:
Annika Elleby 2370 4364 eller
elleby@nypost.dk

G
TS

1983

IN

Æ

ENSK
·

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

EM
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Forretningsudvalg:
Formand og postmodtager:
Bo Sonne
3066 3227
bosonne.kif@gmail.com
Næstformand: Ivan Hansen
6130 8801
ivan@klemensker-if.dk
Kasserer:
Irene Ingvorsen
2035 9006
irene@klemensker-if.dk
Ulla Ipsen
2618 1115
ullaipsen.kif@gmail.com
FU-medlem:
Jacob Nissen
2129 1830
jacob@klemensker-if.dk
Badminton:
Erling Frederiksen
2460 0279
erlingf@mail.dk
Fitness- og Indoor cycling:
Kirsten Sonne
3018 1756
kirsten3720@live.dk
Fodbold:
Christian O. Holm
2264 6567
holmchristianolsen@gmail.com
Gymnastik:
Tommy Andersen
23 30 89 24
heltom@mail.dk
Folkedans:
Keld Olsen
5695 2836
damolsen@tdcadsl.dk
Petanque og Motion:
Formand:
Gert Sørensen
5696 6705/2175 3560
gertsoersen@godmail.dk
Skydning:
Henrik Ipsen
2347 5714
trommeregaard@gmail.com
Banko:
Birgit Hansen
2621 6580
KIF-Genbrug:
Yvonne Dam
2553 6481
yvonnekofoddam@gmail.com
Leje af KIF’s lokaler:
Annika Elleby
2370 4364
elleby@nypost.dk
Kræmmermarked:
Bodil og Kim Wiese
klemenskerif@gmail.com
Loppemarked: Lise Hansen
4111 1651
lisehansen02@gmail.com
Webmaster på www.klemensker-if.dk:
Ulla Ipsen
5696 6312
ullaipsen.kif@gmail.com
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Orientering fra Klemensker IF

Hermed en orientering fra Klemensker IF's forretningsudvalg.
Først vil vi glæde os over, at Klemensker IF igen har
mulighed for at tilbyde aktiviteter/tilbud til vores medlemmer efter endnu en corona-nedlukning.

Vi har kunnet starte op med
udendørsaktiviteter såsom:
Fodbold U6/U8/U10 – tirsdag kl. 16.45-18.00
ved Klemenskerhallen
Petanque – tirsdag kl. 17.00 ved Klemenskerhallen
Motion i det fri – Onsdag kl. 9.30 – 11.00
i Grilhytten v/Klemenskerhallen
Bevæg dig for livet –
tirsdag og torsdag kl. 17.45 -19.00
i Grilhytten v/Klemenskerhallen
Udendørs skydning starter onsdag den 28. april
– afgang kl. 18.00 fra Klemenskerhallen.
Ligesom Genbrugsbutikken også er genåbnet med stor
succes de første uger.
Generalforsamlingen, som skulle have fundet sted den
17. marts, er blevet udsat til den 1. september, hvor vi
håber at kunne gennemføre på normal vis.

Nyt om Bygning C, byens fælleshus
Nu er vores tålmodighed meget tyndslidt. Ombygningen i den såkaldte Bygning C på Klemensker Skole gik i
stå i maj 2019. De 2,3 mio. kr., som blev bevilget til nedrivning og indretning af vores nye "fritidshus" (det
gamle blev solgt i 2011) blev ædt op af miljøsanering.
Efter at have holdt mange møder, snakket og mailet
frem og tilbage med politikere og kommunens embedsfolk, så er der ikke sket noget endnu.
Der er stor uoverensstemmelse mellem KLB og Ejendomsservice (BRK), som ejer bygningen, om de sidste
ting, der skal laves. F.eks. anses vores store ønske om
fysisk adskillelse mellem Ungdomsskolen og vores
nye fælleshus for at være en umulighed.
Vi har derfor fremsendt en længere klage til Natur
og Miljøudvalget, hvor vi beder dem om at tage sagen
på som punkt på næste udvalgsmøde.
Vi nøjes med at tage væsentlige dele med her:

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

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

Vores aflyste træner/lederfest den 30. januar vil blive gennemført, når det igen er muligt at samles. Dog
forventes det kun at kunne lade sig gøre efter sommerferien.
Vedrørende Rend og Hop i Præstemosen den 29. maj
2021, har vi valgt at afvente lidt endnu med en endelig
beslutning. Arrangementet kører via vores dygtige tovholder Henrik Schwarz og de deltagende foreninger
som en velsmurt maskine – hvorfor vi godt tør vente
med at træffe den endelige beslutning om at gennemføre eller aflyse.
Vi er i Klemensker IF også glade for, at Klemens Kro
har fået nye ejere. Vi ønsker at bakke de nye ejere op i
deres forsøg på at skabe øget aktivitet i Klemensker by
og har derfor strammet op på reglerne for leje af KIFcentret til fester eller andre arrangementer. Fremover
vil kun medlemmer og hjælpere i Klemensker IF kunne leje lokalerne – øvrige vil blive henvist til Klemens
Kro.
Der vil dog fortsat være mulighed for at vore sponsorer og øvrige lokale foreninger at låne/leje lokaler som
hidtil.
Bo Sonne, formand

Til Natur- og Miljøudvalget,
Bornholms Regionskommune
Klemensker Land- og Byforening vil med dette brev
orientere udvalget om vores oplevelse af den langstrakte byggesag omkring foreningshuset i bygning C
på den tidligere Klemensker Skole. Til maj er det to år
siden, at ombygningen stoppede med et ufærdigt hus.
Brugergrupperne og KLB bliver mere og mere frustrerede over, at byggesagen hele tiden udskydes, og
at der gang på gang ændres i omfanget af de byggear-

Nyt træ viser vej
Her er sidste skud på stammen i bogstavelig forstand. Efter laaang tids snak med Vej og Park bliver
cykelstien ud mod Kleven nu markeret med et
pænt stort lindetræ på pladsen foran det tidligere
fritidshus. Vi opfordrer til, at alle passer godt på
træet, så det kan vokse sig stort og flot. Tak til ejerne af “Fritidshuset” for at stille et hjørne af deres
grund til rådighed.

bejder, vi mener, vi tidligere har fået lovning på. Vi må
protestere over, at den nyligt tildelte anlægsbevilling
ikke tager højde for at kunne overføres til husets indretning, og at et evt. overskydende beløb skal tilbageføres til BRK.
KLB inviterede til dialogmøde den 21. januar 2020,
fordi renoveringen gik i stå tilbage til maj 2019. Bevillingen var opbrugt, og vi ønskede derfor en dialog om
den manglende færdiggørelse. Brugergrupperne stod
bl.a. uden vand og toilet.
Her et år og to måneder senere er der endnu intet
fysisk sket i bygningen, og i følge Kim Eilif Rasch Pedersen, Ejendomsservice, kan der tidligst etableres
toilet og indgang "engang til efteråret".
Adskillelse fra Ungdomsskolen kommer ikke på tale, og i øvrigt "kan vi ansøge om ekstra midler på budget 2022."
Vi ønsker på den baggrund, at sagen tages på som et
punkt ved førstkommende møde i NM-udvalget.
Vi ønsker og håber, at udvalget gør det muligt at anvende evt. overskydende midler i færdiggørelsen af
Bygning C, og at der tilføres midler, så denne langstrakte byggesag kan afvikles og vores "fritidshus" kan
genopstå til glæde for borgerne i Klemensker, og livet
i vores "fritidshus" kan genopstå.
Med venlig hilsen
Klemensker Land- og Byforening
Philip Kjøller og Christine Holst

Klemensker
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Alt udsolgt i
Cassiopeia Huzet
Der er travlt på den lille gård i Klemensker, hvor Stine
Budtz, indehaver af LegeHuzet Bornholm og Cassiopeia
Huzet, holder til.
LegeHuzet Bornholm er kreative malerklasser for alle
børn i alderen 4-16 år samt rytmikhold for børn i alderen
4-8 år, og stedet har lige akkurat haft ét års fødselsdag.
- Det er børn fra hele øen, der kommer hver lørdag på to
hold for at udfolde deres kreative sider. Også de to rytmikhold har trukket børn fra det meste af øen. Der er ingen
krav til hverken niveau eller præstationer, og stedet favner
alle slags børn, fortæller Stine Budtz.
Hun er meget taknemmelig over modtagelsen. Efter ét
år er der på nuværende tidspunkt fuldt booket, og p.t. er
der venteliste på alle hold.
Ligeledes har Stine Budtz, sammen med sin kollega Denice Nielsen for nylig åbnet dørene til Cassiopeia Huzet,
som er en privat pasningsordning for børn i alderen 0-3 år
med plads til otte børn.
Også her meldes der fuldt ”udsolgt”. Tre dage efter starten den 1. marts blev der åbnet en venteliste, og p.t. er der
ingen ledige pladser før juni 2023.
I Cassiopeia Huzet er det ligeledes familier fra hele øen,
der har skrevet deres børn ind.
- Det er helt fantastisk, at vores syn på børnelivet deles
af så mange familier, og modtagelsen har været intet andet
end overvældende. Vi elsker den arbejdsplads, vi selv har
skabt, og kan se, at både børn og forældre trives i vores
rammer, lyder det fra en glad Stine Budtz..
Man kan læse mere om de to tilbud på cassiopeiahuzet.
dk og legehuzetbornholm.dk

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

Klemensker
Jagtforening

Klemensker Land- & Byforening
indkalder hermed til
ordinær generalforsamling
Fredag, den 21. maj 2021 kl. 19.00
KIF-Centret, Lindevej 25, Klemensker
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag til behandling skal være formanden i
hænde 8 dage før.
I vil høre nyt om 4-KLØVER-KLYNGEN’s pilotprojekt:
”Vi mødes i det grønne” og den dejlige bevilling
på 4,5 mio.kroner.
Med håb om et talstærkt fremmøde.
– Har du ideer til udvikling af Klemensker,
så er det denne aften vi gerne hører om dem!

Vi indbyder til fællesspisning, såfremt vi
må samles til mad – se evt. opslag
v. SuperBrugsen, KIF-Genbrug og
FB Klemensker.
Pfv. Philip Kjøller

Der er atter observeret mink i Præstemosen, - fælder er derfor opsat igen. /ID

Kontingent til
Klemensker Land& Byforening 2021
Kontingent:

Generalforsamling udsat
Foreningens planlagte generalforsamling i jagthytten, som skulle have været holdt den 17. februar, er
udsat indtil videre.
Vi håber, vi kan få holdt foreningens generalforsamling i første halvdel af 2021, men det afhænger jo helt
af gældende restriktioner.
ME.

