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Aarsballeklemenskernykerrø
Onsdag 9. juni 2021
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3. årgang

3

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

igennem hele salgsprocessen. Vi har et
stort lokalkendskab, og vi vil med glæde
drøfte dine muligheder over en kop kaffe.
Vi glæder os til at høre fra dig !

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

4-KLØVER-KLYNGEN
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KLYNGE-AVISEN
Aarsballeklemenskernykerrø

Rø

Klemensker

Nyker

Bornholm

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:
Aarsballe Mose sti etableres rundt om mosen
- vinter 19-20.
Foto: Tom Jørgensen

KLYNGE-AVISEN kan læses digitalt
på www.klyngeavisen.dk
og der er link til de tidligere aviser på
www.klemenskeravisen.dk
Der ligger også et antal af KLYNGE-AVISEN i de
tre kirker og i SuperBrugsen Klemensker,
så længe lager haves.
Første nummer af KlemenskerAvisen
udkom den 15. juni 1992.

Giv eller køb et abonnement
6 numre i et år sendt direkte til abonnenten.
Pris kr. 180.
Send mail til redaktion@klyngeavisen.dk
med oplysning om navn- og leveringsadresse.
Beløbet indbetales til reg. 9570 konto 984 9211.

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

Repræsentantskabsmødet - udmelding fra foreningerne:

Brug nogle af midlerne
til øget sideantal
Klynge-Avisens 3. repræsentantskabsmøde blev stille og
roligt afviklet den 6. maj i Nyker Forsamlingshus.
Deltagerkredsen er delegerede fra foreningerne som
står bag avisen og leverer stof til avisen, dvs. de 4 borgerforeninger, 3 idrætsforeninger og de 2 menighedsråd samt
øvrige interessegrupper inden for Klyngens område - 12
mødte op.
Formanden Herdis Terkelsen fremlagde en fyldig orientering om årets gang i avisens regi og sagde bl.a. : Selvom
det har været et usædvanligt år for os alle, så har vi formået
at udfylde alle sider i de 6 numre på trods af det nedsatte
aktivitetsniveau. – Enkelte numre havde vi endda udvidet
sideantal.
I løbet af året har Jørgen Hammer trukket sig som lokal
redaktør for Nyker, efter at han nu er blevet Rønne-bo. Stor
tak til Jørgen for hans store engagement i avisen. – Og dernæst velkommen til Sven-Erik Sørensen som ny lokalredaktør. – Sven-Erik vil arbejde for, at der kommer mere
stof fra foreningerne – ”det er jo deres talerør til medlemmerne”, siger Sven-Erik.
Aarsballe - her har Annette nogle fine nabo- og personportrætter – hvilket gør Aarsballe mere synlig.
Idet Klemensker har været med i avisen i alle årene –
mere end 30 år, har foreningslivet her en stor plads i avisen og presser på med øget stofmængde.
Rø lægger stor vægt på ture i den smukke natur; Rø-Tadder er et fast indslag til stor moro for mange. – I de sidste
numre er der artikler om ”Rø forr i tider”. Blue Jeans fra RIF
er altid aktive med en fin artikel.
Der har været problemer med distributionen af avisen,
idet den har ligget indstukket i Rytterknægten - nu UgeAvisen. – Da ikke alle læser UgeAvisen - den ryger ud – så
ryger Klynge-Avisen også med ud. Vi har nu fået aftale
med Bornholms Tidende om, at der lægges sedler i bundterne til budene, at KLYNGE-AVISEN skal ligge udenom
andet materiale, ex. UgeAvisen, Boligavisen.
Kirkerne har nu hver 4 sider; indtil jul havde Klemensker-Rø blot 3 sider. – Forståeligt at der er samme sideantal
til de 2 menighedsråd /3 kirker. - Med 8 sider fast til kirkerne presses den øvrige stofmængde.
Enkelte abonnenter har påtalt, at der er for mange fotos
i avisen. Vi finder dog, at illustrerende fotos øger læsbarheden, men vi vil være opmærksomme på grænsen.
Vi har et ønske om, at avisen også åbner for stof om de
unge, hvilket vi fortsat forsøger med Unge-siden.
Herdis udtrykte en stor tak til alle, der yder en aktiv indsats for avisen.
Ved den efterfølgende debat kommenterede Irene Dunker det med fotos; der bør helst være et foto ved hver artikel – det øger læsbarheden og interessen. Af hensyn til
plads har det knebet for Klemensker at leve op til det, hvorfor det er et ønske at udvide med 4 sider måske hvert andet
nummer.

Der var stor opbakning til udvidelse af sideantallet, og
idet regnskabet viser et fint overskud, så er der råd til det.
Irene udtrykte stor glæde ved de forudgående redaktionsmøder for hvert nummer – det er givtigt at mødes –
og få feedback på sidste udkomne nummer og overblik
over forventet stof til kommende nummer.
Regnskabet blev godkendt med et overskud på kr. 8.642.
Indestående ved årets afslutning kr. 49.577. – Der er indgået fornyet aftale med borgerforeningerne om, at tilskud til
avisen er max. 10% af foreningens tilskud fra Lokalsamfundspuljen.
Der var vedtægtsændringer – forslag var på forhånd udsendt til foreningerne – så foreslåede rettelser blev enstemmigt vedtaget. - Avisens redaktion kan ses på side 2 i
kolofonen.
Under eventuelt udtrykte Sven-Erik sig godt modtaget i
redaktionsgruppen og glædede sig til samarbejdet.
Irene kom ind på, at de unge familier ikke fanges af avisen, det er Facebook der fanger – derfor enedes vi om, at
der efter hvert nummer lægges link via FB-grupperne til
Klynge-Avisens hjemmeside.
ID
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På nylig afholdt Redaktionsmøde opfordres foreningerne på deres konstituerende møde efter generalforsamling at udpege delegerede til KLYNGE-AVISEN og indsende oplysning herom til formanden; dermed
kommer grundlaget for Avisens repræsentantskabsmøde for 2022 på plads.
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4-KLØVER-KLYNGEN’S KALENDER
De enkelte arrangementer afvikles
under hensyntagen til de gældende
regler for Covid-19.

i 4-KLØVER-KLYNGEN
Dato

Vi er i gang
Af Lene Koefoed, formand
4-KLØVER-KLYNGEN's styregruppe er vi fuld gang med
den videre proces for at gennemføre vores projekt ”Vi mødes i det grønne”.
Den 19. maj havde vi et online møde med Realdania Filantropi og Lokale- og Anlægsfonden. Med til mødet var
hele styregruppen, en repræsentant fra Regionskommunen og Matters Arkitekter, som har medvirket til at udvikle
projektet.
Det var et meget konstruktivt møde, hvor vi gennemgik
bevillingsbrevet. Vi fik svar på vores spørgsmål, mange gode råd og en klar fornemmelse af, at repræsentanterne fra
de to fonde vil støtte os med al den ekspertise og erfaring,
de har fra andre projekter, som de har været involveret i.
Fondene understregede flere gange, at vores projekt er
meget spændende og innovativt, da der ikke findes lignende projekter, der har tænkt tanken, at forbinde hele 4 byer
med stier og nye mødesteder. Med andre ord: Vi er nyskabende og går foran i en helt ny måde at tænke naturen og
borgerne ind i et samlet projekt, hvor naturoplevelserne
og mødestederne forstærkes – både overfor nuværende og
kommende borgere. Det er vi stolte af.
Onsdag eftermiddag den 16. juni får vi besøg af de to
fonde, hvor de sammen med styregruppen vil se nærmere
på de skitserede nedslagspunkter i de 4 byer.
Styregruppen er blevet styrket med to nye kompetente
medlemmer: Aase Dahl fra Rø og Christian Bundegård fra
Aarsballe, begge er tilflyttere. Senest er Christian kommet
til og ham kan I læse mere om i avisen. En lille gruppe i styregruppen er i fuld gang med at undersøge forskellige
fondsmuligheder, som kan supplere de 4,5 millioner, vi
har fået bevilget af Realdania og Lokale- og anlægsfonden.
Bevillingen er i høj grad med til bane vejen og gøre andre

Tid

Aktivitet

JUNI:
14.

18.30

Banko i KIF-Centret – starter op

fonde interesserede. De fleste frister ligger i sensommeren
og svar forventes først i slutningen af året. Vi er spændte,
men vi må væbne os med tålmodighed.
I ventetiden med at få fuld klarhed over finansieringen
arbejder vi videre med at finpudse og udvikle skitseprojektets nedslagspunkter i de forskellige byer.
Se vores skitseprojekt på
www.4-kløver-klyngen.dk
Til dette skal vi have hjælp fra jer borgere i 4-KLØVERKLYNGEN. Vi repræsenterer 3500 borgere i klyngen. Derfor
vil vi gerne invitere alle interesserede i hele klyngen til 4
møder i de 4 byer i august og september. Alle er velkomne
uanset hvilken by i klyngen, man bor i. Kom og se og bliv
klogere på, hvad det er, der skal etableres i de enkelte byer.
Måske kan du bidrage til flere ideer. Se annoncen andetsteds i avisen.

17.

13.00

Rø Pensionistforening – ud i det
grønne – mødes v. Rø Kirke

19.

13.00

Klemensker Svømmebad åbner
– gratis entré den dag.

23.

18.00

Sct. Hans i Aarsballe, Aarsballe
Medborgerhus

18.00

Sct. Hans i Klemensker, Grillhytten
v. Hallen. Bålet tændes 20.20
i Præstemosen

19.00

Sct. Hans i Nyker, P-pladsen
v. Forsamlingshuset – går til
Præstegårdsmosen

Sæt kryds i kalenderen ved følgende datoer:
Den 23. august Rø
Den 25. august Nyker
Den 31. august Aarsballe
Den 2. september Klemensker

29.

19.00

KIF Petanque, medlemsmøde i
Petanquehuset, Klemensker

30.

19.00

Generalforsamling i Klemensker
Sogns Lokalhistorie, Bygning C,
Ungdomsskolen

Og når vi er ved det at se og høre om, hvad der foregår i
de andre byer, så vil jeg opfordre til at møde op til arrangementerne i byerne. Alle i klyngen er velkomne til at besøge
hinanden. Vi har blandt andet stor succes med vores række af vandreture: Lær klyngens område at kende. Turene
foregår den første lørdag i måneden kl. 10.00. Der har været en bred skare af deltagere fra alle 4 byer. Nogle har opdaget nye stier og områder. For andre har det været et gensyn, men ikke mindst er snakken gået på kryds og tværs
mellem borgere fra alle 4 byer.

24.-27.

Pilgrimsvejen til Sct. Ibs

AUGUST:
7.

17.

10-12

Lær Klyngens områder at kende,
KIF-centers P-plads, Klemensker

13.00

Loppemarked i Aarsballe
på Aarsballe stadion

17.00

Generalforsamling Aarsballe
Borgerforening,
Aarsballe Medborgerhus

De 4 borgermøder i august-september – se side 4.
Læs mere om de enkelte arrangementer
under de respektive områder.
ID

Aarsballeklemenskernykerrø

KLIK IND PÅ
WWW.4-KLØVER-KLYNGEN.DK
Fandt du ikke det du søgte,
kan du sende en mail til
mail@4-kløver-klyngen.dk
Hvis du ikke er pc-bruger, så ring til
Lene Koefoed, 2645 8810
Irene Dunker, 5217 9050
Gadekær i Aarsballe. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen, Bornholms Tidende

4-KLØVER-KLYNGEN
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Aarsballeklemenskernykerrø

i 4-KLØVER-KLYNGEN
Kom og se forslag til placering af
nedslag/mødesteder i 4-KLØVER-KLYNGEN
Hermed inviteres alle interesserede til 4 møder i de 4 bysamfund.
Alle er velkommen – uanset hvor I bor i Klyngen.
Alle møder starter kl. 19.00 – efter rundtur i det enkelte område, går vi indenfor for at få konkluderet,
at det, der er på tegnebrættet, er OK eller/og at få tilført nye idéer til de enkelte nedslag.
Datoer og mødesteder:
Den 23. aug.: Rø Medborgerhus
Den 25. aug.: Nyker Forsamlingshus, Nyker
Den 31. aug.: Aarsballe Medborgerhus
Den 2. sep.: Klemensker Hallen

Rødhætter i Klemensker.
Arkivfoto: Berit Hvassum, Bornholms Tidende

Se vores skitseprojekt på
www.4-kløver-klyngen.dk
Vel mødt!
ID

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE
Lørdag d. 1. maj mødtes vi over 20 unge og ældre ved det gamle trinbræt
på Dammegårdsvej. Lone Banke Rasmussen, som havde planlagt turen,
lagde ud med at læse lidt højt om jernbanelinjen gennem Kleven.
Således udrustet gik vi østpå i retning af Rø ad det gamle spor mod
Kleven. Et sted gik vi op til venstre, hvor man går forbi et ældre, større
husfundament. Hvad har det været ???
Længere fremme op mod Rutsker Plantage, forbi en lille skovsø, et
hemmeligt sommerhus og Troldhøj. Kaffen drak vi på den anden side
af cykelstien med en stor udsigt til klippevæggen.
Det var en dejlig tur.
HT

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

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

Foto: HT
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A
Onsdag 16. oktober 2019

Kulturugen 2021
– Sysler der gør mig glad.
19. september kl. 11 – 17
på Klemens Kro
Kom og oplev, hvad de kreative sjæle
i 4-Kløver-Klyngen har skabt
i løbet af det laaange Corona-år
Du vil opleve et mekka med mange slags
husflid og kunsthåndværk.
Arbejdende værksteder for alle aldre
kommer til at foregå løbende.
*****
Har du selv lyst til at vise dine sysler, der gør
dig glad frem på dagen, vil vi meget gerne høre fra dig.
Måske er der andre i dit netværk
i 4-KLØVER-KLYNGEN, der sysler….
Dem må du gerne fortælle os om.
Der er ingen krav om udformning fra vores side,
vi vil bare gerne have så mange med som muligt,
så man får et billede af, hvilke sysler der gør os glade
i 4-KLØVER-KLYNGEN.
Ring til Benedikte på mob. 2845 3251
eller Jacob på mob. 2571 6310.

LÆR KLYNGENS
OMRÅDER AT KENDE
JULI-TUR
AFVIKLES IKKE PGA FERIE.
AUGUST-TUR:
LØRDAG DEN 7. AUGUST KL. 10-12
Mødested:
Ved KIF’s P-plads på Lindevej i Klemensker
Vi skal en tur rundt
ad Klemenskers smukke stier

GRÆSKARKONKURRENCE FOR BØRN
Hvem kan dyrke det største græskar?
Du kan sagtens nå det, hvis du sår nu.