Forårets aktiviteter
Vi håber på at kunne gennemføre indskydninger af
jagtriffel sidst i april / først i maj.
Bukkepremieren d. 16. maj håber vi også kan
afholdes i en eller anden form, alt afhængig af
gældende restriktioner.
Nærmere info om forårets aktiviteter fremsendes
via mail og og kan ses på hjemmesiden, så snart vi
ved mere.
Evt. spørgsmål kontakt formand/bestyrelse.

GENERALFORSAMLING

ME.

Husstand kr. 100 / Enlige kr. 50
Frivilligt bidrag KLYNGE-AVISEN kr. ?
Indbetaling kan ske på én af følgende måder:
Netbank: Reg. 1551 Konto 9391606
MobilePay 50883
Giroindbetaling med betalingsident.:
+01> +9391606<
Kontant til kassereren:
Irene Dunker, Klemens Storegade 46, Klemensker
Husk navn og adresse!
Hilsen Kassereren

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

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

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

Philips
Vinduespolering
Telefon: 24 61 77 69

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

KØB & SALG
Dødsboer købes

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

AB BETONVARER
KLEMENSKER

FABRIKSVEJ 13 . 3782 KLEMENSKER

Nyker
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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.

Nyker Pensionistforening
Formand:

Sven-Erik Sørensen
2644 0240
bejerholm2019@outlook.dk

Næstformand:

Bente Lind
bente.dlind@gmail.com

2366 7274

Sekretær:

Bente Møller
svenbente@outlook.dk

2927 8272

Kasserer:

Ulla Pedersen
upedersen@hotmail.com

5134 5105

– langsomt - for langsomt - og indimellem kommer ”vinteren”
desværre tilbage og slukker forhåbningerne for en stund.

Nyker Idrætsforening
Formand:

Christian Koefoed
cs@dlgmail.dk

Næstformand:

Mathias Larsen
2216 6771
mathiaslarsen_1406@hotmail.com

Kasserer:

Torben Severinsen
torben@severinsen.info

Forsamlingshus: Asger Pedersen
upedersen@hotmail.com

Klubhus:

Sanne Tranberg

2023 6065

2482 3317
4033 7076

2441 0593

Nyker Lokalhistoriske arkiv
Formand:

Mogens Frigaard 56963002/23237685
m.d.frigaard@gmail.com

Sekretær:

Betina Munk Jensen
betinamj@icloud.com

2860 0739

Kasserer:

Betina Munk Jensen
betinamj@icloud.com

2860 0739

Arkivar:

Niels Jørn Gregersen
4016 0376
nielsjoerngregersen@gmail.com

Best.medlem:

Otto Hansen

2046 8644

Nyker Borgerforening
Formand:

Mattias Landberg-Krarup
mattias.krarup@gmail.com

Næstformand:

Claus P. Hansen
2962 7485
Findushansen@hotmail.com

Kasserer:

Gitte Hansen

Medlemmer:

Ane Falk
anefalk@outlook.com
Christine T. Munch Hansen
ctm.hansen@gmail.com

Foråret nærmer sig

4191 9876

Vintermånederne er for pensionistforeningens bestyrelse gået med aflysninger og ændringer af planer. Vi
har måttet aflyse vores pakkebanko, vores julehygge og
vores nytårsfest samt udskyde vores generalforsamling først fra den 10. februar til den 24. marts og nu igen
på ubestemt tid, da næste udmelding fra regeringen
tidligst forventes den 23. marts (efter Klynge-Avisens
deadline).
Men vi vil foreslå, at I sætter et kryds i kalenderen
ved den 21. april og den 19. maj. Bliver det muligt, vil vi
afholde foreningens generalforsamling den 21. april og
et almindeligt arrangement (måske en bustur?) den 19.
maj. Er der stadig begrænsninger, der forhindrer en ge-

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)

neralforsamling den 21. april, vil vi i stedet forsøge os
med den 19. maj. Vi kaster os ikke ud i en virtuel generalforsamling, det vil afskære for mange fra at deltage,
og desuden længes vi da efter at se hinanden og hygge
os sammen.
Som skrevet i sidste nummer af Klynge-Avisen vil vi
komme rundt til jer med en meddelelse om vores planer, når det engang bliver muligt at fastlægge dem med
nogenlunde sikkerhed, og de vil også blive slået op på
opslagstavlen over for forsamlingshuset.
På forhåbentlig glædeligt gensyn til april
Bestyrelsen

Lokalhistoriske Arkiv
Har åbent 1. og 3. onsdag
i hver måned fra kl. 19.00 til 21.00
Er der nogen, der gemmer på gamle billeder fra
Nyker sogn, og kender navnet på de mennesker,
som er på billederne,
må de meget gerne kontakte os.

Ring til 23237685
eller skriv til
m.d.frigaard@gmail.com

6140 0110

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

Kasper Monrad

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

Ny Kirke
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Fyldt af glæde
I dette nummer af kirkebladet sætter vi fokus på glæde.
Der findes meget, man kan glæde sig over i livet. Der findes også mange ting, man kan undre sig over. Og nogle
gange falder glæden og forundringen sammen. Det gælder
f.eks. dåben. I dåben gør Gud os til sine børn.
Salmen ”Fyldt af glæde” bruges ofte ved dåb. I denne
salme hører vi om fyldt af glæde, bæven og undren. I salmen beskrives, at man bringer sit nyfødte barn til Gud i
dåben. Som oftest bliver man døbt som barn, men det er
aldrig for sent at blive døbt, hvis ikke man blev det som
barn. Glæden og forundringen over dåben gælder både for
børn og voksne. Jeg døbte engang et ægtepar på 80 år. De
blev så glade, at de nærmest var helt ustyrlige. Folk undrede sig over deres reaktion, men parret blev blot ved at sige:
”Vi er døbt”. Det var en forløsning for dem, at de nu endelig
var blevet døbt.
Skal dit barn døbes, eller ønsker du selv at blive døbt,
hvis ikke du er blevet det tidligere, så er du velkommen til
at kontakte mig, så vi kan aftale dåbssamtale og dåbshandling. Mange forbinder dåb med en større fest. Det er både
godt og naturligt at holde en fest i forbindelse med dåben,
men man behøver ikke at gøre det. Det vigtigste er at blive
døbt. I det sidste år er meget blevet aflyst eller udsat pga.
coronarestriktioner. Flere har også valgt at udsætte dåben.
Nu åbnes der langsomt op igen. Er det nu tid til at aftale
dåb? Går du med overvejelser om at blive døbt, så kontakt
mig, så vi kan få en snak om det. I dåben gør Gud os rige på
glæde. Det er som vi synger: ”Større rigdom, end hvad ord
kan rumme, har du givet os ved dåbens gave.”
Sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024

448 i Den danske Salmebog
Mel.: Egil Hovland 1976
1. Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

”Hvad gør dig glad?”

2. Fyldt af bæven foran ukendt frem
tid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
3. Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dyb
der,
venter på de små og tar imod os.
4. Ved dit værk, ved kærlighedens vilj
e,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
5. Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes
.
6. Større rigdom, end hvad ord kan
rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld, af glæde!
Svein Ellingsen 1971.

Celina, 5 år, har tegnet, hvad der gør hende glad.
Her ser vi en kat og fugl i regnbuefarver.
Det er da smittende med denne glæde.
Læs mere på de næste sider om glæde.
Og vi kan alle tænke over netop dette spørgsmål:
Hvad gør dig glad?

Ny Kirke
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Gudstjenesteliste og mødekalender
Tilmelding:
Der er tilmelding pga. begrænset antal pladser i kirken.
Hanne Landberg tager imod tilmelding.
Send en mail til ha.landberg@gmail.com eller SMS til
tlf. 2142 2642. Telefonisk henvendelse efter kl. 15.00.
Tilmelding senest fredag kl. 12.00.

APRIL
18. april kl. 10.30 2. s. e. påske
Knud Henning Hansen
25. april kl. 10.30 3. s. e. påske
Finn Kappelgaard
30. april kl. 10.30 Bededag

MAJ

Ud fra sundhedsmyndighedernes skærpede restriktioner er gudstjenesterne på maks. 30 minutter og uden fællessang, men kirkesangerne
vil synge nogle enkelte vers.
Der må nu maks. være 16 plus medarbejdere i kirken.

Prædikener på nettet

Du fylder mig med glæde

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

Mel.: Egil Hovland 1978

Kirkebilen

1. Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.

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

2. Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.

2. maj kl. 10.30 4. s. e. påske
9. maj Konﬁrmation

Babysalmesang

13. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag

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

16. maj kl. 10.30 6. s. e. påske
Indsamling: Kristelig Handicapforening
23. maj kl. 10.30 Pinsedag
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Fællesbøn

24. maj kl. 10.30 2. Pinsedag

Onsdage kl. 16.30 i Præstegården: D. 5. og 19. maj
samt d. 9. juni.

3. Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.
4. Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.

30. maj kl. 10.30 Trinitatis søndag
Knud Henning Hansen

JUNI

Menighedsrådsmøder
Onsdag d. 19. maj kl. 19.00 i Præstegården.

5. Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!

6. juni kl. 10.30 1. s. e. trinitatis
13. juni kl. 10.30 2. s. e. trinitatis
Indsamling: Blå Kors
20. juni kl. 10.30 3. s. e. trinitatis
Indsamling: Bibellæser-Ringen i Danmark
27. juni kl. 10.30 4. s. e. trinitatis

Fællesskabsaften
Tirsdag d. 8. juni kl. 19.00 – 21.00
Præstegården, Ellebyvej 2

Holger Lissner 1978.

Vi læser og taler om den kommende søndags tekster:
2. søndag efter Trinitatis:
Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18 og Luk 14,16-24.

DDS nr. 371.

Enhver er hjertelig velkommen!
Kirkebil kan benyttes.

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

Juni

Onsdag d. 21. kl. 19.30
Møde v. Lasse Munk i Klemensker
Onsdag d. 28. kl. 19.30
Generalforsamling i Klemensker. Palle Kure deltager

Den 17. – 20. ”Folk og tro” på Folkemødet
Onsdag d. 23. Sct. Hans. Program følger

Maj
Onsdag d. 5. kl. 19.00 Bibelundervisning i Aakirkeby
v. Kurt E. Larsen: ”Bisættelse eller begravelse.
Hvad siger Bibelen?”
Lørdag d. 8. Temadag i Klemensker
v. Sprint Aagaard Korsholm. ”Helligånden.”
Onsdag d. 19. kl. 19.30
Møde v. Palle Kure i Klemensker

Juli
Den 9. – 17. Bibelcamping/sommerevents
på Bethesda. Program følger

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

Juniorklub
Kontakt:
Jesper Andersen, tlf. 6067 3021

Ny Kirke
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Hvad gør dig glad?
Ved Bodil Bräuner
Det gør mig glad at komme ud i naturen og samle bær, svampe m.m. Min
glæde stiger et ekstra hak, når der
pludselig står en flok smukke kantareller. Det gør mig også rigtig glad,
når Gud på ny viser mig hans kærlighed og tilgivelse, og når mennesker
gør det samme, specielt når jeg mindst fortjener det. Det
kan være meget forskelligt, hvad der gør os glade.
Videnskaben peger på mange ting, som kan gøre os
glade. Det kan fx være motion, sang, det at hjælpe andre,
at være taknemlig, at deltage i frivilligt arbejde, smile, bevægelse i naturen, samvær med familie og venner m.m.
Om disse ting giver glæde i vores liv vil afhænge en hel
del af vores forskellige livsbetingelser og forhold.
I det følgende har jeg spurgt 4 personer på gaden i Nyker og i Muleby/Sorthat samt 4 personer, som kommer i
Nyker kirke, om hvad der gør dem glade. Derudover har
Celina tegnet, hvad der gør hende glad. Mange tak for jeres bidrag. Måske kan en af os blive inspireret af nedenstående til mere glæde i vores liv.

En gåtur
Det gør mig glad at gå en tur i det gode vejr. En god hverdag gør mig også glad. Sådan som Dan Turèll minder os
om det i et af hans digte.
Hanne.

Venner og naboer
I biblen står der glæd jer i Herren. Det gør jeg gerne. Jeg
glæder mig også over min familie. For min familie gør
mig glad. Vores barnebarn og en ny der er på vej. Det gør
mig glad, at min kone og jeg har det godt sammen.
Derudover gør samværet med venner og venner fra
menigheden mig glad. Det gør mig glad, at vi har gode naboer.
Endvidere vil det gøre mig glad, når Corona tiden er ovre.
Hartvig, En glad pensionist.

Familien

Foråret

Det gør mig glad at være sammen med mine voksne børn.
Det gør mig glad, når det går dem godt, og de har det godt.
Så glæder jeg mig til forår og sommer. For det gør mig
glad at gå i haven.
Det gør mig også rigtig glad, når vi kommer ned til
sommerhuset og ser ud over havet.
Helle Clemmensen.

Det gør mig glad, når foråret kommer. Det er et lyspunkt
midt i den her tid. Jeg glæder mig til, at vores samfund
lukker op igen, så vi kan få gang i aktiviteterne. Jeg glæder
mig til, at pensionistmøderne kan begynde igen.
Jeg er også rigtig glad for mine to nye børnebørn, som
er kommet med kun en uges mellemrum.
Svend Erik, Formand.

Gør det selv projekter

Et godt kram

Min familie gør mig glad. Konen, sønnen, svigerdatteren
og børnebørnene de gør mig glad.
Det gør mig også glad at lytte til lovsange. Det holder
jeg meget af.
Ellers bliver jeg glad af at lave forskellige ”gør det selv
projekter” i vores hus og have. Jeg finder også en glæde i
at sysle med forskelligt teknik.
Gunnar, Nørd.

Det gør mig glad at komme i kirke og komme til nadver.
Det savner jeg i denne tid. Fællessangen gør mig også
glad.
Et godt kram af mine kære både store som små, det gør
mig glad. Og når mit yngste barnebarn i telefonen siger
”Hej farmor”.
Så gør det mig også glad at se Guds skaberværk folde
sig ud med forårsblomsterne erantis, krokos og anemoner. Jeg nyder gerne alle årstiderne. Det gør mig også rigtig glad at komme ud i haven. Det er ren terapi.
Lisbeth, Farmor.

Skaberværket
Det gør mig glad, når solen skinner, og jeg kan komme ud
i Guds skønne natur og se hans vidunderlige skaberværk.
Specielt her om foråret, hvor alt pibler op. Det minder
mig om, hvor stor en kunstner Gud er.
Det gør mig også glad at komme til gudstjeneste med
gode salmer, og hvor vi gennem Guds ord bliver mindet
om, at Jesus er vores frelser, og vi får det for intet. Jeg er
taknemlig for, at jeg er vokset op i en kristen familie og
har kunnet tage det med mig i livet.
Endvidere er jeg jo superglad for mit guld, som er mine
børn, svigerbørn og børnebørn.
Brita, Naturelsker.

At hjælpe andre
Det glæder mig, at alle kender alle her i Sorthat/Muleby
og hilser på hinanden. Og så gør det mig glad, når nogen
hjælper andre, som har behov for hjælp.
Det gør mig også glad, at kirkegården i Nyker er så flot
holdt. Det glæder mig faktisk også, at sognets præst hvert
år kommer og tænder juletræet her i byen.
Stig, Muleby.

"Det gør mig glad,
når far fjoller"
Celina, 5 år.

Find din glæde i Herren
Der er meget at glædes over. Længslen efter glæde ligger
dybt i os alle, men det er også tydeligt, at det er forskellige ting, der gør os glade. ”Find din glæde i Herren”, står
der i Sl 37 vers 4. Hvad betyder det?

Glæde i Herren
Glæde i Herren bliver umiddelbart derefter forklaret
med ordene: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så
griber han ind” (Sl 37,5).
Når man overgiver sin vej til Herren og stoler på ham,
så lover Gud at gribe ind. Ved første øjekast kan det være
svært at se, hvad det har med glæde at gøre. Men for hver
og en, som har prøvet, at livet ikke altid kører på skinner,
og at man tværtimod mange gange er blevet slået omkuld af livets modgange, da åbner der sig i disse ord en
port af glæde. Ikke nødvendigvis et følelsesmæssigt sus
og rus af glæde, men en tilstand af glæde. Glæden i Herren er en glæde, der er der, både når livet er svært, og når
man jubler. Glæden er, at Jesus er nær under alle forhold, og han har styr på situationen.

Vær stille for Herren
I umiddelbar forlængelse af denne opfordring om at
overgive sin vej til Herren, siges der: ”Vær stille over for
Herren, vent på ham” (Sl 37,7). Når man er stille for Herren, da overgiver man sin vej til ham og venter på, at han
griber ind.

Der er mange, der forbinder stilhed med kedsomhed og
de stille med de kedelige. Men tag ikke fejl. Når man er stille og lever et stille og roligt liv, så kan indtrykkene og ordene bundfælde sig. Har man fart på hele tiden, så kan livet
blive overfladisk. Når de stille i landet siger noget, så lytter
man ekstra meget efter, fordi ordene har vægt. At være stille for Herren betyder, at man er stille og lytter til Guds ord.
Når der er fuld fart på hele tiden, kan man nemt blive som
det oprørte hav. Der kan godt være glædesrus i det oprørte,
men ikke megen dyb og stabil glæde.

Nemt at huske
Afsnittet om at finde sin glæde i Herren er nemt at finde og
nemt at huske. Det står i Salme 37 i Det gamle Testamente.
Salmernes bog står midt i Bibelen, og så skal man bare slå
op på kapitel 37. Vores legemstemperatur ligger normalt
på 37. Så når man slår op midt i Bibelen og husker legemstemperaturen, så finder man disse skønne ord om at finde
sin glæde i Herren. (Sl 37,4-7).
Disse ord er nemme at huske, men jeg vil også nævne, at
man kan synge dem. Sangen ”Befal du dine veje” (DDS 36)
er en gendigtning af det ene vers: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind” (Sl 37,5). Gud vil hjælpe
os under alle forhold. Gud har veje og muligheder alle steder, og han vil os kun det bedste. Han har lovet at gå med
os alle dage og drage omsorg for os.

Bønnens glæde
Når vi beder til Jesus, så betyder det, at vi kommer til Jesus.
Bøn er ikke noget, vi skal præstere, men det handler om, at
vi kommer til ham med alt det, der tynger og presser glæden ud af livet. Jesus viser aldrig nogen bort, der kommer
til ham. Tværtimod siger han: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” (Matt 11,28). Hos Jesus løftes vores byrder fra vores
skuldre, og vi kan ånde frit. Jesus vil dele sin glæde med os,
og det sker gennem bønnen, som han siger: ”Sådan har jeg
talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde
blive fuldkommen” (Joh 15,11).

Han er min glæde
Jesus er glædens Herre. Der hvor Jesus er, der er liv og glæde. Personligt har jeg mødt utallige mennesker rundt omkring i verden, der på forskellige sprog siger det samme
om Jesus. ”Han er min glæde”. Han elsker os så højt, at han
giver sit liv for os. Selv sagde Jesus: ”Større kærlighed har
ingen end den at sætte sit liv til for sine venner” (Joh 15,13).
Jesus forsikrer ligefrem, at ”Ingen skal tage jeres glæde fra
jer” (Joh, 16,22). Vi skal ikke peppe en stemning op af glæde, men Jesus vil, at vi skal tage imod den sande glæde,
glæden som varer ved. Glæden er der, hvor Jesus er. Også
mandag morgen.
Sognepræst Per Munch
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Kirkelig
vejviser
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
Vivi West Olesen
tlf. 3053 8996,
viviwo@gmail.com

Jørn Ole Jensen ses ofte med jakke og kasket på gåture i Muleby.

Her er vi alle på lige fod

Organist
Vakant

Jørn Ole Jensen har gennem mange år deltaget i kirkens gudstjenester og aktiviteter.
Det har han ikke altid gjort. Kirkebladet har spurgt Jørn Ole om at fortælle om sit liv.
Hvornår begyndte du at komme i kirke?
Det gjorde jeg, da jeg i 2013 mistede min kone Elly. Hun var på det
tidspunkt på Plejecentret Toftegården. Hun ønskede at deltage i
den ugentlige gudstjeneste på Plejecentret, og jeg tog med hende.
Efter at hun døde, følte jeg, at jeg manglede noget. Der var noget,
der manglede i mit liv. Jeg begyndte da at komme til gudstjenester i Ny Kirke, og det har jeg så gjort lige siden. Søndag formiddag vil jeg til gudstjeneste. Jeg er også meget glad for at deltage i
kirkens fællesskabsaftener.
Hvorfor er det så vigtigt for dig at komme til gudstjeneste,
og hvad giver det dig?
Det giver mig en sådan god ro i krop og sind. Jeg er meget glad for
at komme i kirke, for her er vi alle på lige fod. Vi lever under de
samme vilkår og betingelser. Vi er syndere, og vi frelses ved Guds
nåde. Guds nåde gør os lige. Der er ikke nogen, der er mere end
andre. Jeg har tidligere i mit liv været lidt af en rod. Jeg har gjort
meget, som jeg ikke er stolt af. Men jeg blev omvendt og kom til
tro på Jesus. Det betyder meget for mig at høre om Jesus. Han tilgiver og renser for alt det forkerte, vi gør eller har gjort. Det er ikke
altid let at tro, at vi frelses af nåde, og derfor er det godt og nødvendigt at høre igen og igen.
Og fællesskabsaftenerne?
Ja, jeg er også meget glad for at deltage i fællesskabsaftnerne. Her
er vi også på lige fod og hjælper hinanden med bibelteksterne. Jeg
er ordblind og læser derfor ikke så godt. Jeg kan ikke finde ud af at
læse, men det er der så andre, der kan. De andre læser, jeg lytter,
og sammen taler vi så om, hvad teksterne handler om, og hvad de
betyder for os i dag. Jeg kan så godt lide fællesskabet i kirken og
ved fællesskabsaftenerne. Her taler vi til og med hinanden på en
respektfuld måde. Det er ikke til at holde ud, hvis man taler ned
til hinanden eller holder nogen udenfor.