FLOTTE PRÆMIER FOR DE 3 STØRSTE GRÆSKAR!

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

Turleder:
Christine Holst : 21 67 02 90

SALON JASMINA

I tilfælde af aflysning så check Facebook.
4 kløver klyngen eller Rø Borgerforening

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

EL
VVS
VENTILATION

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

Døgnvagt tlf. 5695 0569

as@axels.dk

www.axels.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

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

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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Pilgrimsvejen til Sct. Ibs den 24.- 27. juni
Så blev det besluttet at i år skal det være mange har glædet sig og det gør vi også.
Turen løber over 4 dage med start torsdag
d. 24. juni.
Vi er nu i fuld gang med at få de sidste
brikker til at falde helt på plads.
Det bliver en dejlig tur med start på taget
af Brohuset ved Hammershus gennem Paradisdalen og videre sydover.
Vi kommer til at hoppe af og på Højlyngsstien flere steder. Vi gør holdt og får
gode input både til ganen, til hovedet og til
hjertet. Vi skal overnatte i Rø, gennem Rø
Plantage - overnatte i den Grønne Frø i
Aarsballe, gennem Almindingen til Østermarie og Det Levende Køkken - overnatte
her og videre mod Bølshavn, Listed til Sct.
Ibs, hvor vi slutter af med en lille højtid i
kirken og lidt god mad at rejse hjem på.
Kender du en, der fortryder at han/hun
ikke har tilmeldt sig, så kan det nås endnu.
Der er 3 pladser tilbage.
Gruppen bag er: Lene Havtorn, Peter
Juhl, præst Pernille Bolø, Lene Koefoed og
Herdis Terkelsen.
HT

BIRCA med i 3-årigt nationalt projekt
Vi er utroligt stolte af at kunne løfte sløret for det store 3-årige nationale projekt
Metropolis Landscape.

METROPOLIS LANDSKAB
BORNHOLM
Vi lancerer nu det store 3-årige Metropolis Landskab Bornholm med den glædelige nyhed at der
er kommet støtte til det nationale projekt fra
Nordea Fonden på 4,1 mill kr. – samtidig med at
vi lokalt har fået den sidste støtte fra Bornholms
Regions Kommune til dette års Walking Landscapes, der starter på Bornholm 11/6.
I første del her i 2021 skal 10 kunstnere vandre gennem Bornholm. Én kunstner
hver dag i 10 dage. I 12 timer vandrer de ud i det bornholmske landskab og inviterer
dig til at følge med – i landskabet eller på live-stream på facebook, hvor de går på hver
hele time.
De 10 kunstnere har en særlig relation til Bornholm. Med dette kendskab i rygsækken tager de os med til gemte og glemte steder på en rejse ind i øens natur, myter,
stemninger, fænomener og hemmeligheder.

Programmet for Bornholm ser således ud:
11/6 kl. 8-20:
12/6 kl. 8-20:
13/6 kl. 10-22:
14/6 kl. 8-20:
15/6 kl. 8-20:
16/6 kl. 8-20:
17/6 kl. 7-19:
18/6 kl. 9-21:
19/6 kl. 9-21:
20/6 kl. 6-18:

Emma Harris går fra Bølshavn til Årsdale
Lene Degett går fra Sandvig Bugt til Klondyke
Manon Siv går fra Ekkodalen til Hammeren
Ben Woodhams går fra Rømersminde til Kærgårds fugletårn
Anna Pedersen går fra Oksemyr langs Højlyngsstien Nordvest
Ninna Lund Westerdahl går fra Bavnehøjen til Vangs Granitbrud
Ilon Lodewijks går fra Gamle Borg til Madsebakkerne
Franz Bomberg går fra Svaneke til Hammerhus
Samuel Collins & Sho Murayama går ved Mønstergård i Østermarie
Annelie Grimwade Olofsson går fra Bobbe Å til Årsdale havn.

Man kan læse mere om projektet på
https://www.birca.org/walking-landscapes-bornholm,
der vil opdateres løbende med flere detaljer
og hvorfra der også kan streames.
Af Susanne Danig

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.
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.

Børn & Unge
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Børnehaveklasser følger
Snefnug og Batman
Da Ole Almeborg A/S i begyndelsen af maj måned modtog
fire får fra Hammershuslam, var det med Svartingedal
Skoles to børnehaveklasser som tilskuere.
Jeg synes, den hvide skal hedde Snefnug, lød det fra en
af pigerne. Den sorte skal hedde Batman, tilføjede en af
drengene. Og sådan blev det, da de blot tre uger gamle lam
blev sat på græs med hver deres mor i et indhegnet græsareal foran maskinfabrikken i Hasle.
- Det er mest af alt lidt sjovt, og det er hyggeligt, sagde
direktør Michael Almeborg til Bornholms Tidende, da fårene blev sat ud.
I dagens anledning bød fabrikken på boller og juice til
de fremmødte skolebørn.

Siden Snefnug og Batman kom på græs, har børnene fra
Børnehaveklasse A og B været forbi et par gange og allerede konstateret, at de to lam er vokset, samtidig med, at de
blevet mere modige end den dag, da de blev sat ud og børnene så dem for første gang.
Fårene er et led i en bæredygtighedsstrategi med fokus
på vand, energi, operationel sundhed og sikkerhed, Co2emissioner, affald og biodiversitet. Fårene kommer ind
under biodiversitet og har som opgave at holde de grønne
arealer.
Ejer og direktør Michael Almeborg lægger vægt på, at fårene også vil blive en seværdighed for især byens børn.
- Vi kommer til at gå herhen med børnene en gang om

Allerede 2. gang børnene besøgte græsarealet, der i øvrigt er
åben for alle, kom snefnug helt tæt på.
Foto Mette Holm Jørgensen
ugen og spise vores madpakker, bebuder, Marianne Grøn
Sørensen, børnehaveklasseleder på skolen.
Fårene løber rundt og undersøger de nye omgivelser, og de skal lige have lov til at føle sig hjemme, inden
børnene kan komme lidt tættere på dem. Til den tid er børnene velkommen til at tage brød og måske nogle (ukogte)
spaghettiskruer med til dem, fortæller Jan Seerup fra
Hammershuslam til Bornholms Tidende.
Allerede den anden gang børnene besøgte Hammershusfamilien, kom den tættere på børnene.
Af Mette Holm Jørgensen

Bornholms Frie Idrætsskole
På Bornholms Frie Idrætsskole glæder 9. klasse og
jeg os rigtig meget i denne tid, endelig ser det ud til
at vi kommer afsted på vores skolerejse til Club La
Santa.
Vi skulle have været afsted i august 2020, men
rejsen blev naturligt nok rykket pga. Corona - vi satsede derfor på at kunne komme afsted i starten af
februar, men ak - endnu engang blev turen aflyst.
Vi kunne se, at vi ville komme i tidsbekneb med
endnu en flytning af turen, da maj og juni, måned
for 9. klasses vedkommende, mest går med at gå til
eksamen - men vi satsede, og flyttede turen til uge
25. Alt har flasket sig - de skriftlige prøver er overstået, og de mundtlige prøver, som i år kun er dansk
og engelsk, ligger d. 3. og 4. samt d. 8. og 9. juni.
Nu har Danmark så åbnet op for udlandsrejser,
og De kanariske øer er blevet “gule” - så endelig er
det sikkert og vist.
Vi tager fra Danmark d. 18. juni, og glæder os til at
komme ned i varmen og dyrke en masse sport.
Planen for ugen er i gang, men allerede nu ved vi,
at vi skal spille paddeltennis og squash, vi skal
snorkle, windsurfe og lære at bruge stand-up paddels, der skal dyrkes yoga, fitness, og step - og mon
ikke der også skal cykles en del, både på landevej
med racercykler og på mountainbikes.
En dag pilles ud af kalenderen hvor vi har lejet en
bus, og så kører vi rundt på øen og ser forskellige seværdigheder bl.a. Timanfaya, El Golfo, Los Hervideros, Cueva de los verdes og Mirador del Rio.
Alt i alt - en dejlig afslutning på endnu et underligt skoleår.
Karina Bjørn
Viceskoleleder

Aarsballe
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Fællesspisninger
Bliver genoptaget den 30. august.

...............................
Strikkeklubben
Aktiviteter i Aarsballe
Medborgerhus,
Aarsballe By 59a

...............................
Sct. Hans

Hyggeaften med strik og andre hobbyer,
samt en masse snak over en kop kaffe
- alle er velkomne.
Sommerpause indtil sidst
i august – dato kommer i næste avis.

...............................
Borgerforeningens
generalforsamling
Tirsdag den 17. august kl 17.00
med grillhygge.
Gratis arrangement,
men tilmelding påkrævet til Lone eller Kirsten,
senest den 12. august.
Husk kontingent skal være betalt for at deltage.

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

Onsdag den 23. juni
på Aarsballe Stadion.
Fællesspisning udendørs:
Grillen tændes kl. 18.00 og man tager selv
mad med, som man har lyst til.
Om I vil grille jeres mad eller have
færdig mad med, må I selv bestemme.
Tallerkener, glas og bestik forefindes.
Drikkelse kan købes til rimelige priser.
Tilmelding af hensyn til borde og stole
til Lone eller Kirsten.
I tilfælde af dårligt vejr kan vi gå indendørs.
Bål ca. kl. 21.00
Årets båltaler er præsten i Klemensker kirke
Nikolaj Hartung Kjærby.
Mød godt op og lad os få
en god aften sammen!

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

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

...............................
Kære medlemmer
Vi håber, at I fortsat vil være eller blive
medlemmer af borgerforeningen.
Dette gøres via Borgerforeningens
mobilpay 94108 eller netbank til
konto: 0648-6265564540.
Husk tydeligt navn/adresse på overførslen
eller info til kasserer Iris Knudsen.
Mobil 40508034 - huzed@mail.tele.dk
Prisen for husstand 70,- og enlige 35,-

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

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

...............................
Kulturugen
Borgerforeningen arrangerer tur
i det grønne, i lokal området.
Vi mødes
søndag den 19. september kl. 13.00
ved Medborgerhuset, Aarsballe By 59a.
Vi starter på Højlyngsstien
og går retur forbi Aarsballe mosen.
Turen er på ca. 5 km.
Kaffe og kage i Medborgerhuset.
Pris kr. 20,-

...............................
Corona-virus
giver uvished
Derfor er alle arrangementer
med forbehold for
Corona-restriktioner.
Har du spørgsmål – så kontakt os.

...............................
Loppemarked
i Aarsballe
Lørdag den 7. august kl 13.00
på Aarsballe Stadion,
hvis Corona-reglerne tillader det.
Arr. Aarsballe Boldklub

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

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

Foto: Alf Jørgensen
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Bornholm – Bruxelles – Bornholm
Coronapandemien, som er en pandemi vi alle helst helt
ville undgå, kan også have noget positivt med sig.
At bo i et land, i Belgien, hvor alle døre stort set blev lukkede, og man kun måtte færdes på gaden for at handle ind,
fik Anita og Christian til at tænke nye tanker. Ja, at skulle
blive hjemme i så lang tid, som restriktionerne påbød, bevirkede også, at Christian glemte sin kode til sit Dankort.
Og at sidde i sit hus i et land med samme areal som Danmark og med dobbelt så mange indbyggere, og så ikke engang kunne komme ud og se en flot gylden rapsmark, gav
dem en længsel efter igen at komme tilbage Danmark.
Anita Bay Bundegaard, der oprindeligt stammer fra
Tejn, har bl. a. arbejdet på Bornholms Radio, har været udviklingsminister i en Nyrup regering, og er nu Europa-direktør for det internationale Red Barnet med kontor i Bruxelles.

Corona-reglerne med lang tids hjemmearbejde, i
mindst et år, bevirkede nemlig, at de ville etablere sig i
Danmark, et land med mere åbenhed og med gode pendlermuligheder til Europa. Og Bornholm kunne så være en
af mulighederne.
Og som Christian udtrykker det: ”Have binder sammen,
mens bjerge adskiller. Og Bornholm er jo ikke isoleret,
men forbundet med den øvrige verden.”
Teknologien gør også, at man kan meget, selvom man
bor på Bornholm.
Og det er også rigtig godt med teknologien, når søn, svigerdatter og barnebarn bor i Moskva.
Både i august og i september 2020 var de på øen, og blev
da gjort opmærksom på huset, som de nu bor i, og 1. februar i år flyttede de ind.
Deres ejendom er så faktisk et lynglod fra 1877, hvor dele
af Aarsballe var et stort lyngområde. Ja, Christian har virkelig sat sig ind i tingene, og faktisk er deres grund to hele
lynglodder.
Egentlig var det bl. a. svenskere dengang, der kom hertil
fra fattige steder, som var med til at formulde jorden.
Grunden er simpelthen en kæmpe have, hvor der også
ligger en stor bygning bag huset, som Christian kan bruge
som atelier. Haven er nærmest som en skøn engelskagtig
naturpark. Og reelt var det da også haven, som de faldt for i
første omgang.

Bl. a. har Borgerforeningen en fast strikkeklub hver 14.
dag i vinterhalvåret, når der ikke lige er Corona nedlukninger, og det var her jeg mødte Anita første gang. Anita
har så specialiseret sig i at hækle små fine kuverttasker i
lækre farver i mohairgarn. Et håndarbejde som hun slapper af ved.

Men det er også et håndarbejde, som bliver brugt på jobbet, når der skal lyttes til store foredrag. For så opfattes lektionerne simpelthen meget bedre.
Borgerforeningen arrangerer jo så fællesspisninger,
med jævne mellemrum, når der ikke lige er Corona pandemi. Den fællesskabsmulighed venter så også lige om hjørnet.
Annette K. Sonne

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

Og her på hendes bornholmske kontor i Aarsballe, hvor Christian har fundet den fiskekutter, som står på bordet, der er en
efterligning af hendes fars fiskerbåd.
Christian Bundegaard, der kommer fra Jylland, er kunstmaler og forfatter og har atelier både på Mallorca og Bornholm. Og for dem er Bornholm og Aarsballe altså nu blevet
stedet.

Borgerforeningens
bestyrelse er nu:
Christian og Anita i haven foran den smukke hæk klippet med
portal indtil endnu en have.

Christian flankeret af maleriet Big Waal fra 2019.

Mens Anita boede i Tejn, var hun ligesom vant til lyden fra
havet døgnet rundt. Her er skoven lige over på den anden
side af vejen, mod øst, så de dels ligger i læ for østenvinden og dels har lyden af træernes stille susen og forskellig
fuglesang, som en god lyd i baghaven.
I København, som de også har boet i, der hilser man ikke bare sådan på hinanden. Det gør man her. Derovre kan
man have fællesskab i bussen med de andre passagerer i
de få minutter man er med, og så er det fællesskab ovre.
Her på Bornholm er alting blevet meget nemmere. Efter ankomsten i februar, hvor det var snevejr, bankede flere forskellige naboer på døren og bød dem velkommen.
Med det samme blev de en del af området, og befinder sig
rigtig godt tilpas.
I Aarsballe sker der jo rigtig mange forskellige ting,
selvom det bare er en lille by, som mange kører lige igennem. Der er både en missionsforening, en boldklub og en
medborgerforening. Og man kommer hinanden ved på
forskellig vis.

Kirsten Kofoed

5118 2184

eriksholm@dlgmail.dk

Heidi Sørensen

2345 7665

heidiclaus@get2net.dk

Lone Jørgensen 2388 3585

alf51lone51@gmail.com

Lisbeth Grenaae 2815 8323

lima0601@yahoo.dk

Mona Nilsson

2239 5364

mona46055@gmail.com

Iris Knudsen

4050 8034

huzed@mail.tele.dk

Aarsballeklemenskernykerrø

KLIK IND PÅ
WWW.4-KLØVER-KLYNGEN.DK
Fandt du ikke det du søgte, kan du sende en mail til
mail@4-kløver-klyngen.dk
Hvis du ikke er pc-bruger, så ring til
Lene Koefoed, 2645 8810 · Irene Dunker, 5217 9050

Klemensker
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En slags nostalgi
Da jeg modtog den sidste klyngeavis, som jeg læste med
interesse, blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville skrive
lidt om min tid i Aarsballe og Klemensker, en slags nolstagi. Det var i 60-, 70- og 80-erne, at vi kørte vejene tynde.
Først på cykel – syv kilometer fra Sdr. Lyngvej med børnene i cykelstol til f.eks. koppevacine på det gamle kommunekontor.
Da børnene begyndte i skole, fik vi fortalt, at den lange
skolevej ikke var noget problem, for der var skolebus. Men
midt i skoletiden blev den sparet væk, og så måtte vi købe
en busbillet. Sådan var det.
Det var inden for gymnastikken, jeg fik mange timer til
at gå i de første år. Jeg havde flere hold og har prøvet det
hele fra putter til old boys. Jeg mindes især et pigehold på
42, der i blå dragter marcherede ind til opvisning. Det var
sjove tider. I dag er der flere ledere om at have mindre
hold. Sådan har det ændret sig.
Til øens amtsopvisninger mødte altid et dygtigt drengehold fra Klemensker. Drengene var kvikke, nogle lidt for
kvikke, men Friman Munch kunne tæmme dem.
Jeg spillede også badminton og var leder og træner for
ungdommen med kampe og stævner rundt på øen. Der var
mange gode badmintonspillere i Klemensker dengang.
Jeg begyndte selv at spille badminton i Østerlars i 1948.
Da vi var lidt øvede, tog et hold fra Østerlars til Klemensker
for at spille kamp. Det foregik på kroen. På Klemenskerholdet var fire mænd og to damer. Vi mødte Herluf Dam,
Georg Krogh Hansen, Lauge Schou, Henning Andersen,
Mie Madsen og Ilse Hansen. En kamp af gangen, mens vi
andre bare sad og så på.
En håndboldkamp spillede vi osse engang, vel nok før
den nye skole kom. Kun kan jeg huske, at vi løb hen til Det
Grønne Hus (kiosken i Rosengade, red.) for at snolde.
Vi tog også idrætsmærket. Jeg stoppede ved guld nr. 30,
men nogle nåede flere.
Inden for atletikken havde vi mange unge, der drog ud
til stævner. Jeg mindes Rø og deres stadion med Thor og
Solvejg Kofod, Nyker Stadion med Kirsten Pedersen og

Philips
Vinduespolering
Telefon: 24 61 77 69

Knud Engholm samt mesterskaber på Rønne Stadion. Det
er fortid.
Vores Flemming ønskede at spille fodbold i Aarsballe og
fik til sin konfirmation grøn sportstaske og tøj i samme
farver og var stolt. De tog godt imod ham der - Alf Jørgensen og drengene på holdet var søde imod ham. Men han
kom som regel for sent til bolden, og en gang kom han
hjem med tårer i øjnene og sagde "Hvorfor er de så stærke?" Han prøvede også andre idrætsgrene i Handicap Idræt
Bornholm, hvor han fik mange gode oplevelser.
På Klemensker Skole fik jeg timer i nogle år, især i idræt.
Jeg stod mange timer ved svømmebadet. Hvis solbrillerne
var glemt (det blev de vist kun én gang), så var det hårdt at
stirre ned i det blå vand i flere timer. Nyker og Rutsker
sendte osse skolebørn til svømning. Det var en spændende tider, og jeg kan den dag i dag ikke forstå, at Klemensker
Skole skulle nedlægges. Den havde jo det hele.
I kirken fik vi også vores gang - børnene blev konfirmeret dér. Flemming gik i træningsskole i Østermarie og gik
til præst hos pastor Strand-Holm, men skulle konfirmeres
i Klemensker. Pastor Dam kom så ud til os på landet for at
hilse på – en dag, hvor der var stolet op og blev gjort hovedrent, men jeg kunne da byde på en cigar.
Jeg kom senere til at sidde i menighedsrådet i otte år.
Det var udfordrende og givende. Merete sang ved orglet i
den tid, og vi fik øvet mange dejlige salmer hjemme ved
klaveret. Det var i den tid, at vi ansatte Jens Robert Boje, og
da han var alene, så hjalp Esther Kofoed og jeg med at finde
lidt møbler, gardiner og mere. En dag sagde Henning "Er I
flyttet derop?" Jo, frivilligt arbejde kendtes dengang.
Henning var formand for Aarsballe Brugs, da der en dag
kom to konsulenter og sagde, at brugsen skulle nedlægges. Henning var i chok, men sådan var tiderne, og det er
ikke blevet bedre.
I 1992 flyttede vi til Rønne med mange minder fra de 31
år som landbofolk med jerseykøer 365 dage om året. Vi
havde optjent nogle fridage....
Inga Westh Olsen

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

Maskincenter BornholM

Trædrejeren

Telefon +45 56 96 85 20
ms@maskincenterbornholm.dk
www.maskincenterbornholm.dk

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

Årsballevej 3 · klemensker
Dk-3700 rønne

KØB & SALG

v. Karl Anker Svendsen

Tlf. 56 96 31 20

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

Pluggegårdsvej 7, Nyker
Åbent 13.00-17.00

56 48 40 26

Dødsboer købes

Mandag og tirsdag lukket

Mobil 40 34 40 26

AB BETONVARER

SVENDS GRAVESERVICE
Tlf. 3053 0504

FABRIKSVEJ 13 . 3782 KLEMENSKER

Opgravning til: Rør, kabler, dræn, fundamenter, indkørsler m.m.
Planering - nedrivning og andre entreprenøropgaver udføres!

KLEMENSKER

SVEND MORTENSEN
PROVSTEGADE 2 · KLEMENSKER

Inga Westh Olsen er stadig aktiv – nu som kroketleder i Knudsker IF. Foto:Bornholms Tidende

Klemensker
Pensionistforening
Allerede nu kan vi oplyse, at der vil blive
arrangeret en bustur i efteråret:
10. september kl. 10
med afgang fra Lindevej.
Mere om turen i næste nummer af Klyngeavisen.
Bestyrelsen

Kontingent til
Klemensker Land& Byforening 2021
Kontingent:
Husstand kr. 100 / Enlige kr. 50
Frivilligt bidrag KLYNGE-AVISEN kr. ?
Indbetaling kan ske på én af følgende måder:
Netbank: Reg. 1551 Konto 9391606
MobilePay 50883
Giroindbetaling med betalingsident.:
+01> +9391606<
Kontant til kassereren:
Irene Dunker, Klemens Storegade 46, Klemensker
Husk navn og adresse!
Hilsen Kassereren

Klemensker
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Generalforsamling i
Der blev holdt generalforsamling den 21. maj, og det
er synd at sige, at det blev et tilløbsstykke. Deltagerne kunne tælles på tre hænder, så der var ca. en
tredjedel lagkage til hver, da vi kom til kaffepausen.
Men lektien må være den, at fredag er en uheldig aften til den slags vigtige sager.
Generalforsamlingen blev indledt med en sang,
og med Ralph Kofoed som ordstyrer blev forsamlingen ledet kompetent og effektivt gennem dagsordenen.
Formand Philip Kjøller indledte sin beretning med
et par ord om Coronaens indvirken på de årlige begivenheder - aflysninger af vore stolte traditioner som
Fastelavnsfest, Rend- og Hopdagen, Sankt Hans i Præstemosen og Juletræstændingen ved Brugsen.
Philip Kjøller beskrev forløbet med forureningen af
Præstemosen og tabet af de mange, mange fisk. Han
fortalte om sit møde med direktør Per Olesen, som har
lovet at genudsætte fisk i mosen, når tid er. Status på
sagen er ifølge BRK's miljøansvarlige, at vandet er i orden, og at der er liv i mosen. De første latterfrøer har givet sig til kende.
Klemensker deltog i Kulturugen med en fin og hyggelig udstilling om hverdagssysler samt en flot og velbesøgt klassisk koncert i Sct. Clemens Kirke med Andrea Pellegrini og Bjarke Mogensen. Det gentages i år.
Som et led i ambitionen om at styrke vores område
slog formanden fast, at bopælspligten ikke vil blive opgivet i Klemensker, og så fortalte Philip Kjøller om de
sonderinger, der er i gang for at skaffe flere boliger og
byggegrunde til byen. Beretningen blev afsluttet med
en tak til alle frivillige for et stort arbejde i årets løb.

Næstformand Christine Holst gjorde status over
Bygning C. Her er situationen den, at vi venter på at få
lavet en klimaskærm ud mod skolegården, før arbejdet
med handicaptoilet og handicapindgang kan begynde.
Adskillelsesvæggen er til vores frustration skudt til
hjørne.
Men vi er stadig optimister og giver ikke op.
Også Kønnere Klemensker og stimændenes ihærdige arbejde med at holde byen fin, trafikgitre og grøn
maling, de fine forhaver og lave hække, julelys-konkurrencen og Gunnis førstepræmie og plads i dette års
dommerpanel samt arbejdet med det grønne anlæg
ved skolen blev beskrevet.
Irene Dunker fra Klyngens Styregruppe berettede
om Klyngesamarbejdet, som nu er inde i den vigtige
økonomifase, hvor der er bevilget et tilskud fra RealDania og Lokale- og Anlægsfonden på 4.5 mill. kr., mens
vi skal selv rejse et tilsvarende beløb. Der er fundet en
ny formand, Lene Kofoed er fra Rø. som har erfaring
med organisatorisk arbejde og har været i arbejdet de
sidste par år.
Derefter fremlagde kasserer Irene Dunker regnskabet, som blev godkendt med applaus.
Hele bestyrelsen modtog genvalg. Poul Kjøller og
Finn Jørgensen (ny) blev valgt som suppleanter.
Som sidste punkt blev der vist billeder og fortalt om
Klyngeprojektet. Der faldt mange rosende ord til det
store arbejde, som bliver lagt i det af frivillige fra alle fire klyngebyer.
Pbv. Christine Holst

Myhre VVS
Aut. VVS-installatørfirma

Tlf. 20 22 66 97

Mail: myhrevvs@mail.dk

Fakta:
Klemensker Land og By
Formålet med foreningen
kan måske
trænge til at blive gentaget:
- Vi arbejder for borgernes interesser og vil
medvirke til aktiviteter, sammenhold og trivsel
for børn, unge, voksne og ældre.
- Vi er bindeled mellem borgere og Bornholms
Regionskommune i alle forhold, som har med
områdets officielle forhold at gøre og modtager
hvert år et kommunalt tilskud.
Pengene bruges blandt andet på pasning af
stisystemerne, fællesspisninger, Klyngeavisen,
Klyngesamarbejdet, juletræer, fastelavnsfest og
Sankt Hans-fest i Præstemosen.
- Vi har plads til flere endnu, så er du/I ikke
medlem, så skynd dig at melde dig ind
og vær med til at passe på og sætte ord
på dine fremtidsønsker og visioner for vores
skønne egn.
Se info i KLB-annoncen.