Alt mulig mand
Den 77 årige Jørn Ole Jensen blev i 1962 uddannet som gørtler, eller man kan også sige ”Jern og metalformer”. Som lærling lavede
han mange metalriste og lavede også de riste, som ligger i gulvet
hen over El-varmerne i Ny Kirke. Efter at Jørn Ole Jensen blev udlært, har han arbejdet med mange forskellige opgaver inden for
byggeri, mekanik, elektronik, fiskeri osv. Han kan vældig godt lide bare at gå i gang med opgaverne. Hvis man ikke kan det, så kan
man lære det. Efter mange forskellige job havnede han hos fiskefabrikken Espersen. Her fik han til opgave at slibe knive. Der var
mange ansatte til at skære fisk, og hver ansat havde 5 knive, og
knivene skulle altid være slebne. Hvis ikke de var det, så fik man
det hurtigt at vide. I 30 år sleb Jørn Ole knive hos Espersen, og her
blev han altid kaldt Sliberen.
Båden
Sliberen Jørn Ole er en alt mulig mand. Efter han blev pensionist
byggede han en båd, som ligger i Hasle havn. Båden hedder Elly,
og hans kone Elly nåede lige at ”døbe” den, inden hun døde.
Han anskaffede sig skibsskroget og byggede derefter resten
selv. Båden betyder meget for Jørn Ole. Stort set hver dag tager
han til Hasle og ser til båden og vennerne der. Ofte tager han ud at
fiske eller på langtur.
Jørn Ole har boet i Muleby siden 1964. Jeg er Mulebyboer. Her
er skov, natur, strand og vand. Her er alt det, jeg vil have. Jørn Ole
ses ofte i bevægelse. Hver dag går eller cykler han længere ture.
Hvad gør dig glad?
Jeg er glad for gåture, jeg er glad for min båd og vennerne, som jeg
møder på havnen, og jeg er glad for at komme i kirke. Efter at jeg
kom til tro på Jesus, har jeg ligesom fået et nyt liv med andre og
dybere relationer og interesser. Det er så overvældende stort, at
jeg fik en ny retning i mit liv. Det gør mig glad og taknemmelig.
Interview ved Per Munch
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Jørn Ole Jensen på tur i sin båd.
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Den nye lokalredaktør
i Nyker
siger goddag !
Som nytiltrådt lokalredaktør efter Jørgen
Hammer er det med lidt bæven, jeg påtager mig opgaven - det er et par store sko
at fylde ud!
Tillad mig at præsentere mig selv ved
dette korte Curriculum Vitæ:
Mit fulde navn er Sven-Erik Bejerholm
Sørensen og jeg født i 1953 i Jyderup på
Vestsjælland.
Efter skolen kom jeg i 1968 i købmandslære (4-års mesterlære) samme
sted hvor jeg i 2 år forinden havde været
bydreng.
I 1972 blev jeg indkaldt til aftjening af
værnepligt i Infanteriet ved Bornholms
Værn, hvorfra jeg blev hjemsendt som
sergent i juni 1973. Derefter arbejdede jeg
resten af sommeren hos købmand Hammer i Gudhjem.
I den forbindelse kom jeg i kontakt
med købmand Henning Guldsborg, som
på dette tidspunkt var i gang med at ansætte personale til Favør i Bornholmercentret, som skulle åbne 1. marts 1974.
I den mellemliggende tid tog jeg hjem
til Sjælland for at arbejde forskellige steder inden for Favør-kæden.
Da købmand Guldsborg solgte forretningen, var det også tid for mig til at
komme videre, og jeg var så heldig at få
et tilbud, jeg ikke kunne afslå – nemlig
som civil ansat kontormand ved Bornholms Hjemmeværn – hvor jeg for øvrigt
havde været frivilligt medlem siden
1975.

Så den 1. august 1981 satte jeg mig til
rette i kontorstolen – og der må have været godt med lim på – idet jeg først forlod
den i juli 2019, da min stilling blev sparet
væk.
I 1985 flyttede jeg og min daværende
kæreste fra Rønne til Nyker, og der kom
vores 2 dejlige sønner – Kasper og Mikkel – til verden, og de har begge gået i
børnehave i Nyker og Kasper desuden i
Nyker Skole.
Jeg var aktiv i Hjemmeværnet indtil
2011, og ellers har jeg brugt tiden på forskellige tillidshverv i Nyker, blandt andet som medlem af bestyrelsen i Borgerforeningen fra 1993 til 2008 – heraf de
sidste 8 år som sekretær, derudover
medlem af bestyrelsen i Nyker Børnehave, skolebestyrelsen på Nyker Skole, redaktionsmedlem af det hedengangne
blad ”Nykerboen”, samt revisor i Nyker
Julespareforening, Nyker Borgerforening og Nyker Idrætsforening.
Afslutningsvis har jeg været bestyrelsesmedlem af Forsvarsbrødrene fra 2012
til 2019, og havde den store ære at blive
valgt til formand for Nyker Pensionistforening i 2019.
Det var den korte præsentation og jeg
glæder mig til at bringe mange gode historier fra Nyker fremover.
Sven-Erik Sørensen
Ny lokalredaktør
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Kære borgere i Nyker
Jamen hvad vil så den nye lokalredaktør i Nyker?
Ja – nu er det jo LÆSERNES AVIS – det vil sige at ALLE der læser den (og det ER
forhåbentlig alle) skal medvirke til, at det fortsat er et spændende blad som man
glæder sig til at bladre igennem for at læse nyt fra de 4 byer i klyngen.
Det er mit store håb, at mange enkeltpersoner der har nogen på hjerte – en sag,
en god historie eller en oplevelse som de vil dele med andre, vil bidrage til avisen med artikler og/ eller fotos. Det behøver ikke være stort og forkromet - måske blot en enkelt side håndskrevne noter - så skal vi nok i fællesskab få noget
ud af det, til gavn og glæde for alle læserne.
Det er ligeledes mit håb, at ALLE byens forskellige foreninger og institutioner
vil bringe indlæg til denne avis, idet jeg ser den som et enestående middel til at
holde kontakt til medlemmer, samt gøre reklame for det som man brænder for.
Jeg ved godt, at der er mange moderne kommunikationsmidler – facebook,
instagram, twitter m.m., men jeg er så gammeldags, at jeg stadig tror på at det
skrevne ord i en avis giver tid til ro, fordybelse og refleksion.
Hold dig/ jer endelig ikke tilbage, jeg har følgende kontaktoplysninger:
Pilealle 4, Nyker, 3700 Rønne
Fastnummer med automatisk telefonsvarer 56 96 10 09
Mobil 26 44 02 40
Mail: nyker@klyngeavisen.dk
Mail: bejerholm2019@outlook.dk
Jeg glæder mig til at være med til at bringe jeres mange gode historier fra Nyker
fremover!!!
Sven-Erik Sørensen
Lokalredaktør/ Nyker

Vil du vente med at betale?

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

Få op til 12 måneders rentefri kredit

Sydbank Fonden støtter
Nyker If's fodboldafdeling
Sydbank Fonden har doneret støtte til
Nyker IF's fodboldafdeling.
På billedet er det filialdirektør for Sydbank i Rønne, Nikolaj Grønnegaard, der
overrækker nyheden om donationen til

den spillende seniorkoordinator for Nyker Fodbold, Per Brandt Rasmussen, der
sammen med nogle af klubbens unge
spillere modtog den gode nyhed i Nyker
Klubhus.

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
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Noget af historien - om Agremøllen i Nyker
Den oprindelige Agremølle var en stubmølle, som blev bygget sidst i 1700-tallet.
Den tilhørte prokurator (sagfører) Fogh og var i fæste i 50
år til møller Poul Konrad Kofoed. Fra 1838 til 1859 blev møllen fæstet til Thor Hansen Kure og derefter til A. Jensen Stibolt.

I 1874 solgtes møllen og møllegården til møller Hans Chr.
Lauritz Møller. Han rev stubmøllen ned og byggede en hollandsk mølle. Den blev især benyttet til formaling af bankebyg (afskallet byg) til eksport til Sverige.
Ejer fra 1882 var Jørgen Ipsen Sode, fra 1888 Lauritz Chr. Elleby og fra 1899 Peter S. Petersen. Han udvidede møllen
med et bageri.
Bornholms Social Demokrat skrev 26. september 1904:
»I går er Agremøllen i Nyker totalt nedbrændt. Den ejedes af
møller Petersen.
Ilden opstod tidlig om eftermiddagen og bredte sig i den heftige storm med rivende hast. Da de første luer viste sig lå møller
Petersen og hans hustru og sov til middag.
Murer-, støbe-, snedker- og tømrerarbejde udføres!

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

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

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

De blev alarmeret af pigen og tog straks fat på at redde, hvad
reddes kunne. Kreaturerne bragtes frelst ud af de brændende
bygninger og hestene fik man ligeledes ud, den ene fik dog sin
manke brændt. Der indebrændte fem svin og noget fjerkræ.
Ilden skyldtes en lille dreng fra en nabogård. Han havde leget med tændstikker i laden. Da det var søndag samlede branden hundreder af mennesker. Navnlig da møllevingerne, glødende og spredende gnister til alle sider, gav sig til at dreje
rundt for til sidst at styrte ned med et mægtigt brag, afgav branden et prægtigt skue.
Knudsker Skytteforening havde arrangeret skydning og fest,
men på grund af branden måtte det hele opgives. Fra Rønne
strømmede folk til brandstedet, gående, cyklende og kørende.
Sidst af alle rullede herredsfogden fra Rønne frem, og så kunne
det foreløbige forhør begynde”.
Efter branden blev ejendommen straks genopført i betydelig udvidet skikkelse, og samtidig opførtes et elektricitetsværk (til højre i billedet), som blev solgt fra.
Peter S. Petersens enke solgte møllen i 1920 til Rasmus
Georg Nielsen. Han solgte den i 1928 til Niels Peter Holm.
Møllen blev solgt igen i 1930 til Rasmus Vibe som i 1932
solgte til Carl Chr. Samuelsen, der havde møllen frem til
1942.
Det menes at Samuelsen ved overtagelsen i 1932 lukkede
bageriet der var etableret efter branden i 1904, Til møllen
hørte i 1934 desuden 8 tønder land.
Fra 1942 til 1956 ejer Karl Rasmussen møllen og fra 1956
til 1970 drev H.P. Gudbergsen mølle og jord. I 1958 blev vingerne pillet ned og en etage fjernet, fordi den ene vinge var
gået ned igennem taget. Der blev dog fortsat malet skråning
(korn der kun er malet en gang og bruges til foder) og valset
mel på møllen, nu ved hjælp af en motor.
Fra 1970 ejede og drev entreprenør Svend Olsen virksomhed fra møllen, som i dag huser den (uden for corona-tider)
velbesøgte ”Agremøllens Antik”.