Klemensker Land& Byforening
Formand:

Philip Kjøller
philipkjoller@hotmail.com

2461 7769

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

Irene Dunker
irene.dunker@gmail.com

5217 9050

Bestyrelsesmedlemmer:

Johnny Fagerlund
johnny@fagerlunds.com

6112 0719

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

1614 2048

Mogens Lambrecht
mogens@lambrecht.nu

2015 3245

Jacob Nissen
jacob@klemensker-if.dk

2129 1830

Jacob Dam
2571 6310
jacobdamklemensker@gmail.com
Suppleant:

Webmaster:

Sidste års sankthans-bål i Præstemosen blev aflyst, og bålet blev senere brændt af under kontrollerede former af frivillige
fra Klemensker Land & Byforening

Finn Jørgensen
aftenly@hotmail.com

5366 6504

Poul Kjøller

2320 8763

Mogens Lambrecht
mogens@lambrecht.nu

2015 3245

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

Klemensker

KIF Centret, Lindevej 25 og
Klemensker-hallens Cafeteria
Udlejning til fester og møder m.v.
Kontakt:
Annika Elleby 2370 4364 eller
elleby@nypost.dk
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Hvis vi ikke svarer på vores telefoner, så send en sms, og du vil
blive kontaktet så snart som det er muligt.
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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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Motion i naturen
er en ny aktivitet i Klemensker Idrætsforening.
Torsdage kl. 10-12 fra den 22. april indtil 17. juni og så igen fra 12. august og
frem…
Mødestedet er Præstemosen, og målgruppen er 50+. Alle kan være med - også hvis du
har fysiske og/eller psykiske udfordringer.
Starter med at løsne op i kroppen. Dernæst arbejder vi med sanser, kraft, puls, balance, relationer og leg, herunder gåture - afstemt efter den enkeltes formåen. Naturen
bruges som redskab.
Slutter af med medbragt forfriskning og
hyggesnak.
”Til naturtræning er der højt til loftet, og
du får luft under vingerne.Kom med og mærk
suset fra motion og velvære i det fri.”
Der er plads til flere…
Hilsen Aase Dahl og Irene Dunker

Træerne forsøges væltet. Foto: Irene Dunker

Regulering af råger
Der er her i løbet af foråret kommet mange rågereder flere steder i Klemensker.
Der er sendt fire ansøgninger til Naturstyrelsen
om tilladelse til at bekæmpe rågerne ved skydning
af ungerne, når de sidder på redekanten.
Tre tilladelser er i hus, og jægere er i fuld sving
med opgaven.
Der er p.t skudt mere end 74 unger ved område 1.
1) Ved grillhytten og Løvstikken
2) På boldbanerne
3) I Præstemosen
Der er den 31. maj kommet tilladelse til at bekæmpe råger ved Jernbanevej – spændende om de
er fløjet alle; selvom bekæmpelse kan ske indtil 15.
juni.
ID

AKTIVITETSHUSET
”PIHLEN”
Aktiviteterne foregår i
Bygning C, Ungdomsskolen
Sct. Klemensgade 26
Strikke- og hyggeklub:
Mandage kl. 9.00 – 11.00

- 9/8
6
/
14
A 13.30
Kortspil: Tirsdage
kl.
R
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Bankospil:
D EAnden onsdag i måneden kl. 14.00.
HOL
Kontaktpersoner:
Eva Pedersen tlf. 5696 6783 og
Kirsten Hansen, tlf. 5696 6297

SLØJDGRUPPEN:
er fortsat i kælderen på ”Løvstikken”
Mandage kl. 8.30-11.30
Kontaktperson: Tonny Pedersen tlf. 5696 6783

Hejs flaget for en ven eller ved højtidelige lejligheder.
Henvendelse kan ske til Poul Holm, Klemens Storegade 3, for lån af
flagstænger, flag og retningslinjer. Mobil 2463 3819.

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

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

Klemensker
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Sct. Hansaften
i Klemensker
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KIF Petanque

N

KIF Petanque holder

MEDLEMSMØDE
tirsdag den 29. juni kl. 19.00
i petanquehuset
ved Klemensker Svømmebad.
Mvh. Gert Sørensen, fmd.

Klemensker Sogns
Lokalhistorie
Samlingen findes på Ungdomsskolen,
Sct. Klemensgade 26, bygning C
Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 19.00
eller efter aftale med arkivleder
Hans Aage Jeppsen,
Ndr. Lyngvej 14, telefon 2230 1731
......................
Måske kan ARKIVET hjælpe med arkivalier
til din slægtsforskning. Vi har mange skole-,
konfirmations- og andre billeder fra Klemensker.

Generalforsamling
Klemensker Sogns lokalhistorie
afholder
den årlige ordinære generalforsamling:

Onsdag den 30. juni kl. 19.00
Sted: Sct. Klemensgade 26, bygning C.
Efter generalforsamlingen er der
kaffe/te og brød samt
foredrag ved Jesper Vang Hansen.
Udbyggere og husmænd i Klemensker
er overskriften for foredraget.
Foredrag og forplejning: 25 kr.

Onsdag den 23. juni 2021

BESTYRELSEN

Vi starter med et kæmpe grillarrangement
i GRILLHYTTEN v. hallen.

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.

Grillkurv med tilbehør og service medbringes vi har den store grill klar kl. 18.00.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Børnene kan få en tur i SVØMMEBADET indtil kl. 19.30!
Entré kr. 30, gratis hvis familie- eller sæsonkort.
- Gratis sluce ice og popcorn til børn, der bader.
Kl. 20:00:
Kl. 20:20:
Kl. 20:30:

Fakkeloptog - vi går i samlet flok ned til bålet i Præstemosen.
(Dårligt gående, kan køre)
Bålet tændes. - Fællessang
Båltale ved Finn Ole Nielsen
Chefarkæolog på Bornholms Museum og barnefødt i Klemensker.

Vel mødt til alle!
Arr.: Klemensker Svømmebad og Klemensker Land- & Byforening
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Øens bedste bankospil
HVER MANDAG KL. 18.30

i Klemensker Idræts- og Fritidscenter
Lindevej 25
For medlemmer med pårørende

Klemensker
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Spejdere rensede stranden
Onsdag den 19. maj rensede KFUM-spejderne i Klemensker på vegne af Klemensker Land- & Byforening strandene omkring Hasle – fra Levka til Teglkås.
Udbyttet kan ses på disse billeder, så indsatsen var ikke
forgæves.
Tak til spejderne for veludført arbejde.
ID

Foto: Kjeld Ole Rønne

Foto: Kjeld Ole Rønne

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 Svømmebad åbner

lørdag den 19. juni kl. 13.00-16.00

Gratis entré denne dag
Vi serverer kaffe, te og kage fra kl. 13 – 15
Den officielle åbning forestås af Nikolaj Hartung Kjærby
Åbningstider i sæsonen er:

Bukkepremiere
Årets bukkepremiere ved Klemensker jagthytte var
begunstiget af rigtig fint forårsvejr, og af de
fremmødte jægere havde fem held til at nedlægge
hver en fin forårsbuk.

Aktivitetsoversigt
Lerdueskydning:
Se foreningens hjemmeside for endeligt program
for sæson 2021.
Bukkepral:
Søndag d. 13. juni kl. 10.00 ved Jagthytten.
Kom og vis årets opsatser, store som små. Kom også
gerne bare for at kigge.
For at deltage i konkurrencen om årets bukkepokal
skal bukken være nedlagt på Bornholm efter sidste
års bukkepral den 14-6-2020.
Kun medlemmer af Klemensker Jagtforening kan
deltage i konkurrencen om pokalen, men alle er
velkommen.

Mandag: LUKKET (åbent mandag i uge 25 og 26)
Tirsdag - fredag: fra kl. 13.00 – 17.00
Lørdag og søndag: kl. 11.00 – 16.00
Åbningstider mandag – fredag uge 25: kl. 17.00 - 20.00

HUSK: Grill hver onsdag kl. 18.00
Vi har selvfølgelig åbent søndag den 20. juni kl. 11.00 - 16.00
Priser 2021
Sæsonkort
400,- kr. (gyldigt alle ugens dage)
Familiekort
800,- kr. (gyldigt alle ugens dage)
Endagsbillet
hverdage og weekender: 30,- kr.
Ved fødselsdagsarrangementer:
30,- kr. pr. person (også for indehavere af sæson- og familiekort).
Prisen er inkl. slush ice og popcorn samt fribillet til fødselsdagsbarnet.
Passivt kontingent pr. husstand:
200 kr. (passivt medlemsskab er ensbetydende med, at man støtter
Klemensker Svømmebad med 200,- kr. om året.)
Der kan betales med Mobilepay til 10015
På vegne af Klemensker Svømmebads bestyrelse
Henrik Schwarz

Ny Kirke
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Konfirmation i Ny Kirke
D. 9. maj var der konfirmation i Ny
Kirke. Dog ikke af hele holdet, da
de fleste - pga. coronarestriktioner
- havde valgt at udskyde konfirmationen til september.

Men fortroppen bestående af fire konfirmander blev konfirmeret
på den oprindeligt planlagte dato.
Som sædvanlig forløb det festligt på alle måder. Efterfølgende

blev der også vist stor kreativitet og
opfindsomhed, da konfirmanderne blev kørt videre til feststedet.
Det gennemgående tema var hestekræfter.

Hør og læs Guds ord
Når konfirmanderne kommer til undervisning i Nyker,
modtager de en Bibel, som omhyggeligt bindes ind. På
konfirmationsdagen får de den samme Bibel overrakt som
en gave fra kirken. I den mellemliggende periode arbejder
vi med at lære Bibelen rigtig godt at kende. Hvorfor det,
kan man spørge?
Bibelen er en stor bog, som indeholder 66 bøger. Der er
Det gamle Testamente med 39 bøger og Det nye Testamente med 27 bøger, som hver især er skrevet over en meget
lang periode. Det kan være lidt svært at få overblik over
den store Bibel, men jeg forundres hvert år over, at konfir-

manderne relativt hurtigt får lært at slå op i Bibelen og finde rundt i de mange bøger. Indholdet i bøgerne er også forskelligt, og nogle gange kan man gå i stå, hvis de konkrete
afsnit kan være svære at læse. Men da gælder det om at finde den røde tråd i Bibelen. Helt kort og præcist fortæller Bibelen: ”Gud elsker dig”. Det er det gennemgående tema. Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16 kaldes Den lille Bibel,
og her står der: ”For således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv”. Dette ene vers er en sammenfatning af hele Bibelen.

Uanset om man læser meget eller lidt i Bibelen, er det
altid godt med hjælp og inspiration til at læse. I dette nummer af kirkebladet gives der hjælp til at læse i Bibelen. I
Salme 119 vers 105 står der: ”Dine ord er en lygte for min
fod, et lys på min sti”. Guds ord er som en lygte, der midt i
mørket viser os vejen. Jesus er vejen, og han er verdens lys.
Den, som følger ham, skal aldrig vandre i mørket, men har
livets lys. God læselyst!
Sognepræst Per Munch

Ny Kirke
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Gudstjenesteliste og mødekalender
Vi har i en længere periode haft tilmelding til gudstjenester, da vi ikke
ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste. Det har vist
sig både nødvendigt og godt med tilmelding.

Vi er omhyggelige med at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle kan føle sig trygge ved at komme i kirke. Det indebærer
bl.a., at medarbejderne er behjælpelige med at anvise pladser i kirken.

Ikke desto mindre har vi besluttet at stoppe med tilmelding pr. 1. juni.

Yderligere oplysninger og evt. ændringer til gudstjenestelisten meddeles på kirkens hjemmeside www.ny-kirke.dk og i dagspressen.

Hvis ikke der er plads inde i kirken, kan man lytte til gudstjenesten
udenfor via en højttaler.

JUNI
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

JULI
4. juli kl. 10.30 5. s. e. trinitatis
Carsten Møller-Christensen
11. juli kl. 10.30 6. s. e. trinitatis
Carsten Møller-Christensen
18. juli kl. 10.30 7. s. e. trinitatis
Indsamling: KFUKs Sociale Arbejde
25. juli kl. 10.30 8. s. e. trinitatis

AUGUST
1. august kl. 10.30 9. s. e. trinitatis
8. august kl. 19.30 10. s. e. trinitatis
Jens Jørgen Rasmussen
15. august kl. 10.30 11. s. e. trinitatis
22. august kl. 10.30 12. s. e. trinitatis
29. august kl. 10.30 13. s. e. trinitatis
Peter Hauge Madsen

Velkommen til gudstjeneste i Ny Kirke!

Prædikener på nettet

Babysalmesang

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

Tilmelding og info hos Vivi West Olesen,
mobil nr. 3053 8996.

Tilmelding til
minikonfirmand
For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud
om forberedende konfirmandundervisning over ca. 12 gange.
Undervisningen gives i
Præstegården/kirken i efteråret 2021
onsdag kl. 14.30 – 16.00.
Indskrivning til minikonfirmandundervisning finder sted
onsdag d. 11. august kl. 16.00 i kirken.

Konfirmand
indskrivning
Søndag d. 8. maj 2022 er der
konfirmation i Ny Kirke.
Forud for konfirmationen gives der
konfirmationsundervisning i Præstegården torsdag kl. 14.30 – 16.15.
Indskrivning til og orientering om
konfirmationsundervisningen finder
sted torsdag d. 12. august kl. 16.00
i kirken.

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

Juni
Lørdag d. 12. kl. 14.30
Ordinær generalforsamling
D. 17. – 20. ”Folk og tro” på Folkemødet
Onsdag d. 23. Sct. Hans. Program følger
Fredag d. 25. kl. 14.30
Fælles generalforsamling i Klemensker

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

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

Besøgsven
Er du interesseret i at få et besøg engang imellem, eller
at få en fast besøgsven, er du velkommen til at kontakte
sognemedhjælperen.

Fællesbøn
I Præstegården onsdag d. 9. juni kl.16.30.

Børnekirke
Kontaktperson: Vivi West Olesen, tlf. 3053 8996.
Børnekirken holder sommerferie d. 27. juni – 8. august
(begge dage inkl.).

Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 22. juni og onsdag d. 11. august kl. 19.00 i
Præstegården.

Lykkelig den
Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd,
som ikke går på synderes vej
og ikke sidder blandt spottere,
men har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.
Han er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.
Salme 1,1-3

Ny Kirke
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Læs i Bibelen
Nogle foretrækker at læse Bibelen i bogform.
Andre ønsker at læse eller høre Bibelen
online på nettet.
Der er mange valgmuligheder.
Claus Myhre giver her gode råd til at
læse i Bibelen og høre Guds ord.

Hvis du ikke lige har Bibelen i nærheden, kan den læses online på
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/

På siden http://bibelen2020.dk
er det muligt at købe Bibelen som en almindelig bog i nudansk oversættelse.
På Bibelskabets hjemmeside er der en søge funktion, så hvis du har været
til et møde eller snakket med nogen om noget i Bibelen og ikke selv kan finde
det i Bibelen, kan du få hjælp her: https://www.bibelselskabet.dk/sog

Men der er også andre muligheder, man kan købe den som e-bog eller lydbog.
Hvis du køber den som e-bog, kan du nemt læse den på iPad eller lytte til den som
lydbog fra mobilen.

Der er mange spændende bøger i netbutikken
https://www.bibelselskabet.dk/Webshop
Der findes forskellige bibellæseplaner fx:

BIBELLÆSER-RINGEN
på https://blr.dk/
Her er der en tekst til hver dag og
en forklaring til teksten.

De har en række kerneprodukter, som passer til alle aldersgrupper.
Der er fx. ”Hæng ud med Gud”, som er en god start til at
have samtaler om tro med børn, eller ”Bibeltid” som er en
læseplan til den nye generation.

Her kan du også skrive ”brevkasse” før det du søger efter fx engle.
Det er et panel af forskere, præster, religionspædagoger og andre eksperter
i Bibelen, som svarer.

Bibellæseplanen 2021

Der findes også mange APP fx ”bibellæseplanen 2021”.
Her får du et kort bibelcitat hver dag og hurtig adgang til
at læse en lidt længere tekst.
Den er bygget op med tekster til hver dag, som passer til
kirkeåret og gudstjenesterne.