(Foto: Cirka 1949 i privat eje).
Bemærk de bare marker bag møllen hvor Grønagerkvarteret i
dag ligger.

Kilder:
Hjemmesiden ”Bornholmernes historie” samt Vilhelm Kjølbys
bog om Vindmøller.
Møllen menes (iflg. Kjølby) at være den mest moderne vindmølle, som nogensinde er blevet bygget i Danmark. »Den havde et
enestående arrangement, som gjorde det muligt at perse (bremse) og svikke (mindske sejlfladen på vingerne) fra et fast punkt
på kværnloftet. Der har aldrig været omgang på møllen”.
Mølleeksperten Anders Jespersen har påstået, »at denne mølle
gav en ide om, hvad møllerne kunne have udviklet sig til, hvis
brugen af andre kraftkilder ikke havde standset brugen af vindkraft”.
Sven-Erik Sørensen

Træningstider udendørs
- foråret 2021 for Nyker Fodbold
Årgang

Træningstid

Kontaktperson

Lørdag kl. 09.30-10.30
Tlf. 4038 7445

Knud A Rasmussen

Drenge U/14 Nyker-Hasle
*Lige uger i Nyker
ulige uger i Hasle

Tirsdag - Torsdag 16.30-18.00
Tlf. 9396 1994

Tim E. Andersen

Drenge U/17 Nyker-Hasle
*Ulige uger i Nyker
lige uger i Hasle

Tirsdag - Torsdag 16.30-18.00
Tlf. 4038 7445

Knud A. Rasmussen

Damer
18.30-20.00

Onsdag
3013 2858

Steﬃ Low

Senior herrer
18.30-20.00

Tirsdag - Torsdag
4218 8392

Kent Ole Larsen
Eller
Seniorkoordinator
Per Brandt Rasmussen
6138 0272

Piger og drenge 5-8 år

Sponsor for Nyker Fodbold
• Bornholms Produkthandel Aps

• Intersport Rønne

• Nyker Borgerforening

• Axel Sørensen A/S

• Ur Entusiasten

• Vesterlund

• DanBolig

• Super Brugsen Klemensker

• NBC Nyker Bilcenter

Rø
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Rø Nyt
April er her - nu er det forår, - nej, nu sner det. I går var
det varmt - i dag blæser en kold, rå vind. Det svinger gevaldigt, men mon ikke det ender med lune, gode dage.
I det hele taget er det jo en tid, hvor vi hele tiden må
indstille os på at ændre planer, fordi smitten, som vejret, går op - går ned. Man kan godt blive lidt træt. Men
det lysner.
Vi måtte ændre på generalforsamlingen og prøver
nu igen sidst i maj måned. Andre har måttet udskyde
møder og arrangementer. Vi håber.
Mortingevej har lige nu en udfordring med et ansøgt
Trætopprojekt. Vi var flere, der umiddelbart syntes det
lød som en lovende ide, men efter at have gået tur i området og talt med nogle af de nærmeste naboer, ændrede vi holdning. Se høringssvar på Rø-siden og på Klyngesiden. Vi ser, hvad der sker. Kommunen er lige nu
selv i gang med at sætte nogle rammer for brug af naturen, hvor de har haft inviteret offentligheden og foreningerne med i en debat.
Behovet for debatten har særligt vist sig under coro-

naen, hvor mange mennesker kommer meget mere ud
for at opleve vores smukke omgivelser. Og det er dejligt. Dilemmaet er vel, at man skal ud for at lære naturen at kende, for at lære at passe på den. Men at bevæge
sig ud i naturen sætter jo også spor og forstyrrer i en vis
grad den fred, vi sætter pris på. Vi må finde den nødvendige balance.
Igen i år deltager Rø og 4-kløver-klyngen i Kulturugen i september. Der bliver bl.a. maleriudstilling, input
fra foreningerne mm. Vi tror det bliver godt igen i år.
En frivillig hånd eller 2 vil være meget velkommen.
Forårsoprydningen står også for døren. Torvet skal
nettes og strandene skal ryddes for skrald her sidst i
april. Jeg håber vi ses - der er god plads, frisk luft, meningsfyldt arbejde og den smukkeste natur.
Vi ønsker jer et dejligt forår og et stort velkommen
til alle vores nye Rø-boere.
Herdis Terkelsen, Rø Borgerforening

NYT FRA RØ IF /
BLUE JEANS LINEDANCERS
Med lempelsen af forsamlingsforbuddet, så man nu
må være 50 personer forsamlet udendørs i foreningsregi, åbnede muligheden sig for at vi kunne starte dansetræningen op udendørs.
Vi har derfor reserveret Dansegulvet på Hasle Fælled
hver søndag i perioden 28/3 til og med 16/5.
Det første arrangement søndag den 28/3 trak 25 dansere, og glæden var stor over at mødes med dansekammeraterne igen efter mere end 4 måneders Coronapause. Næsten som en flok forårskåde køer, der kommer
på græs, som en danser udtrykte det.
Danserne trodsede den kraftige vestenvind og varmegrader på sølle 6-7 grader og hyggede sig sammen
på dansegulvet i godt halvanden time, inden turen gik
hjem til de varme stuer med løftet om snart at ses igen.
Det kan næsten ikke beskrives, hvilket kick og opmuntring det gav at mødes med dansekammeraterne
igen. Der var ingen tvivl om, at alle havde savnet det
fælles samvær rigtig meget.
Efterfølgende har vi også reserveret dansegulvet i
Hasle hver tirsdag aften i perioden 27/4 til 18/5, da vi

max kan være 25 på dansegulvet ad gangen for at overholde afstandskravet på 2 meter.
Vi håber så på, at vi får lov til at starte op indendørs
efter den 20/5, og at vi kan fortsætte træningen til hen i
juli måned i Rø og i Rønne.

Ny træterrasse i Rø
På foranledning af Corona restriktionerne opstod behovet for at kunne træne udendørs, og bestyrelsen i Rø
IF har derfor besluttet at bevilge midler til en stor træterrasse ved Medborgerhuset i Rø.
Materialerne er indkøbt, og forarbejdet med at give
brædderne træbeskyttelse er i fuld gang. Ved frivillig
hjælp håber vi på at have terrassen klar i løbet af foråret.
Terrassen vil ikke blot give mulighed for udendørs
dans, men også et aktiv for Medborgerhuset i forbindelse med udlejning til fester og arrangementer.
Skulle du have mulighed for at give en hånd med, så
kontakt gerne formand Niels Munch, tlf. 40413305 eller
mail: namnygaard@hotmail.com

Rø IF indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. maj 2021
kl. 19.00
i Rø Medborgerhus
Dagsorden i henhold til
vedtægterne.
Evt. forslag til dagsorden
bedes fremsendt til
formand
Niels Munch senest 3 dage
før.
Foreningen er vært
ved kaffe med brød
Med forbehold for aflysning
p.g.a. Corona restriktioner.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
På vegne af Rø IF
Malene Finne Jensen

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

Rø Pensionistforening
Formand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleant:

Erik Malmkvist
4036 9641
erik-sonja_ma-pe@paradis.dk
Anita Holst-Pedersen
Lise Lindholm
Birthe Pedersen
Bodil Christensen
Else Marie Madvig

Rø Idrætsforening
Formand:

Niels Munch
namnygaard@hotmail.com

4041 3305

Kasserer:

Anita Gjedsted
gjedsted@pc.dk

2326 5679

Sekretær :

Vivie Siff Christiansen
siff-c@c.dk

2296 2336

Bestyrelsesmedlem:

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

Suppleant:

Hanne Munch
5128 1953
hanne_munch@hotmail.com

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

3113 7541

Jesper Madsby
2511 0210
lj.madsby@hotmail.com

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

Rø
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Thomas Jensen : Det gamle Rø

Idrætsanlægget
I 1943 købte Rø Kommune ca. fire tdr. land af Rågelundsgård (Røvej 37), som skulle bruges til idrætsbaner. Det er
dem, de har i dag.
Det blev idrætsforeningen, der fik arealet overdraget, og
så måtte de selv finde ud, hvad de kunne få af boldbaner.
Købmand Reuss var formand for idrætsforeningen og Ejnar Larsen medlem af bestyrelsen. Det blev disse to mænd,
der skulle videreføre arbejdet med at få lavet en fodboldbane og en håndboldbane.
Det første der skulle ske var planering af fodboldbanen,
det var et stort arbejde, da det hele foregik manuelt med
skovl, spade og trillebør, men det var der ikke "forslav" i, så
man fik lavet en ordning med sognets landmænd om frivilligt at møde med et spand heste, plov og vogn, så kunne
man uden besvær få jorden fra den ene ende til den anden.
Det meste arbejde blev udført af frivillig arbejdskraft,
kun arbejdslederen, som var Ejnar Larsen, var lønnet, så
det var en billig måde at få idrætsanlæg på.

Indvielsesfest
Ved indvielsesfesten af Rø's nye idrætsanlæg var der lagt
mange kræfter i, for at det skulle blive en rigtig festdag.
Naboklubber var indbudt til at spille kampe, så her var
mange idrætsudøvere med ved fælles indmarch. Formanden for Bornholms Idræt holdt festtalen, og han sagde, da
han erklærede idrætsanlægget for åbent, at det var et af
øens smukkeste idrætsanlæg, hvilket vi alle kunne tilslutte os. Her var også ved denne lejlighed opsat højttalere
rundt på banen , så alle kunne følge med i, hvad der skulle
foregå. Ejnar Larsen passede mikrofonen, og ind imellem
leverede han musik.