Ord til eftertanke

En anden APP som hedder ”Ord til eftertanke” App.
Her kan du få dagens bibelord med på vejen, du kan selv
vælge, om du vil have en påmindelse og hvornår.

Ny Kirke
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Bibellæsning i praksis
Ved Bodil Bräuner
Bibelen er den mest læste bog i hele
verden. Hvordan vi forholder os til
Bibelen og bruger den i hverdagen er
meget forskelligt. For nogle er Bibelen blot en kedelig bog, som måske
samler støv i reolen. For andre er Bi-

belen nogle visdomsord, som de indimellem lader sig inspirere af. For andre igen er Bibelen ganske uundværlig i hverdagen, fordi for dem er Bibelen ord fra Gud og af Gud til os mennesker om hans store kærlighed til
os.

Vi har spurgt nogle kirkegængere
fra Nyker kirke om at fortælle, hvorfor de prioriterer at læse i Bibelen,
og hvordan de i praksis anvender
den. Tak for, at I har villet dele dette
med os her i kirkebladet.

Relationen til Gud

Bibellæsning handler for os i familien om at
pleje relationerne. Det handler om relationerne til hinanden i familien, men jo også
rigtigt meget om relationen til Gud. Gud,
som er personlig i sin 3-enighed, kan bl.a.
ved bibellæsning indvirke ganske klart i
vores dagligdag. Det vil vi gerne give mulig-

hed for, når vi er sammen om at læse i Bibelen.
Relationen til Gud er god og vigtig, og så
er det jo om noget stedet, nemlig i Bibelen,
at Gud lader sig beskrive. Selvom hans væsen også kommer til udtryk andre steder fx
i kirken, i naturen m.m.
Vi vil gerne lade Gud sætte sit præg på os
– det kan jo kun blive til det bedre. Det kan
bl.a. komme til at ske ved bibellæsningen.
Derfor har vi gerne villet sætte os det for en
vane at læse i Bibelen. Vanen kan fastholde
os, når motivationen og glæden ved læsningen kan svigte. Vi læser også Bibelen,
fordi den kommer med en appel til os.
På hverdagsmorgener mødes vi om en
andagt på nok max. 5 minutter. Der læser vi
et enkelt bibelvers, der ofte kan indgå i bøn
for hinanden den dag. Det er dejligt at star-

te dagen med bøn for hinanden, vore andre
kære og måske bøn for en hjertesag.
Om aftenen har vi igen fælles andagt. Ofte har vi haft en andagtsbog, men for tiden
bruger vi en familie bibellæseplan. Her har
vi dels et oplæg til snakke om tro, og dels et
oplæg hvor Gud beskrives som den, der er
aktivt tilstede.
Derudover er det tanken, at vi gerne vil
have en tid med personlig bibellæsning
hver dag. Bibelen bliver ved med at være
forunderlig, fornyende og ikke til at nå til
bunds i. Men det er da ikke hver dag, at der
hverken er tid eller energi til at dykke dybt i
Bibelen. Andre dage giver Bibelen til gengæld denne forundrende og forandrende
vinkel, fordi Gud er med, når der læses i
hans ord – Bibelen.
Skrevet af Gerner Wibo-Bräuner

Bibelen er ”Bogen over alle bøger”
Hvorfor er det vigtigt at læse i Bibelen? Det
er det, fordi Bibelen handler om de ting,
som mennesker til alle tider har kæmpet
med, levet med og spurgt efter. Først og
fremmest handler den om Gud, hvem og
hvordan han er. Den handler også om, hvad
det er at være menneske i forhold til ham og
i forhold til andre.
Bibelen er ikke nogen nem bog at læse.
Det er blandt andet, fordi den ikke er en
bog, men 66 bøger der er skrevet over en
meget lang periode.
Vi læser i Bibelen, fordi
- det er Guds ord og hjælp til mennesker.
- vi søger indsigt og fastholdelse i troen.
- vi ønsker at finde styrke, klarhed og ro
i en voldsom verden.

- for at kunne holde fokus på det største
og vigtigste: Jesu fuldbragte frelse for
alle, som tror.
Vi læser oftest i Bibelen efter aftensmaden. En god hjælp til at give struktur til bibellæsningen er bibellæseplanen eller bibelnøglen (De findes både i papirformat og
som App). Bibelnøglen rummer hver dag en
tekst fra Bibelen og en tilhørende forklaring. Det er en fordel at være to, som læser
sammen.
Vi lever i en kompleks, ressourcekrævende og ofte stressende verden med mange ting, som vi skal tage stilling til. Bibellæsningen flytter for os fokus fra hverdagens problemer, giver trøst, opmuntring
og fornyet styrke.
Skrevet af Anne og Gert Hjorth Hansen

get af. Gennem dem alle sammen ser vi
Guds storhed, nåde og barmhjertighed. Det
giver os et kæmpestort billede af, at Gud er
nådig og ikke mindst har tålmodighed med
os i dag.
I det ny testamente, hvor Jesus beskrives, er pointen den samme, at Gud er kærlighed. Det er det, man ser, når man læser i
Bibelen. For Ester er der så mange ting i Bibelen, som hun kan glæde sig over.
Ester vender tit tilbage til påskedag, hvor
Jesus efter sin opstandelse kommer til sine
disciple. Han møder dem med ”Fred være
med jer”. Han ånder på dem, og de modtager Helligånden, så de kan virke. Det er så
forunderligt, at Helligånden kommer i
dem. Når vi læser Bibelen, ser vi, at Gud virker på samme måde i dag.
Ester læser i sin bibel hver morgen før alt

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
Organist
Vakant
Graver
Pernille Hansen,
tlf. 2423 5695
Kirkesanger
Henning Kiilerich,
tlf. 2311 5408
Kirkesanger
Gertrud Jensen,
tlf. 5189 3047

Menighedsrådet
Formand
Heine Munch Larsen,
Jens Koefoeds Vej 22,
tlf. 2440 6291
Næstformand og sekretær
Hanne Landberg,
Nyker Hovedgade 27,
tlf. 2142 2642
Kasserer
Ulla Kjøller,
tlf. 3069 6313
"Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min
sti" Sl. 119,105.

Spændende læsestof
For Ester er Bibelen ikke en almindelig bog.
Det er ikke uden grund, at den er kaldt bøgernes bog. Det er spændende læsestof.
Ester tænker bl.a. på Israels historie, hvordan Gud havde planer for sit ejendomsfolk
Israel. Ved læsningen ser vi Guds mening
med sit folk, og hvordan Gud forbarmede
sig over dem og kaldte Moses til at føre folket ud af Ægypten. Ester giver udtryk for, at
det er en fantastisk historie, hvor vi oplever
Guds tålmodighed, Guds storhed og Guds
almagt.
Ester tænker også tit på bibelfortællingen
om Samson, som selvforskyldt ryger i en
fælde. Hvor Gud forbarmer sig over ham, da
Samson bad Gud om bare at komme en gang
mere med hans kraft.
Ester oplever, at der er mange skikkelser
i Bibelen, som vi kan få indsigt i og lære no-

Kirkelig
vejviser

andet. For hende
hænger bøn og bibellæsning uløseligt sammen. Op
ad dagen kan hun
også tale med Gud
og tage Bibelen
frem og læse i den.
Fx for at finde et
svar på noget, som
hun savner eller
for at få vejledning
i noget til livet.
For Ester skal vi være et med Gud. Det
bad Jesus om (Joh. 17). Så Guds ord hænger
uløseligt sammen med Ester i hendes hverdag.
Ester L. Hansen
(interviewet af Bodil Bräuner)

Kirkeværge
Vilmer Kofoed Olsen,
Nyker Hovedgade 26,
tlf. 3032 7001
Kontaktperson for personalet
Hartvig Mumm,
Pluggegårdsvej 6,
tlf. 5696 3423
Medlem
Bodil Bräuner,
Saxesgade 4,
3720 Aakirkeby
tlf. 6171 4563

Kirkebladet
Udgives af Nyker Menighedsråd
Redaktionsgruppe:
Per Munch, tlf. 5696 3024
Bodil Bräuner, tlf. 6171 4563
Claus Myhre, tlf. 2868 7115
Hanne Landberg, tlf. 2142 2642
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TAG VENNER OG FAMILIE MED TIL
SANKTHANSAFTEN I NYKER
Hvornår?
Onsdag den 23. juni fra klokken 19

Hvor?
Vi mødes på den store parkeringsplads ved skolen og
forsamlingshuset, hvor vi tænder fakler.
Derefter går vi fakkeloptog hen til de skønne omgivelser
ved præstegårdsmosen og tænder det store bål og
hører båltale ca. klokken 19.30.

Hvad skal vi have at spise og drikke?
Det vil være muligt at købe æbleskiver,
popcorn, sodavand og fadøl.

Vi glæder os til at se alle fra Nyker og omegn
til en hyggelig aften!
Med venlig hilsen Nyker Borgerforening

Nyker Lokalhistoriske arkiv nedlagt
Mogens Frigaard, formand for Nyker Lokalhistoriske arkiv bringer den beklagelige
nyhed og siger:
”Nyker Lokalhistoriske arkiv lukkede
den 1. maj 2021, da Bornholms Frie
Idrætsskole selv skulle bruge vores lokalet.
Vi har forgæves prøvet at finde et andet lokale, men det er desværre ikke lykkedes.
Vi har været rigtig glade for at være på
skolen, og regnede med at kunne bruge
lokalet mange år endnu, men sådan
skulle det ikke gå.
Ø-arkivet i Rønne har fået det meste af

vores ret store samling, så den er i gode
hænder, men fremover skal man henvende sig til Ø-arkivet, hvis der er personer som vil se eller høre noget om Nyker.
Nyker Lokalhistoriske arkiv blev oprettet i november 2002, hvor vi fik et lokale på gavlen af forsamlingshuset, det
havde vi indtil 2015, hvor forsamlingshuset selv skulle bruge lokalet.
Derefter fik vi tilbudt lokalet på skolen, som vi så har haft stor glæde af de
sidste 6 år.
En æra er desværre slut for lokalarkivet i Nyker.”

Vil du vente med at betale?

Frivillige til Nyker ﬂaghold

Ansøg nemt
og hurtigt!

Nyker Borgerforening søger frivillige
til et nyoprettet flaghold

Send SMS til
1980 med teksten
RB Automester

Flagholdet får ansvaret for
byens opsatte flagstænger
og tilhørende flag.
Flagholdets primære
opgave er at opsætte og
nedtage flag.
Hvis du er interesseret eller
vil høre mere,
kan du kontakte
Mattias Landberg-Krarup på
mattias.krarup@gmail.com
eller mobil: 41919876

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

NBC Nyker Bilcenter
Pluggegårdsvej 11
3700 Rønne
Tlf. 5696 3422
www.nbc-bornholm.dk
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Generalforsamling
i Nyker Pensionistforening
Endelig – endelig – endelig… lykkedes det Nyker Pensionistforening af få afviklet den årlige generalforsamling.
Gensynsglæden var derfor stor torsdag den 27. maj, hvor
over halvdelen af medlemmerne – 43 i alt – var mødt op til
en – noget forsinket – men festlig generalforsamling som
start på de ”amputerede” aktiviteter i 2021.
Klokken 16.00 måtte formand Sven-Erik Sørensen bimle temmelig længe med dirigentklokken for at overdøve
den hyggelige snak ved bordene og byde de mange glade
medlemmer velkommen.
Generalforsamlingen blev afviklet efter de gældende
corona-restriktioner og alle deltagerne skulle da også vise
et gyldigt corona-pas ved indgangen, ligesom der var rigelige mængder af håndsprit og engangshandsker.
Som det første startede man en ny tradition, nemlig afsyngelse af ”pensionistsangen”, en sang der – med et glimt
i øjet – fortæller om det hårde liv som pensionist. En sang
der skulle være sunget til jubilæumsfesten, men dengang
var der desværre corona-forbud imod dette.
Inden man gik over til dagsordenen afholdt forsamlingen 1 minuts stilhed for at mindes de 6 medlemmer der er
gået bort siden sidste generalforsamling.
Som første punkt på dagsordenen skulle der vælges en
dirigent, og her har Nyker Pensionistforening virkelig en
kapacitet blandt medlemmerne, og Jørn Blem blev da også
valgt med klapsalver.

ødelægger enhver mulighed for hyggeligt samvær i foreningen.
Han rettede en stor tak til de bestyrelsesmedlemmerne,
Bente Lind, Bente Møller og Ulla Pedersen samt Birthe
Hansen, Ingrid Andreassen og Sven Møller, samt suppleanterne Hanne Tarp og Frank Bech og revisorerne Lotte
Lund og Jette Aagaard for et engageret arbejde.
Han håbede på fortsat stor opbakning til de kommende
aktiviteter - som medlemmerne for øvrigt senere selv var
med til at bestemme - og afsluttede med, at bede alle om at
holde øjne og ører åbne for at skaffe nye medlemmer.
Foreningen har derfor i 2020 udarbejdet en lille ”hvervefolder”, som med få ord forklarer, hvad foreningen står
for.
Der var med store klapsalver genvalg af de 6, der var på
valg, og som i årets løb har gjort en stor indsats for at holde
modet oppe i foreningen trods de svære vilkår.
Ulla Pedersen er derfor fortsat kasserer, Bente Lind og
Bente Møller fortsat bestyrelsesmedlemmer, Frank Bech
fortsat suppleant, Lotte Lund revisor, og Erna Pedersen revisorsuppleant.
Bestyrelsen havde fremlagt tre forslag til drøftelse:
En skitse til aktivitetsplan for resten af 2021 og starten
på 2022 gav anledning til en del gode forslag fra medlemmerne, og bestyrelsen vil på næste møde færdigpudse planen og derefter uddele den til medlemmerne, ligesom den
bliver slået op i udhængsskabet ved forsamlingshuset og
ikke mindst omtalt i Klynge-Avisen.
Et forslag om, at foreningen sender en lille fødselsdagshilsen til medlemmer, der fylder rundt, blev vedtaget.
Et forslag om en indkøbsordning for medlemmer uden
kørelejlighed blev drøftet, men man fandt, på baggrund af
tidligere erfaringer, ikke at det vil være en tilstrækkelig tilslutning til en sådan ordning, specielt ikke da Superbrugsen i Klemensker bringer varer ud for et rimeligt beløb.
Da dagsordenens 13 punkter var gennemgået, nedlagde
Jørn Blem sit hverv som dirigent, og fik som tak en lille erkendtlighed og endnu en klapsalve.
Generalforsamlingen sluttede af med, at man afsang
”Nykers sang”, en sang som formand Sven-Erik Sørensen
skrev tekst til, da han sad i Borgerforeningens bestyrelse i
2008.