Generalforsamling ✗
NY DATO

og spisning i
Rø Borgerforening

MANDAG D. 31. MAJ 2021 KL. 18
Afholdes nu i år i
RESTAURANT RØ Røvej 51, Rø.
Generalforsamling med dagsorden iht.
vedtægterne samt enkelte vedtægtsændringer
Indkomne forslag til dagsorden skal meddeles
formanden, Herdis Terkelsen senest d. 25/5- 2021
Har du brug for kørelejlighed
- så sig til. vegetar ? - så sig til
Vi glæder os til at se dig
Tilmelding til spisning senest 25/5-21
herdis.terkelsen@icloud.com 40 46 82 85
Du kan betale årets kontingent ved indgangen
Vær opmærksom på ændringer
ved. forsamlingsforbud

Drik mælk

I anledning af indvielsen havde et hold folkedansere
trænet flittigt under ledelse af Helga Olsen ( Clausen) og
Aage Jensens violin.
Det var et nyt indslag, som gav lidt afveksling i underholdningen frem for at se på alle de boldkampe.
Idrætsforeningen var også i vintermånederne arrangør
af en underholdningsaften en gang om måneden, hvor
man havde en til at læse fortællinger eller fortælle om en
rejse fra et andet land.
Der blev også opført dilettantkomedie hver vinter, og
det var vore egne "skuespillere", der blev sat på de forskel-

lige roller, nogle af dem var de samme år efter år og de blev
utrolig gode. Det var gode arrangementer, her var altid fulde huse og det gav et ekstra beløb til idrætsforeningens
kasse.
Niels Pedersen

Bliv nyt medlem af
Rø Borgerforening

Rø Pensionist Forening

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

Rø Lokalarkiv
kontakt Niels Pedersen på 26 48 94 70
eller Erik Malmkvist på 40 36 96 41

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

Den private leverandør af

frisklavet mad
hver dag

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

Det var det sidste ord omkring idrætslivet i Rø under "
De Fem Krigsår".
Næste gang er der helt andre historier: Noget om de
strenge vintre i 1940'erne, samt Køre- og Rideforeningen starter op. 
LÆS MED!

Covid 19 - vaccinationskalender der rykkes og
rykkes - ny meddelelse om op- og nedlukning. Det
er ikke nemt at lave arrangementer i denne tid.

MEN !! Efter de nye meldinger
om corona, vil vi afholde
Generalforsamling i Rø medborgerhus
den 6 maj kl. 14.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Alle ikke vaccinerede bør have en negativ
corona test.
Der kan ske aflysning, hvis smitten udvikler sig.
Jeg vil gerne høre, om der er forslag og nye
kandidater til bestyrelsen, da der er nogle, der
gerne vil holde op.
Vel mødt.
Det bliver godt at få normale
sammenkomster igen.
Hold humøret højt, det er forår.
Erik Malmkvist

Tejn el-Teknik 5648 1600

Hasle

Byen midt imellem
•5695 6850

Rø

19

Udtalelse vedrørende
ansøgning om
etablering af
trætophytter på
Mortingevej, Rø
Rø Borgerforening kan desværre ikke give en
entydig melding på indstilling til og forbehold overfor det påtænkte projekt. Der er delte
meninger både i sognet og i bestyrelsen. Samlet kan vi dog sige at det for os er vigtigt, at de
nærmeste naboer gennem en inddragende
dialog kan sige god for den endelige udformning af anlægget.

Strandrensning - bål - mad
Lørdag den 24. april kl 10
Lad os sammen rydde Rø´s 5 smukke strande og tage med på en hyggelig,
frisk tur i selskab med nogen du kender og nogen du ikke kender endnu.

Vi mødes på Bornholmerpladsen, Helligdomsvej 14,
hvor vi fordeler lokaliteter, handsker og plastsække.
Vi går i små grupper og passer på hinanden.
Efter endt dåd mødes vi igen til mad og drikke.
Arrangør : Rø Borgerforening - Alle er velkomne

RØ-TADDER
Sofus: Ved du va, Karna?

Karna: Nâd helt anjed ! E du mons tro ble'ed
tæstad for Konnasjøga ænnu, Sofus ?

Karna: Naj, min sjæl ved jâ aj!
Sofus: De saijer, a der kansje ska bygges enj
Gylletânk oppa i Lynginj et Stâ.
Karna: Ded e bâra tadder og ârier, du. Men enj
Pænjatânk te ajle de Miljonerna, denj dersens Klyngenj hâr fåed, kansje ??
Sofus: De ska ente brygga dem te â byggja de
hundans Hytterna i Trætoppinj, sajar jâ bâra.
Vi ska forladmaj ente hâ nâujnj hytttar stavlad op her hos vos.
Karna: Jâ kunja nu livæl godt tænjkja maj â
præva en Nat i senninj Trætophytta så et pâr
stykkje kanj de væl nok få lâv â byggja. Der e
bâra ded, a va gjor jâ me rollatorinj??
Sofus: Jâ kommer ente â hjælper daj, alse. Naj,
de hør ente te her. De kanj bâre reza te Afrika.
Der kanj de sajtans byggja så monga Hytter,
ded ska varra.
Karna: Nu e der alse ente så monga Trætoppa
i Sahara, Sofus

Sofus: Du, der e så monga Stâ, inj kanj ble'ed,
a jâ ente kanj hitta ud å, vor inj ska kjøra hæn.
Jâ syns, de skujle tâ â lava en Stikkestasjon i
Rø.
De snakte jo om, â lava enj i Bølshavninj, så
vil vi søren razmaj âu hâ en i Rø.
Hâusa på va, Rø e denj mæst kjænta borrinjholmska Bøjnj i hela Landed.
Bâra spor dom, der løsar Krydsor. Så voffor
ente?
Karna: Vi hâr et got Stâ oppa ver Meborgerahuzed.
Sofus: Nååå ja, du menar ded gamla grøna
Klubhuzed,vel ? Så kanjed ble brygt te nâud
fornuftit. Ded enersta, der behøvar gjorres, e
â stæva lit å, â Ventilasjon e tip-top, kanj du
tro!
Karna: Men nu ska jâ vaccineras du, â så e
denj snârt klârad.
Sofus: Ja, du kanj - va me maj ??

Vi er positive overfor idegrundlaget, som det
fremgår af ansøgning og samtaler med Tobias
Woxholtt, men finder at projektet med 8-12
hytter vil være for stor en belastning for både
naturen og den stille Mortingevej.
Vi er glade for at unge iværksættere kommer
til Rø for at etablere sig med naturnære projekter, men finder altså at projektet i denne
udformning ikke er acceptabelt.
Med venlig hilsen på Rø Borgerforenings bestyrelses vegne
Herdis Terkelsen, formand

Klemensker-Rø Kirke
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Kirkehilsen
Klemensker - Rø pastorat

2/2021

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker

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

Nyttige
oplysninger:
Barnedåb og navngivning:
Henvendelse til præsten i forbindelse med
barnedåb. Navngivning skal ske via borger.dk
Konfirmation i 2021:
Klemensker: Søndag d. 5. september.
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.

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

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

Søndag den 25. april
Klemensker kl. 10.30

3. søndag efter påske. Joh 16,16-22: Sorg skal blive til glæde.
Knud Henning Hansen.

Fredag den 30. april
Rø kl. 10.30

Bededag. Matt 3,1-10: Omvendelsens frugt.
NHK.

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

4. søndag efter påske. Joh 16,5-15: Gud vejleder os.
NHK.
NHK.

Søndag den 9. maj
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

5. søndag efter påske. Joh 16,23b-28: Bed, og I skal få.
NHK.
NHK.

Torsdag den 13. maj
Klemensker kl. 10.30

Kristi himmelfarts dag. Mark 16,14-20: Guds højre hånd.
NHK.

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

6. søndag efter påske. Joh 15,25 – 16,4: Jesus sælger ikke katten i sækken.
NHK.
NHK.

Torsdag den 20. maj
Rø kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste.
NHK. Se omtale.

Søndag den 23. maj
Præstemosen kl. 9.00
Præstemosen kl. 10.30

Pinsedag. Joh 14,22-31: Lad os gå herfra.
Morgenkaffe i det fri.
NHK. Friluftsgudstjeneste.

Mandag den 24. maj
Kyllingemoderen kl. 10.30

2. pinsedag. Fælles for hele Bornholm.
Elisabeth Dons-Christensen

Søndag den 30. maj
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

Trinitatis søndag. Joh 3,1-15: Født af Ånden.
NHK.
NHK.

Søndag den 6. juni
Klemensker kl. 10.30
Rø kl. 14.00

1. søndag efter trinitatis. Luk 16,19-31: Pine og trøst.
NHK.
NHK.

Torsdag den 10. juni
Rø kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste.
NHK. Se omtale.

Søndag den 13. juni
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

2. søndag efter trinitatis. Luk 14,16-24: Huset skal være fyldt!
NHK.
NHK.

Søndag den 20. juni
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

3. søndag efter trinitatis. Luk 15,1-10: Ingen kan undværes!
NHK.
NHK.

Kirkebilen:

Alle, der har behov for at benytte kirkebilen, bedes ringe derom helst inden kl. 21.00 dagen før
på tlf. 5695 2301, Bornholms Taxa (for Klemensker) eller på tlf. 56 95 23 01,
Bornholm DanTaxi (for Rø). Kirkebilen kan også benyttes til ældremøderne efter aftale med
præst eller menighedsrådsformand.

Adresser:
Sognepræst:
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: Oddrun Aasebø Rønne, email: oddrunronne@gmail.com, tlf. 2629 2885.
Hjemmeside:
clemenskirke.dk
Formand:
Bjarne Bech, Aarsballe By 53, 3700 Rønne, tlf.: 2855 8109
Næstformand:
Inge Svendsen, Mortingevej 1, Rø, 3760 Gudhjem, tlf.: 2620 9526
Kirkeværge:
Klemensker: Svend Erik Espersen, Aarsballe By 7, Rønne, tlf.: 2534 9948
Rø: Jette Jensen, Salenevej 4, Rø, 3760 Gudhjem, tlf. 4042 5247
Graver:
Klemensker: Carsten Holm, Karlsgårdsvej 10, 3700 Rønne, Kirkegården: tlf. 5696 6174,
(tirsdag-fredag 8.30-9.30), mobiltlf. 2345 4210.
Rø: Henrik Hede Pihl, Gamlevældevej 13, 3760 Gudhjem, Kirkegården: tlf. 2335 8973.

Klemensker-Rø Kirke

Spaghettigudstjenester i Rø kirke
Som vi skrev i sidste nummer af Klynge-Avisen, vil der
fremover blive afholdt månedlige spaghettigudstjenester
i Rø Kirke – en kort eftermiddagsgudstjeneste hvor der bliver fortalt og leget bibelhistorier, så både børn og måske
endda de voksne kan forstå det, efterfulgt af gratis fællesspisning i Rø Medborgerhus.
Det var planen at de nye gudstjenester skulle have haft
premiere den 11. marts, men på grund af coronarestriktionerne er det foreløbig rykket til 20. maj. Det kan desværre
ikke udelukkes at vi må udskyde det yderligere, så følg
med på kirkens hjemmeside.

•

Torsdag den 20. maj 2021

•

Torsdag den 10. juni 2021

Hvis coronasituationen tillader det, vil der
igen i år blive en fælles gudstjeneste for
Bornholms sognekirker 2. pinsedag. Gudstjenesten foregår klokken 10.30 i Kyllingemoderen i Almindingen (Segenvej 50, 3720
Aakirkeby). Prædikanten i år bliver Elisabeth Dons Christensen, der var biskop
over Ribe Stift fra 2003 til sin pensionering
i 2014.

Undervisningslørdag
om Helligånden
den 8. maj kl. 10-17
I pinsen fejrer vi Helligåndens komme. Men
hvad – eller hvem – er Helligånden egentlig?
Det vil en af Danmarks førende bibelunder
visere, nemlig Sprint Aagaard Korsholm, gøre
os klogere på lørdag den 8. maj.
Arrangementet foregår i Sct. Klemens Kirke, og
programmet bliver som følger:

9.30: Kaffe
10.00: Undervisning:
”Helligånden – den ’usynlige’
person i den treenige Gud”

Alle spaghettigudstjenester starter i Rø kirke kl. 16 og fortsætter umiddelbart med aftensmad i Medborgerhuset. Det
er gratis at spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.
Alle er hjerteligt velkomne!! I alle aldre!! Også dem som
ikke har fast adresse i Rø!
Tag en ven med, en bedstemor, en onkel eller noget helt
andet – og kom!
Vi ses!

Fællesgudstjeneste
i Kyllingemoderen
2. pinsedag
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12.00: Frokost
13.00: Undervisning:
”Helligånden – livgiveren i
naturen, i mennesker, i min tro”
14.30: Kaffe og kage, og tid til en gåtur

Pinsemorgen i Præstemosen
– med friluftsgudstjeneste
For år tilbage var det en tradition at fejre pinsen med morgenkaffe for hele sognet ved den sydlige ende af Præstemosen forud for gudstjenesten i Sct. Klemens Kirke pinsedag.
Den tradition genoptager vi nu, men med den ændring at vi
også afholder selve gudstjenesten nede ved mosen. Det betyder blandt andet at det vil være muligt at synge fællessang,
også selvom det til den tid stadig ikke skulle være muligt at
gøre det indendørs, ligesom det betyder at vi forhåbentlig vil
kunne mærke at ”det vifter hjemlig gennem løvet, det lufter
liflig under sky”, som vi synger med Grundtvig. Skulle det derimod blive regnvejr, flytter vi gudstjenesten op i kirken.
Der serveres gratis morgenkaffe med brød fra kl. 9.00,
gudstjeneste klokken 10.30.
Alle er velkomne!

15.30: Undervisning:
”Helligånden – min arbejdsgiver,
der udruster mig og sætter mig
i team-tjeneste”
17.00: Tak for i dag
Det er gratis at deltage i arrangementet, og frokosten er også gratis! Men af hensyn til såvel mad
som eventuelle fortsatte coronarestriktioner er
tilmelding nødvendig til sognepræst Nikolaj
Hartung Kjærby på nkj@km.dk eller 41 57 51 22.

”Masterclass” fredag aften
Fredag aften den 7. maj klokken 19.00 vil der være
et arrangement for særligt interesserede, hvor
Sprint Aagard Poulsen vil undervise om de tegn
på Helligåndens virksomhed, som vi ofte betegner som ”tydeligt overnaturlige”, fx tungetale,
profeti og direkte ledelse. Også til dette arrangement er tilmelding nødvendig, men ligesom
lørdag er det gratis at deltage. Det er muligt at deltage fredag aften selvom man ikke deltager lørdag
– og omvendt.

Om underviseren

Masker med mening
Hver anden mandag eftermiddag samles
6-10 damer i konfirmandstuen i Klemensker for at strikke og hækle dåbsklude,
som erstatter de papirservietter som ellers
bruges til at duppe dåbsbarnets hoved tørt.
Sognepræst Ann Maj Lorenzen fra Balle på
Djursland har designet kludene, der er
ensfarvet råhvide med et kristent motiv.
At strikke dåbsklude har to formål: For
det første samværet, hyggen og samtalen
om de forskellige symboler på kludene, for
det andet det at give en gave fra menigheden til dåbsbarnet og familien.
Kom og vær med i konfirmandstuen
den 2. og 4. mandag i hver måned klokken
14-16, hvor vi strikker, hækler og hygger!
Der er kaffe på kanden og lidt mundgodt.
Vi har mønstre, opskrifter og garn.
Har du spørgsmål,
så kontakt Annette K. Sonne
på 20 11 14 44.

Sprint Aagaard Korsholm er undervisningskonsulent i Indre Mission, redaktør på videokanalen
Undervisning, og præst i frimenigheden Broen i
Vejle. Han er teolog med videreuddannelse inden
for sjælesorg, trosforsvar, etik og nådegaver.
Sprint er far til fire og bor i Børkop med sin kone,
Hanne.
Undervisningslørdagen samt ”masterclass”
fredag aften arrangeres af Klemensker-Rø menighedsråd i samarbejde med Indre Mission i Klemensker/Nyker, Evangelisk Luthersk Mission i
Rø samt Luthersk Mission i Aarsballe.

Sprint Aagaard
Korsholm

Klemensker-Rø Kirke

22

Fyraftensbøn i Klemensker

Tid til Gud

Onsdage kl. 16:30-17:30

– lyttende bøn i Rø Kirke
i Klemensker Sct. Klemensgade 2
Der tages forbehold for coronasituationen.
Man opfordres til at orientere sig før mødet.

April
Ons. 21. kl. 19.30 i Klemensker v. Lasse Munk
Ons. 28. kl. 19.30 i Klemensker: Generalforsamling

Maj
Ons. 5. kl. 19.00 i Aakirkeby v. Kurt E. Larsen,
Menighedsfakultetet:
”Bisættelse eller begravelse
– hvad siger Bibelen”.
Smedegade 33, Aakirkeby.
Lør. 8. kl. 10-17 i Sct. Klemens Kirke
v. Sprint Aagaard Poulsen:
Temadag om Helligånden
Ons. 19. kl. 19.30 i Klemensker
v. indremissionær Palle Kure

Juni
Ons. 23.

Sankt Hans. Program følger.

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

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 27. maj kl. 19.00 i kirken.

Kirkens Ældremøder

i Konfirmandstuen.
Alle er hjerteligt velkomne!

I Sct. Klemens Kirke har vi 4 dage om ugen klokken
8.30 morgenandagt med tid til bøn. Alt inklusiv varer
det et sted mellem 15 og 30 minutter, så bønnerne er
korte.
I konfirmandstuen i Klemensker har vi hver onsdag
klokken 16.30 fyraftensbøn, som varer en time. Det
betyder at der er tid til at dække et bredere spektrum
af bedeemner og gå mere i dybden med de ting vi
beder for.
Men en time får også overraskende hurtigt ben at gå
på, og derfor har vi nu indført et månedligt
arrangement af 2 timers varighed uden andet på
programmet end at søge Guds ansigt i tilbedelse,
bøn og lytten. Vi er i forventning om at Gud vil tale
til os og sende sin Ånd med profetiske ord og kraft til
helbredelse. Kom frimodigt og vær med, uanset om
du i forvejen beder en time om dagen, eller du aldrig
har prøvet at bede før!

Carsten Holm, tlf: 2345 4210

Familiespejd
på Rømeregård
er søndage
i lige uger
kl. 10-12
Spejderlokalerne
i Klemensker onsdage:
Bævere og ulve kl.16.00-17.30
Spejdere kl.17.45-19.45

Tid til Gud foregår i Rø Kirke på følgende datoer:
• Tirsdag den 13. april kl. 19.00
• Tirsdag den 11. maj kl. 19.00

Henv. Brita Hansen tlf. 6128 1670

ELM RØ

Klemenskervej 26A, Rø
Aftensmøde - Lige uger tirsdag 1930
20. april: Filip Ambrosen, kaﬀe
4. maj:
Mogens Holm, kaﬀe
8. maj:
10-17: Undervisning om Helligånden
i Sct. Klemens Kirke
v. Sprint Aagaard Korsholm.
18. maj: Preben Koefoed-Jespersen, kaﬀe
1.juni:
Frank Risbjerg Kristensen, kaﬀe
15.juni: Peter Aage Bak, kaﬀe
29.juni: Gunnar Rasmussen, kaﬀe
Alle er velkommen

i IM’s hus Sct. Klemensgade 2

5. maj kl. 14.30
Yderligere oplysninger fås hos
Susanne Maribo-Mogensen
Telefon: 56 97 57 51

Ulla Skou fortæller om at være feltpræst i Afghanistan

April
To. d. 15. kl. 19.30 Torsdagssamling

Bornholm

Aarsballe By 47

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

Ungdomsaften
Hver tirsdag kl. 19.30-21.30:
Hver fredag kl. 19.00: Sportsaften i Aakirkeby
Henv. til Kasper S. Rasmussen. Tlf. 28 15 88 23.
Mail: staalegaard@hotmail.com

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

Sø. d. 16. kl. 12.00 Forårsfest, start
m. fælles-buffet-spisning.
Møde kl. 13.30 m. Åge Madsen.

Sø. d. 18. kl. 10.30 Møde m. Jakob Houler
Sø. d. 25.

Bortlodning af medbragte gevinster og pengeindsamling.

Henviser til gudstjenester

To. d. 29. kl. 19.30 Torsdagssamling

To. d. 20. kl. 19.30 Torsdagssamling

Maj

Pinsedag d. 23. kl. 19.30
Fælles-Pinsemøde i Østerlars, m.
Thomas Olofson

Sø. d. 2. kl. 14.00

Møde m. Finn Andersen

Ti.-To. d. 4.-6.

Seniorlejr på LM-Lejren.
Se program.

Lø. d. 8.

Undervisningsdag i
Sct. Klemens Kirke om
Helligånden,
v. Sprint Aagaard Korsholm.

Sø. d. 9. kl. 14.00

Møde m. Simon Madsen

Ti. d. 11. kl. 10.00 – 12.00
Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder

Sø. d. 30.