Jørn Blem dirigerer slagets gang.
Foto: Nyker Pensionistforening

At Jørn Blem er mand for at styre begivenhederne, viste sig
tydeligt, da generalforsamlingen blev afviklet på lidt under 1 time.
I sin beretning kom formand Sven-Erik Sørensen ind på
de mange aflyste arrangementer. Det er desværre ikke lykkedes at gennemføre ret mange siden generalforsamlingen i februar 2020 – faktisk kun tre - som dog havde god
tilslutning - så JO coronaen er skyld i meget, deriblandt 4
udskydelser af generalforsamlingen 2021.
Han udtrykte håb om, at vi ALDRIG igen bliver ramt af
sådan en global pandemi der næsten lægger landet øde, og

Mange glade deltagere. Foto: Nyker Pensionistforening

Asger Pedersens lækkerier.
Foto: Nyker Pensionistforening

I Nyker Pensionistforening er der tradition for at deltagerne spiser gratis efter generalforsamlingen, og i år var
ingen undtagelse. Asger Pedersen serverede den lækreste
glaserede skinke med flødekartofler og salat, efterfulgt af
en herlig islagkage og en dejlig kop kaffe.
Og SÅ kan det ellers være, at snakken gik til et godt stykke ud på aftenen, man kunne helt klart mærke, at det var
længe siden medlemmerne havde kunnet mødes og at
man virkelig trængte til at få en snak !!
Af Sven-Erik Sørensen

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

Arkivfoto: Jens-Erik Larsen, Bornholms Tidende

Formand:

Sven-Erik Sørensen
2644 0240
bejerholm2019@outlook.dk

Næstformand:

Bente Lind
bente.dlind@gmail.com

2366 7274

Sekretær:

Bente Møller
svenbente@outlook.dk

2927 8272

Kasserer:

Ulla Pedersen
upedersen@hotmail.com

5134 5105

Nyker Idrætsforening

Skal der holdes fest? - Så er stedet Nyker Forsamlingshus
Stedet hvor du kan holde små og store fester i en hyggelig atmosfære.
NYRENOVERET LOKALER MED PLADS TIL
OP TIL 120 PERSONER. VI HAR
OMGIVELSERNE TIL NETOP DIN FEST.

SELSKABSLOKALER

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

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

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

ELLER SEND EN MAIL PÅ PIA@PGLE.DK

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

Restaurant
Bolsterbjerg

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

• Scene og musikanlæg
• Bar med fadølsanlæg

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

Esbens Auto

Tlf. 2360 3410

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

Esbens Auto
Sct. Klemensgade 3
3782 Klemensker

Esbens Auto tilbyder:

Formand:

Christian Koefoed
cs@dlgmail.dk

Næstformand:

Mathias Larsen
2216 6771
mathiaslarsen_1406@hotmail.com

Kasserer:

Torben Severinsen
torben@severinsen.info

2023 6065

2482 3317

Forsamlingshus: Asger Pedersen
upedersen@hotmail.com

Klubhus:

Sanne Tranberg

4033 7076

2441 0593

Meld dig ind
i Nyker Borgerforening
Vi mangler kun få indmeldelser for at nå op på
100 medlemmer.
Så hvis din husstand endnu ikke er tilmeldt,
så gør det gerne nu.
Kontingent:		
				

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

Mobilepay:		

319288 (Husk at angive adresse)

Bankkonto:		
				

0650 - 6560 095 196
(Husk at angive adresse)

Nyker Borgerforening
Formand:

Mattias Landberg-Krarup
mattias.krarup@gmail.com

Næstformand:

Claus P. Hansen
2962 7485
Findushansen@hotmail.com

Dæk & fælge

Kasserer:

Gitte Hansen

Rust- & pladearbejde

Medlemmer:

Ane Falk
anefalk@outlook.com

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

Gratis lånebil
Aircondition service

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

Telefon

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

2360 3410

4191 9876

6140 0110

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

Kasper Monrad		
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I sidste nummer af Klynge-avisen efterlyste jeg små sjove, spændende og interessante historier fra jer læsere,
og sandelig om ikke Annie Kristiansen har bidraget. Tak for det Annie. Flere er særdeles velkomne.

Noget af historien om Nykers cykeldamer
I den hedengangne ugeavis ”Nordbornholm” kunne man
den 29. maj 1986 læse en artikel, der fortalte af NIF´s atletikafdeling havde fundet en smart måde at sætte konditionen i vejret på – de ville arrangere cykelløb hver mandag !
Formanden for atletikafdelingen Kirsten Pedersen oplyste, at cykelløbet IKKE drejede sig om at komme først i
mål, men tværtimod er en god måde at udbygge det hyggelige samvær der er i afdelingen.
Hun fortalte, at der hver mandag aften var omkring 15
damer der mødtes ved klubhuset og – alt afhængig af vind
og vejr - cykler 15 – 20 km. i et tempo så alle kan følge med.

De gode gamle dage. Foto bragt med tilladelse

Seriøse cykeldamer. Foto bragt med tilladelse

Desværre var der indtil nu ingen mænd der deltog !
Det viser sig, at starten til cykeldamerne, begynder med
en opfordring i NIF-NYT nr. 2 i 1985, hvor atletikafdelingen oplyser at man starter op den 29.april 1985.

Det starter i det små med et par piger der på denne måde
fandt på at kombinere motion, naturoplevelser og hygge,
men siden udviklede det sig.
I 2006 fejrede man 20 års jubilæum og nu kalder de sig
bare ”cykelmotionister”, men det er stort set de samme der
trofast møder hver mandag for at holde sig i form.
Selvfølgelig har der været udskiftninger undervejs, nogen er faldet fra og andre er kommet til, men grundstammen er stadig de samme.
20 års jubilæet skulle naturligvis fejres, så i bladet ”NYKERBOEN” fra oktober 2006, fortæller Annie Christiansen,

at man cyklede til Hasle Grill og købte lækre grillkyllinger
– med det hele – og med 4 – 5 flasker vin i cykelkurvene gik
turen til ”Gines Minde” hvor man hyggede sig med mad,
vin og en pragtfuld solnedgang.
Annie oplyser, at cykelpigerne nu her 35 år efter opstarten fortsat mødes, og cykelturene finder sted imellem påskeferien og efterårsferien.
Der er sket meget med cykelpigerne fra starten i 1986 og
til i dag, men grundideen er stadig den samme, man mødes, beslutter hvor turen skal gå hen og hygger sig i et tempo hvor alle kan følge med.
At der har ”sneget” sig el-cykler ind på holdet gør ingen
forskel, de kører bagerst, ligesom det naturligvis er obligatorisk at køre med cykelhjelm.
Og tænk – i alle de 35 år hvor damerne har cyklet har der
IKKE været eet eneste alvorligt uheld – bortset fra de obligatoriske punkteringer naturligvis J – en meget flot statistik.
Og så er der selvfølgelig alle de små sjove oplevelser undervejs, samt ikke mindst de mange små anekdoter der
samles sammen i årenes løb, eksempelvis Ingrids bemærkning: ”Du er jo så let og ung og hurtig på en cykel,
men du bruger gerne hele vejen, jeg betaler også skat” eller
Lissie der har el-cykel men sparer på energien og bruger
benene alligevel, eller Irene der ikke kender forskel på en
nattergal og en fasan, men kikker efter fine brændestabler.
Tove Blem der er god til at finde vej som gruppens GPS,
og altid er frisk på en cykeltur og ser alt på markerne, rådyr, harer m.m. og har kørt en rotte ihjel.
Det pinligste var, da Yvonne P. og Annie ”oksede” afsted
i strid blæst, men da snakketøjet samtidig gik, opdagede
de ikke at resten af flokken var drejet op ad en sidevej og
sad nok så fornøjet og guffede småkager da de endelig opdagede fejltagelsen og var samlet igen.
Lyder det som noget DU kunne tænke dig at deltage i, jamen så kontakt Annie Christiansen på Morten Svendsens
vej.
Af Sven-Erik Sørensen

Der hygges. Foto bragt med tilladelse
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Generalforsamling
i Rø Borgerforening
den 31. maj 2021
Beretning
Siden vores sidste generalforsamling midt i februar
2020 har tiden og vilkårene budt på mange udfordringer. Vi har dog kunnet holde vores bestyrelsesmøder,
ca 10 - nogle udenfor og en gang måtte vi bede suppleanterne blive hjemme - til stor fortrydelse.
Mange af vores små gøremål i løbet af året har også
kunnet lade sig gøre : småarbejde med oprydning på
vores stier, plante træer i Hundeparken, tømme frysehus osv.
I løbet af året har kommunen sat gelænder og fine
skilte op ved Storeborg, det nye toilet ved Torvet er
åbent og i fin funktion. I Medborgerhuset er der blevet
sat galleriskinner op på væggene i caféen og i salen, så
det er fremover enkelt at bruge/ udlåne eller udleje lokalerne til udstilling. Der er etableret et lokalarkiv i
samarbejde med Pensionistforeningen. RIF er ved at
etablere nyt, ekstra køkken med stor opvaskemaskine
og de er ved at blive lægge et udendørs dansegulv, foranlediget af situationen. Helle har overtaget Facebook
efter Lotte og Rolf og siden ser ud til at blive besøgt.
Vi har haft rødhætterne oppe at vende ! Men endte
med at lade dem ligge. Vi har talt om Trætopprojektet
på Mortingevej, som naboerne var meget imod. Det
endte vi med at støtte dem i. Lige nu er det råbende råger der skaber røre. Vi har fået lavet aftale med lodsejerne og håber at jægerne når at få reduceret problemet - ellers må vi på den igen næste år og så lidt tidligere.
Vores arrangementer har også været præget af vilkårene : senest vores strandrensning, hvor vi heldigvis
ikke er så udfordrede - det var en dejlig dag med 14
fremmødte og 35 kg skrald.
Vores juletræstænding blev anderledes ved fælles
hjælp og meget stemningsfuld med 3 dygtige sangere
og Frits på harmonika i hestevogn gennem byen.. Skal
vi måske gøre noget lignende i år ?
Skumringsturen med Lars Rømer, flagermuselygter
og spændende fortællinger om Bonavedda midt inde i
den aftendunkle Præsteskov - ja, det var bare magisk.
Kulturugen i september i samarbejde med hele 4kløverklyngen blev vældig godt besøgt - vi havde en fin
dag og en smuk udstilling. Vi er også med i år d. 19/9 !

Men det blev også tydeligt at vi er nødt til at gøre noget
grundigt ved P-forholdene ved huset.
Senere vil Lene Kofoed fortælle om vores projekt : Vi
mødes i det grønne. Udmøntningen af projektet her
hos os i Rø kommer til at stille krav til alle de foreninger, der er involveret i Medborgerhuset om at vi er lidt
skarpe på, hvad vi ønsker og at vi også, gennem
samabejdet med hinanden, sørger for at det HELE kommer til at hænge fint samme deroppe.
De vedtægtsændringer som er på programmet er i
høj grad foranlediget af vores situation i Rø. En stigende andel af vores huse sælges som fritidsboliger og det
giver nogle nye udfordringer. Den manglende bopælspligt i byen kan der, som tiden er, ikke ændres på. Vores
udfordring bliver så at finde en måde, hvor vi kan være
med til at sikre, at vi stadig hænger sammen som sogn
og som by.
Men derfor vedtægtsændringer, hvor vi åbner op for
at fritidsborgerne kan sidde med ved bestyrelsesmøder og være med til at præge debatten.
Vi havde en givende generalforsamling, hvor der
kom mange gode ideer til, hvordan vi kan få byen til at
fremstå og fungere på en måde således at flere får lyst
at flytte hertil, også og gerne fastboende og således vi vi
bevarer og udvikler Rø som sammenhængende sogn
og by. Flertallet er glade for fritidsborgerne, der arbejder på at sætte husene i stand og som for manges vedkommende kommer her ofte. Der er tilsyneladende også stemning for at lade op til 2 fritidsborgere sidde med
ved bestyrelsesmøderne.
MEN: Vi var desværre ikke nok til stede (vi manglede
et par stykker), til at kunne lave vedtægtsændringer.
DERFOR indkalder vi til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag d. 30. august kl 19 i medborgerhuset.
Kom gerne - vi giver en kop kaffe.
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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

Drik mælk

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

Rø Idrætsforening
Formand:

Niels Munch
namnygaard@hotmail.com

4041 3305

Kasserer:

Anita Gjedsted
gjedsted@pc.dk

2326 5679

Sekretær :

Vivie Siff Christiansen
siff-c@c.dk

2296 2336

Malene Finne Jense
malene@blue-jeans.dk

2180 6630

Bestyrelsesmedlem:
Suppleanter:

Hanne Munch
5128 1953
hanne_munch@hotmail.com
Mette West

Tilmelding til Herdis Terkelsen
senest 25/8 på 40 46 82 85

Rø Borgerforening
Formand:

Herdis Terkelsen
4046 8285
herdis.terkelsen@icloud.com

Næstformand:

Niels Pedersen
2648 9470
sjidavarameedpedersen@gmail.com

Kasserer:

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

Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant:

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

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

Udsigt fra Saltpladsen i Rø til 4 fritidsboliger. Foto: Herdis Terkelsen

3113 7541

2094 2928

Rø
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Thomas Jensen: Det gamle Rø

De strenge vintre
Vintrene 1940 og 1941 var meget strenge med lave frostgrader og masser af sne. Det var jo hele Europa, der var plaget
af denne strenge vinter, på krigsskuepladsen, hørte vi i radioen, at soldaterne frøs ihjel.
Her hjemme i vores lille sogn var der masser af sne. For
at komme frem var den sikreste måde med hestekøretøj,
slæde eller kane, dog var jernbanerne til dels køreklare. På
vejene kørte man mange steder oppe i højde med telefontrådene, og det var ikke rart for hestene, de blev "trasteve".
kaldte vi det, og det begyndte med , at hestene var bange
for at falde ned og trykkede sig ind til midten, og det kunne blive så galt, at man måtte spænde fra og opgive kørslen. Med een hest gik det bedre.
Her i sognet havde vi ikke set til skisport, kun hørt, at
det var noget, de gjorde i Norge. Der var nogle, der havde
anskaffet sig et par ski, og det varede ikke længe, før snedker Gregersen begyndte at fremstille ski på sit snedkerværksted. De var ikke så flotte, som dem, der kom fra fabrikkerne, men de var gode nok til os, og så var de ikke nær
så dyre. Nu havde næsten alle ski på - ja, postbudet stod
også på ski med den tunge lædertaske på ryggen. Det gav
også anledning til skisportstævner på vores naturlige bakker som ved Spællingegård, Brommegård og ved Bobbe.
Næste gang skal vi høre om Køre- og Rideforeningens
opstart i Rø.
Niels Pedersen

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

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

Rø Pensionistforening
Formand:

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

Næstformand:

Birgit Hansen

Kasserer:

Anitta Holst-Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Maj 1958. Snepløjning. Foto: Algot Lindau Rasmussen, bornholmskebilleder.dk Mus 76426. Rø Kirke

Rø Pensionistforening
Den 6. maj var der endelig kommet lidt lempelser i forhold til forsamlingsforbud. Bestyrelsen indkaldte til
generalforsamling med tilmelding, da corona betød en
begrænsning på 25 personer. Det var vi lige under.
Der var vigtige ting på programmet. Vi skulle have
lavet nogle vedtægtsændringer med specifikationer
om, hvem der tegner foreningen samt om kasserens
pligter. Desuden var der et bankskifte. Vi har opsagt vores bankkonto hos Nordea, da de ville have alt for høje
gebyrer. De ville have næsten hele vores indestående
på 3000 kr.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
Anita fremlagde regnskab for et år med begrænsninger. Vi havde ikke brugt hele tilskudsbeløbet, så kommunen skal have lidt tilbage, men det var vi klar over,
da mange aktiviteter var aflyst. Regnskabet blev godkendt. Lise ville ikke genvælges til bestyrelse, så her var

Den private leverandør af

frisklavet mad
hver dag

Birthe Pedersen
Bodil Christensen

Suppleanter:

Else Marie Madvig
Yrsa Kjøller

Revisorer:

Lise Lindholm
Ejvind Nørregård

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

vi heldige at få Birgit Hansen til at stille op. Som ny
suppleant valgtes Yrsa Kjøller og som revisor i stedet
for Birthe valgtes Ejvind Nørregård. Tusind tak til dem.
Sidste år udtrådte Margrit fra bestyrelsen og vi fik ikke
takket hende nok for hendes indsats for foreningen.
Derfor fik hun en buket blomster med et års forsinkelse. Lise fik også en buket for sit bestyrelsesarbejde og
de mange bryggede kopper kaffe. Vi afsluttede med
snitter og megen hyggesnak.
20/5 Her havde vi en hyggeeftermiddag, hvor vi diskuterede lidt om fremtiden, hvordan får vi flere spændende arrangementer, så vi kan holde liv i foreningen.
Den 3/6 kl 14 i Rø Medborgerhus prøver vi med en
samtale med Carl Åge Reuss om det gamle Rø.
Den 17/6 kører vi ud i det grønne. Mødested Rø Kirke
kl 13.
Erik Malmkvist

Tejn el-Teknik 5648 1600

Hasle

Byen midt imellem
•5695 6850

Rø
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RØ-TADDER
Sofus: Karna, Karna for Hundan, hâr du
hørt’ed ?
Karna: Ro på Pivan, Sofus. Du ser så oprømter ud. Va e der galed ?
Sofus: De saijer min Sjæl, a nu kanj inj ente
længer ble opererter på Rø Sjøgehuz, fordi
ham Overlægen ævent hâr solt sit Værtstâ
te enj unger Manj oppa frå den anra Bøjnj,
der oppa hvor de snakkar så majed, du ved.
Karna: Jâ hâr fakta au hørt lid om'ed, â de saijer, a Lægetaskan fulte me i Handelen, så jâ
troer nu nok, a ham denj nyja Joulboltaløsnerenj got kanj lava Unjersøjelser på Folk
nera i Smorregraven.
Troer du, a jâ e for gammal te ä ble unjersøjt
der?
Sofus: Naj for hundrede, ded e netop senna
som daj, der hâr brøg for’ed â tâ Rollatorinj me, va.
Ded e livæl nok ded, hanj e bæst te.

Glimt fra strandrensning i Rø

Foto: Bjarne Hartung Kirkegaard:
Strandrens i Rø i sol og stille - 24/4-21

Foto: Bjarne Hartung Kirkegaard:
Når selv en sæk med strandaffald kan få et kunstnerisk udtryk - strandrens i Rø 24/4

Foto Bjarne Hartung Kirkegaard .
Venner, naboer og familie nyder dagen i fælles aktivitet - strandrens i Rø 24/6

Foto Bjarne Hartung Kirkegaard:
En dejlig dag med far og mor - vi finder mærkelige ting. Strandrens i Rø 24/4

Rø
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NYT FRA RØ IF /
BLUE JEANS LINEDANCERS
Siden sidst er der blevet danset lystigt hver uge på dansegulvet på Hasle Fælled.
Ca. 25 dansere har taget imod tilbuddet om udendørs
træning, og på trods af vekslende vejrforhold har der været
rigtig god tilslutning til træningen.
Gode råd var derfor dyre, da DGI meldte ud, at dansegulvet skulle oliebehandles og ikke måtte benyttes i 3-4 dage i
uge 20. Det ville være lidt ærgerligt at skulle aflyse træningen, når vi nu lige var kommet så godt igang.
Men da jeg i anden anledning kom i snak med Kim og
Ulla på Hasle Camping, tilbød de straks, at vi kunne låne
deres telt til at danse i. Så onsdag den 19/5 mødtes 14 dansere på Hasle Camping, hvor vi havde en rigtig hyggelig
danseaften i læ for vestenvinden under teltdugen. En stor
tak for lån til Hasle Camping !
Vivie har startet træningen for hendes letøvede og øvede hold op indendørs i hallen i Rø Medborgerhus, under
hensyntagen til de gældende Corona restriktioner, og også
her er der god tilslutning til træningen.
Foreløbig fortsætter træningen i Rø og Hasle til den 1/7.
Og så ser vi om der er stemning for yderligere dans henover sommeren.
Vi håber at kunne starte alle dansehold op i Rø og i Rønne til den nye sæson med start i uge 36, og håber at vi igen
får tildelt gymnastiksalen på Sveasvej i Rønne tirsdag aften. Vi håber også at kunne starte Floorball op igen til efteråret.
Mere om hold og træningstider i augustnummeret.
Arbejdet med at lægge den nye træterrasse ved Rø Medborgerhus er godt igang, og vi glæder os meget til at se det
færdige resultat.
En stor tak til alle jer, der giver en hånd med!

Foto: Malene

Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer og på gensyn til september!

Generalforsamling 26/5-2021
8 medlemmer + bestyrelsen på 5 var mødt op til generalforsamlingen i Rø Medborgerhus.
Laila Mortensen blev valgt til både dirigent og fanebærersuppleant og Vivie Siff Christiansen blev valgt til sekretær.
Formand Niels Munch aflagde beretning for Rø IF samt
Floorball udvalget og Malene Finne Jensen aflagde beretning for Danseudvalget. Grundet de lange perioder med
nedlukning og ingen afviklede arrangementer, var der ikke så meget at berette om.
Niels Munch omtalte Klyngesamarbejdet og ønskerne
om etablering af en bålplads med mulighed for overnatning og toiletforhold ved den tidligere håndboldbane,
hvor Højlyngsstien går forbi. Det bliver spændende at se,
om pengene rækker så langt, når hele projektplanen foreligger.

Malene Finne Jensen takkede for medlemmernes deltagelse i hendes online-undervisning, og for at de har holdt
ved i en besværlig og svær tid.

Regnskab
Kasserer Anita Gjedsted fremlagde regnskabet, som udviste et lille overskud, da der jo ikke har været afholdt arrangementer eller fester i året, der er gået. Foreningen har bidraget med et tilskud til Rø Medborgerhus, som har været
hårdt ramt af de manglende udlejninger.

Forslag
Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægterne
på 2 punkter:
- Det skal tilføjes at generalforsamlingen kan afholdes
virtuelt.

- Indkaldelse til generalforsamling ved annoncering i
dagspressen slettes, og ændres til indkaldelse til generalforsamling ved opslag på de sociale medier.
Bestyrelsen udarbejder forslag til tekst til fremlæggelse
på næste generalforsamling.
Malene fremlagde forslag om, at al kommunikation og
information til medlemmerne foregår via Facebook / Messenger med oprettelse af en Facebook gruppe til hvert
hold, så Vivie og Malene uafhængigt af hinanden kan udsende information til de enkelte hold.
Det skal selvfølgelig stadig være muligt at få information på mail, for dem der ikke er på Facebook. Det blev vedtaget, at Malene udsender en mail til alle medlemmer ved
sæsonstart og beder om tilbagemelding fra dem, der fortsat gerne vil have en mail.

Valg
Der var genvalg til Vivie Christiansen som sekretær, Anita
Gjedsted som kasserer, Hanne Munch som suppleant,
Grethe Kristiansen som bilagskontrollant, Berit Hjorth
Hansen som bilagskontrollantsuppleant, og Niels Munch
som fanebærer. Mette West blev valgt som ny suppleant til
bestyrelsen.

Eventuelt
Niels Munch opfordrede til at hjemmesiden bliver holdt
opdateret. Vivie opdaterer siden vedr. Rø Medborgerhus,
og Malene opdaterer de øvrige sider.
Der var enighed om at bibeholde hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen var der kaffe med lækre pålægs-boller fra Restaurant Stenby Mølle.
Foto: Malene

På vegne af Rø IF
Malene Finne Jensen

Rø
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Vagtskifte på Rø Sygehus
Her i løbet af maj måned var der pludselig ekstra røre omkring Rø Auto.
Ole Peter Andersen, som har haft virksomheden siden
1990 har nået et tidspunkt, hvor han trænger til at drosle
lidt ned. En ny mand står heldigvis klar til at overtage.
Nok ikke sygehus-delen, som jo spøgefuldt refererer til
Ole Peter’s egentlige arbejde som ledende kirurgisk overlæge ved Bornholms Hospital.

Den nye mand på posten hedder Bo Delgren
Han har boet på Klemenskervej i Rø siden 2000 og lever
her med en typisk dansk familie med sin kone, Tanja, egne
børn og bonusbørn. Han er udlært mekaniker fra Arnt Kristiansen, Texaco i Klemensker. Sidst kommer han dog fra
en stilling på Campus, hvor han har arbejdet med de lærlinge, der tager deres praktik på skolen. Han har været glad
for sit arbejde, men var begyndt at fundere på, om han
skulle søge den ledige mekanikerstilling ved Rø Auto. Da
den viste sig at være besat faldt tilbuddet : Du kan jo købe
det ! Et par tanker senere var valget truffet og aftalerne indgået. Bo begyndte på stedet 1. maj og overtager efter en
samkøringsperiode 1. juli. Både han og Ole Peter er vældig
tilfredse.
Bo er ligesom Ole Peter optaget af arbejdet med veteranbiler - han synes det er sjovt og det er nødvendigt, siger
han, for arbejdstimerne kan hurtigt blive mange.
Herudover klarer han alt fra den almindelige moderne
bil med det elektroniske udstyr de nu er født med til el-biler og ned til havetraktorer og plæneklippere og sågar også
en cykel, hvis der er en turist, der får nedbrud undervejs
rundt om øen. Støder han på en opgave som kræver en
ekstra mand har Bo et par stykker han kan trække på - ligesom også hans hustru Tanja hjælper til med regnskaberne.
Så han er fuld af fortrøstning i forhold til de opgaver der
ligger foran ham.
Sammen med Ole Peter håber han at Rø’s borgere vil
støtte op om det traditionsrige værksted med øens bedste
priser og servicen i top.
Når Bo har fri holder han meget af at tage afsted med familien i sin rummelige bil, hvor han har monteret et telt
på taget. Det lader sig let slå ud på et par minutter. Det er
vældig smart og familien nyder denne enkle måde at overnatte på enten på ferien i Norge eller i Sverige. Så har du
brug for at få indrettet din kassevogn til ferie og overnatning , ja så klarer Bo også det.
Velkommen til Bo. Det er dejligt at du vil køre noget
godt videre. Vi glæder os til at møde dig på værkstedet.

Den afgående mand på posten, Ole Peter Andersen
forlader et værksted, som han har haft siden 1990, altså i
over 30 år. Han overtog efter Claus Engel Olsen, som havde

Foto: Herdis Terkelsen

haft det i 3 år. Endnu tidligere igen var det gamle Madvig,
der havde stedet, som vi ved fra Thomas Jensens historier
om det gamle Rø.
Ole Peter kom til Bornholm i 1973 som nyuddannet læge. Kort efter bosatte han sig der, hvor han bor i dag med
sin hustru, i Bådstad. Dengang var det forbundet med store vanskeligheder at få konverteret et sommerhus til helårsbolig. I dag er diskussionen en anden. Ole Peter har siden sine helt unge år nydt at rode med knallerter og cykler
( det var her han tjente til tøj og fornødenheder mens han
boede hjemme under uddannelsen). Han blev således en
helt mester i at reparere Velo-Solex og Puch Maxi.
Efter endt speciallægeuddannelse kom Ole Peter tilbage
til øen og var kirurgisk overlæge fra 1988-2017, hvor han
gik på pension.