Henviser til Gudstjenester

Juni
Ti. d. 1. kl. 10.00 – 12.00 Bønner og Birkes, bønnesamvær for kvinder
Sø. d. 6. kl. 14.00

Møde m. Filip Oehlenschläger

To. d. 10. kl. 19.30 Torsdagssamling
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com Tlf. 30297665

Klemensker-Rø Kirke
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Døden er besejret!
”Der er ingen grund til at tage livet alt for alvorligt; du slipper alligevel ikke levende fra det.”
Sådan lyder en talemåde som jeg ind imellem har set på
klistermærker i køkkener eller i memes på internettet. Talemåden findes også i mere dystre udgaver så som ”Intet er
sikkert i denne verden undtagen døden og skatterne” eller
”Statistikken taler sit tydelige sprog: 1 ud af 1 dør!” Men
uanset om man siger det med dysterhed eller humor i
stemmen, så er pointen den samme: Vi ved alle sammen
med 100% sikkerhed at vi skal dø, også selvom de fleste af
os nok foretrækker ikke at tænke alt for meget over det.
Døden er en integreret og uomgængelig del af menneskelivet; noget der er med til at kendetegne det at være menneske.
Vores dødelighed er en af de ting der adskiller os fra
Gud. Som kristne bekender vi troen på en almægtig skaber
der har været til fra evighed, som har skabt alt hvad der er
til, som indsætter og afsætter konger, som var der da verden blev til, og som vil være der når verden ender. Kontrasten mellem Gud og os kunne næsten ikke blive større.
Men kristendom er også historien om hvordan alt blev
vendt op og ned da Jesus kom til jorden: Den evige, almægtige Gud blev pludselig et hjælpeløst menneskebarn i en
stald i Betlehem. Han som indsætter og afsætter konger,
måtte flygte sammen med sine forældre fordi en vasalkonge over en lille romersk provins ville slå ham ihjel.
Han som var der da verden blev til, og som vil være der når
verden ender, fik pludselig en fødselsdag og en alder og
talte med mennesker der var ældre end ham. Og en fredag
skete der så det uhørte at han, der er kilden til alt liv, døde!
Det er det frygteligste der nogensinde er sket, og derfor
markerer vi i kirken langfredag med en helt særlig gudstjeneste hvor lysene på alteret er slukket, blomstervaserne er
tomme, og alt i det hele taget har et alvorligt præg. Jeg har
heller aldrig prædiket langfredag, fordi jeg synes at Jesu

død skal have lov til at stå alene i al sin rædsel uden den
lette tone der af en eller anden grund altid sniger sig ind i
mine prædikener.
Faktisk tror jeg godt jeg ved hvorfor der altid sniger sig
en let tone ind i mine prædikener: Det gør der på grund af
påskemorgen! På grund af det forfærdelige der skete langfredag, blev naturens love nemlig rystet i en grad så døden
selv blev overvundet. Fordi det menneske der døde på korset langfredag, var Guds søn, måtte døden indse at den
havde bidt over mere end den kunne tygge, og den blev
nødt til at spytte ud. Og fordi den Guds søn der opstod fra
de døde påskemorgen, var et menneske, har døden nu mistet sin magt over alle mennesker. Det som jeg begyndte
med at slå fast at vi alle sammen ved, det passer altså ikke
længere!
Alligevel har jeg medvirket ved 35 bisættelser og begravelser siden jeg tiltrådte som præst i Klemensker og Rø
den 1. juni 2019. Døden får nemlig stadig lov til at have os
”til låns” indtil Jesus endegyldigt har besejret det onde.
Paulus udtrykker det sådan her i Første Korintherbrev (det
er en lidt vanskelig tekst, men jeg citerer den fra den hverdagsdanske Bibelen 2020): ”Alle mennesker skal dø ligesom Adam, men takket være Kristus kan de også få livet
igen. Det vil ske i en bestemt rækkefølge: Først stod Kristus
op fra de døde, og når han kommer tilbage, så vil alle, der
tilhører ham, også stå op. Kristus vil tilintetgøre alle universets magter og myndigheder. Så kommer verdens afslutning, hvor Kristus vil give herredømmet over verden
til Gud, vores far. Indtil Kristus har lagt alle fjenderne for
sine fødder, skal han selv regere. Den sidste fjende, han vil
tilintetgøre, er døden” (1 Kor 15,22-26).
Nogle vil måske undre sig over at jeg længere oppe skrev
at døden er blevet overvundet, når Paulus skriver at døden

Åndelig wellness
Drop-in onsdag den 26.maj kl. 19.00-21.30 i Sct. Klemens Kirke
”Hvornår mon fitnesscentrene får lov til at åbne igen?” Det
er et spørgsmål der har lydt mange gange under coronanedlukningen. Vi ved jo alle sammen hvor vigtigt det er at holde
sig i god fysisk form, og når sneen ligger meterhøjt, eller der
er mudder over det hele, er det måske ikke så ligetil at motionere udendørs. (Desuden er der nogle træningsmaskiner i
fitnesscenteret som man ikke finder i Præstemosen).
Men hvis det er vigtigt at holde sig i god form fysisk, så er
det endnu vigtigere at holde sig i god form åndeligt. Som
Paulus skriver til sin unge ven Timotheus, der tilsyneladende var noget af en sundhedsapostel: ”Man kan godt dyrke
sport, men det er meget vigtigere at dyrke Gud, for det rummer et løfte både for livet nu og for det kommende liv” (Første Timotheusbrev 4,8, her citeret fra Bibelen2020). Derfor
var det også et meget stort savn for mange af os da kirkerne
sidste forår var helt lukkede i godt to måneder, for ganske
vist er det naturligvis muligt at dyrke Gud andre steder end i
kirken, ligesom det er muligt at dyrke sport andre steder end
i fitnesscentret, men fællesskabet med de andre troende i
kirken er en uvurderlig støtte til at leve som kristen i hverdagen – præcis som træningen i fitnesscentret er en støtte til at
holde sig i form i hverdagen.
I løbet af de seneste to årtier har fitness-bølgen imidlertid
fået selskab af wellness-bølgen, der tager udgangspunkt i
den tanke at det at være i god form ikke er et mål i sig selv,
men kun er vigtigt fordi det hjælper os til at få det bedre.
Hvis man dyrker wellness, er sigtet ikke kun at få en sund og
veltrænet krop, men også alle de andre elementer der indgår
i at have det godt. Derfor kan det at dyrke wellness også bestå i ting som massage og spabade.
Jeg synes egentlig at det at dyrke Gud i den kristne tro er
mere sammenligneligt med wellness end med fitness. Selve

kristendommens fundament er jo at vi får syndernes forladelse og det evige liv som en gratis gave fra Gud, og selvom
det at bevare troen og vokse i kærligheden til Gud og vores
medmennesker kan kræve disciplin fra vores side (jeg kan
lide at tale om ”De 4 B’er”: Bøn, Bibellæsning, Brødre- og søstrefællesskabet i kirken samt Bordet med nadverens brød
og vin), så er det vigtigt at huske at eksempelvis bøn dybest
set ikke er noget vi gør for Gud, men derimod en måde hvorpå vi kan tage imod hvad Gud vil gøre for os. Det minder altså mere om at lægge sig på massørens briks end om at trave
afsted på et løbebånd.

Kom til wellness i kirken
Enhver gudstjeneste er altså en form for ”åndelig wellness”.
Men onsdag den 21. april om aftenen har vi premiere på et
nyt koncept for åndelig wellness der gerne skulle være mindre intellektuelt krævende end en traditionel gudstjeneste.
Der vil for eksempel ikke være nogen prædiken, og der vil
heller ikke være et fælles forløb man deltager i. I stedet vil
det være sådan at man kan droppe ind og ud i løbet af de 2½
time arrangementet varer, og mens man er i kirken, kan
man selv styre om man vil tænde et lys ved korset, meditere
over de skriftsteder der vil blive slået op på væggene, modtage personlig forbøn i tårnværelset – eller blot sidde og
slappe af med et glas varm eller kold limonade mens man
nyder den meditative musik der vil strømme ud fra højttalerne.
Det er som sagt onsdag den 26. maj mellem 19.00 og 21.30
at kirken vil være åben for ”åndelig wellness”. Bliver det en
succes, vil arrangementet blive gentaget.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

er den sidste fjende som Kristus vil tilintetgøre. Men der er
forskel på at overvinde og at tilintetgøre. Nogle har brugt
en sammenligning fra 2. verdenskrig, hvor de fleste historikere vist er enige om at Nazityskland i praksis blev besejret da de allierede styrker vandt det slag der fulgte efter
landgangen i Normandiet på ”D-dag” i sommeren 1944,
men nazisternes endelige overgivelse kom først i maj
1945, kaldet ”V-dag”. Når det gælder kampen mellem Gud
og det onde, kan man sige at vi lever mellem ”D-dag” og ”Vdag”: døden er besejret, men har endnu ikke endeligt overgivet sig. Man kan også bruge et mindre blodigt billede og
sammenligne med en fodboldkamp hvor det ene hold fører 20-0, men dommerens slutfløjt endnu ikke har lydt.
Hvorom alting er, så er påskens glædelige budskab at døden ikke længere kan vinde! Der kommer en dag hvor Gud
vil oprejse os fra de døde ligesom han oprejste Jesus, og vi
skal leve evigt sammen med ham.
For til slut at vende tilbage til det humoristiske citat
som jeg indledte med, så betyder det at der er al mulig
grund til at tage livet alvorligt, for vi kommer til at have det
altid! De beslutninger som vi træffer, kan få evige konsekvenser. Det kan lyde skræmmende, men konsekvenserne
kan jo også være positive. Jesus siger et sted at selv noget
så simpelt som at give et bæger koldt vand til en der har behov for det, kan have positive konsekvenser der rækker
ind i evigheden (Matt 10,42). Og hvad de negative konsekvenser angår, så er det heldigvis sådan at Jesus bar alle vores synder da han døde på korset. Derfor er der ingen fejltagelse der er så alvorlig at Guds nåde ikke kan dække den,
hvis blot vi vil tage imod.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

CORONAFORBEHOLD!
Ved redaktionens slutning var det uklart hvor
længe de aktuelle coronarestriktioner ville vare, og alle datoer og tidspunkter på denne udgave af kirkesiderne er derfor med et ekstra forbehold. Følg med i dagspressen, på kirkernes
hjemmeside og på Facebook for opdateret information.

SUPERBRUGSEN KLEMENSKER
BLOMSTERMARKED
Stærke priser, kæmpe udvalg!

Opstammede
planter
Flere varianter

Frit valg

Frit valg

99,-

Spansk eller
alm. marguerit

10,-

Flere farver

Hortensia
eller Dahlia
Flere farver

Frit valg

Frit valg

59,-

79,-

Canna eller Calla
Flere farver

Pr. stk.
Fuschia, Dr. Ingrid
Pelargonia, Lavendel
i skål eller Stauder
Flere farver

39,-

10,20,20,Tomat, agurk,
peber eller
krydderurter
Flere sorter

Frit valg

Frit valg fra

10,-

Nelliker, Lewisia
eller Bacoba
Flere farver

For første gang nogensinde afholder
vi blomstermarked, vi åbner teltet
den 23. april kl. 9.00. Håber vi ses.

16,-

Frit valg
Pelargonia zonale
eller Dahlia
Flere farver

12,-

Aarsballeklemenskernykerrø

Vi støtter op om samarbejdet i 4-KLØVER-KLYNGEN

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 · Daglige åbningstider: 7.30 - 19.00