Nyker / Rø Jagtforening
Så er vi så småt begyndt på vores sommeraktiviteter, og det er jo især på vores lerduevogn, hvor vi har mest aktivitet.
Vi startede op den 10. maj med manér, da vi i forbindelse med, at vi er gået over til at
skyde med miljøpatroner (hvor haglskålen er lavet på majsstivelse), havde besøg af både TV2 og Bornholms Tidende.
I den forbindelse skal vi sige en meget stor tak til Land og Fritid, som har gjort det
muligt for os at holde en god pris på patronerne, da de er dyrere end patroner med plastic haglskål. Endvidere så var de så generøse at sponsorere 3 rigtig lækre jagtveste af
mærket Mike Hammer som præmier til dagens 3 bedste skytter.
Endnu engang en stor tak til Land og Fritid og også en tak for det store fremmøde,
som vi er så heldige at være begunstigede med.
Med jægerhilsen Nyker/Rø Jagtforening
Thomas Jørgensen
Link: https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=818791#818791

Da han i 1990 valgte at købe Rø Auto var det både på
grund af sin interesse for motorer og især veteranbiler,
som stedet allerede havde et godt ry for at kunne ordne men det var også udefra et ønske om at skabe en modvægt
i sit liv til den velordnede offentlige ansættelse indenfor
sygehusvæsenet. Den modvægt fik han og selvom han ikke selv deltog i reparationerne fik han alligevel også sin
mekaniker-lyst tilfredsstillet ved at hjælpe til med veteran-bilerne.
Nu er tiden så inde til at nyde børnebørnene og pusle
med istandsættelser af hus og bil. Held og lykke fremover
og tak fordi du har holdt et godt værksted kørende i Rø i så
mange år.
Herdis Terkelsen

Foto: Henrik
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Kirkehilsen
Klemensker - Rø pastorat

3/2021

GUDSTJENESTER
i Sankt Klemens og Rø kirker

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

Nyttige
oplysninger:

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
NHK.
NHK. Kirkekaffe.

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

3. søndag efter trinitatis. Luk 15,1-10
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.

Søndag den 27. juni
Klemensker kl. 10.30

4. søndag efter trinitatis. Luk 6,36-42
NHK. Kirkekaffe.

Søndag den 4. juli
Klemensker kl. 10.30
Rø kl. 14.00

5. søndag efter trinitatis. Luk 5,1-11
NHK. Kirkekaffe.
NHK. Efterfølgende kaffe og sang i Medborgerhuset.

Søndag den 11. juli
Rø kl. 9.00
Klemensker kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis. Matt 5,20-26
NHK.
NHK. Kirkekaffe.

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

7. søndag efter trinitatis. Luk 19,1-10
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.

Søndag den 25. juli
Klemensker kl. 10.30

8. søndag efter trinitatis. Matt 7,15-21
Carsten Møller-Christensen. Kirkekaffe.

Søndag den 1. august
Klemensker kl. 9.00

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9
Per Kofoed Munch. Kirkekaffe og morgenbrød.

Søndag den 8. august
Rø kl. 9.00

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48
Elon Anders Enevoldsen Lauterlein.

Søndag den 15. august
Klemensker kl. 9.00
Rø kl. 10.30

11. søndag efter trinitatis. Luk 18,9-14
NHK. Kirkekaffe og morgenbrød.
NHK. Kirkekaffe.

Søndag den 22. august
Klemensker kl. 10.30

12. søndag efter trinitatis. Luk 10,23-37
Knud Henning Hansen. Kirkekaffe.

Søndag den 26. august
Rø kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste.
Se omtale.

Barnedåb og navngivning:
Henvendelse til præsten i forbindelse med
barnedåb. Navngivning skal ske via borger.dk
Konfirmation i 2021:
Klemensker: Søndag den 5. september.
Konfirmation i 2022:
Klemensker søndag den 24. april og Rø bededag den
13. maj.
Vielse:
Henvendelse til præsten for aftale om dato og tid.
Derefter henvendelse til kommunen via Borger.dk
for udfærdigelse af prøvelsesattest.
Dødsfald og begravelse:
Henvendelse til præsten og evt. bedemand.
Personlig samtale
med præsten, forbøn, sygebesøg, skriftemål m.m.
Nogle gange er livet ikke let. Jeg kommer gerne på
besøg hos dig.
Hvis du har brug for en samtale om livet eller troen
eller måske begge dele, så ring til mig og få en aftale.
Mvh. Nikolaj Hartung Kjærby, tlf. 4157 5122.
Nadver uden alkohol
Alkoholfri vin kan fås til nadveren.

Kirkebilen:

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.
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Spaghettigudstjenester godt i gang
Torsdag den 20. maj blev der skrevet historie da der for første gang nogensinde blev holdt spaghettigudstjeneste i Rø
Kirke. 9 børn og 7 voksne var mødt op, og de sang glad med
på ”Det lille lys jeg har” og ”Tag en bøgegren i hånden”, ind
imellem at Oddrun – klædt som en israelit fra år 33 – gav en
førstehåndsberetning fra pinseunderet.

Næste spaghettigudstjeneste er torsdag den 10. juni, og
efter sommerferien tager vi fat igen den 26. august. Det er
altid klokken 16.00 i Rø Kirke. Det er gratis at deltage (også
maden), og tilmelding er ikke nødvendig.

Efter gudstjenesten havde Inge lavet lækker pasta med
kødsauce, som blev indtaget i Rø Medborgerhus, hvor børnene hurtigt fandt sammen med både gamle og nye venner.

Skal du konfirmeres
i 2022?
I 2022 bliver der konfirmation i Sct. Klemens Kirke
søndag den 24. april kl. 10.30 og i Rø Kirke bededag
den 13. maj kl. 10.30. Undervisningen foregår i
Klemensker Præstegård om tirsdagen fra klokken
14.40, uanset om man skal konfirmeres i Klemensker eller i Rø. Første undervisningsgang er
tirsdag den 7. september.
Ud over tirsdagene i konfirmandstuen bliver der
også nogle særlige arrangementer, blandt andet en
overnatningstur sammen med konfirmanderne fra
Hasle og Rutsker.
For alle der er interesserede i at høre mere om
konfirmation og konfirmationsforberedelse er
der er informationsmøde i Sct. Klemens Kirke
torsdag den 24. juni kl. 19.00.
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.
Indskrivning til konfirmation kan finde sted på
mødet, men det kan også ske ved personlig henvendelse til præsten eller online på https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

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 sym-

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

Sct. Klemens Kirke. Arkivfoto: Berit Hvassum
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Fyraftensbøn i Klemensker
Onsdage kl. 16:30-17:30

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

i Konfirmandstuen.
Alle er hjerteligt velkomne!

i Klemensker Sct. Klemensgade 2
Der tages forbehold for coronasituationen.
Man opfordres til at orientere sig før mødet.

Juni
Ons. 23. kl. 18.00 Sankthansaften hos Peter og
Daniel, Slamrebjergvej 8, 3730
Nexø. Grillen er tændt – medbring
mad. Båltale, bål og hygge.

Juli
11.-17.

Sommerevents på Bethesda.
Hver formiddag mandag - fredag
med bibeltimer.
Mandag, onsdag og fredag med
møder, samtaler, lovsang mm. i
tidsrummet mellem
16:00 og 21:00.

Carsten Holm, tlf: 2345 4210

ELM RØ

Klemenskervej 26A, Rø
Aftensmøde - Lige uger tirsdag kl. 19.30
15. juni: Peter Aage Bak, kaﬀe
29. juni: Gunnar Rasmussen, kaﬀe
Alle er velkommen

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

Menighedsrådsmøde

,,,

Onsdag den 18. august kl. 19.00
i konfirmandstuen.

Børneklubben for de 4-8-årige
starter op efter sommerferien
onsdag den 25. august
kl. 16.00-17.30

August

To. d. 10. kl. 19.30 Torsdagssamling

Sø. d. 1. kl. 19.00

Sø. d. 13. kl. 14.00 Lejrstævne på LM-Lejren
m. Anders Landkildehus, DBI

On. d. 4. kl. 10.00 Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder

On. d. 16. kl. 19.30 Fælles missionsmøde på
Bækkely med ELM.
Tilmelding nødvendig

Sø. d. 8. kl. 11.30

Sø. d. 20. kl. 10.30 Møde m. Thorkild Holm

Hver mandag kl. 19.00-20.30
(dog ikke i skolernes sommerferie)
Henv. til Inger Hansen. Tlf. 61 33 98 72.
Mail: aarsballe@gmail.com

To. d. 24. kl. 19.30 Torsdagssamling

Ungdomsaften

Juli

Hver fredag kl. 16.15-17.30
(dog ikke i skolernes sommerferie)
Henv. Maj Britt Ambrosen. Tlf. 51 18 00 69.
Mail: b.m.ambrosen@mail.dk

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!

Juni

Juniorklub for børn i 3. - 7. klasse

Børneklub/Familietræf
i Østerlars for 4-10 årige

– lyttende bøn i Rø Kirke

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.

i IM’s hus Sct. Klemensgade 2
holder sommerferie frem til den 1. september.

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

Tid til Gud

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.

Kirkens Ældremøder

Aarsballe By 47

Bævere og ulve kl.16.00-17.30
Spejdere kl.17.45-19.45
Henv. Brita Hansen tlf. 6128 1670

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

Bornholm

Spejderlokalerne
i Klemensker onsdage:

Sø. d. 27.

Henviser til Gudstjenester

Sø. d. 4. kl. 14.00 Fælles havemøde på
Dalslundegård, Østermarie m.
Knud Henning Hansen.
Medbring sangbog, stole, bord og
kaffekurv.
On. d. 7. kl. 10.00 Bønner og Birkes,
bønnesamvær for kvinder
Sø. d. 11., 18. og 25. Henviser til Gudstjenester,
Bibelcamping el.lign.

Møde m. Thomas Olofson

Fælles sommermøde i Østerlars
m. Axel Rye Clausen.
Starter m. fællesspisning,
efterfulgt af møde ca. kl. 13.
Husk tilmelding!

To. d. 12. kl. 19.30 Torsdagssamling
Sø. d. 15. kl. 10.30 Møde m. Jonatan Vævest Hansen
Sø. d. 22. kl. 14.00 Almindingsmøde m. Jørgen
Sulkjær, Stubbekøbing
v. Arboretet, Segen.
Børnetræf v. Janne Bak-Pedersen.
Medbring kaffekurv, stole og
bord.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Claus Sørensen heidiogclaus@hotmail.com
Tlf. 30297665
– eller se på hjemmesiden lm-aarsballe.dk
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Det er aldrig for sent at blive døbt
I Danmark er det stadig det mest almindelige at børn bliver navngivet i forbindelse med at de bliver døbt. For et par
århundreder siden var der så få undtagelser at ordet ”døbe” efterhånden begyndte at blive brugt som et synonym
for at navngive nogen eller noget, være sig et kæledyr, en
forretning eller et kunstværk.

I dag ved de fleste mennesker godt at man sagtens kan
få et navn uden at blive døbt, og et stigende antal forældre
(alt for hurtigt stigende, synes jeg naturligvis) vælger helt
at undlade at døbe deres børn.
Andre vælger af forskellige praktiske årsager at navngive deres barn kort efter fødslen, men at udsætte dåben et

par måneder eller mere (det gjorde min hustru og jeg for
eksempel da vores søn blev født).
Det kan imidlertid ske at der kommer noget i vejen så
barnet ender med slet ikke at blive døbt, selvom det egentlig var planen – aktuelt kan det for eksempel være en coronapandemi med det deraf følgende forsamlingsforbud. Og
så ender man måske med at sidde og tænke at nu er det for
sent at få barnet døbt.
Men hvorfor skulle det egentlig være det? Der er ingen
regler for hvor ung eller gammel man skal være for at blive
døbt. Der er hvert år mange teenagere rundt om i Danmark
der bliver døbt få måneder før de bliver konfirmeret, fordi
man kun kan blive konfirmeret hvis man er døbt. Det sker
også jævnligt at voksne vælger at lade sig døbe fordi de
skal stå fadder ved en barnedåb – det kræver nemlig også
at man selv er døbt.
Andre vælger at lade sig døbe fordi de kommer til tro,
deriblandt kendisser som Lars Mikkelsen og Casper Christensen. Eller der kan være en helt tredje årsag. Og der er
ingen aldersgrænser – den ældste person jeg har døbt, var
86 år!
På samme måde er der heller ikke noget i vejen for at
man kan blive døbt når man er 1½ år, eller 3 år, eller 6 år –
jeg har oplevet eksempler på det hele. Til jer der måske sidder og ærgrer jer over at I ikke fik døbt jeres barn på grund
af pandemien, og som måske tænker at ”nu er det jo for
sent”, vil jeg derfor sige at det er det bestemt ikke – bare
ring eller skriv til mig, så aftaler vi en dato!
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby
Rø Kirke.
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen, Bornholms Tidende

Coronaens skygge letter
Søndag den 25. april kunne vi for første gang i år holde en
normal højmesse med fællessang og altergang, og uden de
skrappe tids- og kvadratmeterkrav der ellers havde været
gældende siden før jul.
Selvom jeg er taknemmelig for at vi i det mindste fik lov
til at holde gudstjenester under hele nedlukningen (modsat sidste forår), så var det alligevel et stort savn at skulle
undvære ikke mindst fællessangen, så det var en stor dag
da vi endelig kunne genoptage de (næsten) almindelige
gudstjenester.
Fra og med fredag den 21. maj er forsamlingsloftet hævet til 50 (når disse linjer læses, er det sandsynligvis hævet
yderligere), og derfor kan vi nu igen have kirkekaffe.
(Gudstjenester har hele tiden været undtaget fra forsamlingsloftet, men kirkekaffe har ikke). Med de gradvise lempelser af forsamlingsloftet har vi også kunnet genoptage
morgenandagt, fyraftensbøn, Masker med Mening, børneklubben m.m.
Sidste år ved denne tid var vi mange der var fulde af optimisme og naivt troede at pandemien var ved at være
overstået, men der kom som bekendt en anden bølge som
var værre end den første.
I år tror jeg imidlertid at vi har noget at have vores optimisme i, nemlig at det skrider så godt fremad med vaccinationsprogrammet. Ved redaktionens slutning var meldingen fra politikerne og sundhedsmyndighederne at både mundbindskrav, forsamlingsloft og coronapas forventes at være udfaset inden udgangen af august.
Lad os håbe og bede til at det holder stik – og at afstandskravet snart ryger samme vej så vi igen kan give hinanden
hånden når vi mødes.
Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby

Daglige åbningstider: 7.30 - 19.00

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

Pr. 1. juni har vi ansat Rene Stegmann, som vores nye slagtermester.
Rene er 46 år gammel, bor i Klemensker og kommer fra slagtermesterstillingen i Hasle, her har Rene
været i 18 år. Rene brænder for sit fag og sætter en ære i, at hans håndværk er i høj kvalitet. Det bliver en spændende tid, hvor der løbende kommer forskellige tiltag i delikatesse- og slagterafdelingen.
Jeg ønsker Rene et stort velkommen.

KLYNGE-AVISEN

Rigtig god sommer til alle vores kunder.

Hilsen Heidi Engel

Vi støtter op om samarbejdet i
4-KLØVER-KLYNGEN

Aarsballeklemenskernykerrø

Bornholm

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

