Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk
Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk
Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 25 55, e-mail: cykelkell@pc.dk
Sekretær: Thomas Lodahl Hansen, Havnegade 5, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 14, e-mail: thomas-lodahl@mail.dk
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk
Suppleant: Jørn Sloth, Havnegade 27, 3770 Allinge, tlf. 55 54 71 61,
ingen mail.
Bevaringsfonden: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk
Kontingentet på 100 kr. kan indbetales hos bestyrelsesmedlemmerne
eller bankkonto registrerings nr. 0649 kontonummer 6494-408-440
(Nordea). Husk at opgive dit medlemsnummer, som står ved dit navn på
dette eksemplar af Bytrommen. Kontingentet kan også betales ved vores
møder eller på kontoret.
Tegningen på for- og bagsiden er udført af Willy Frederiksen.
Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på Kærnehuset, 1. sal,
Kirkepladsen 2, Allinge
1. og 2. onsdag i måneden kl. 19-21.
2. og 4.tirsdag i måneden kl. 19-21.
Der er dog lukket på evt. helligdage og hvis foreningen afholder et arrangement.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til januar 2007.
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Program for perioden aug. 2006 – jan. 2007
Onsdag den 13. september kl. 19.00. Foredrag ”CBU under anden verdenskrig” ved Jørgen Eriksen.
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00. Tur til Grønbechs gård – Motorklubben Columbus. Kørsel fra Kærnehuset kl. 19. Rundvisning og opstart af
motorerne. (entre).
Onsdag den 9. november kl. 19.00. Billedaften. ”hjælp os med navne”
Tirsdag den 5. december kl. 19.00. Gennemgang af kirkebøger. Foreningen har anskaffet sig alle de Bornholmske Kirkebøger. Hvordan
bruges de?
Tirsdag den 16. januar 2007 kl. 19. Generalforsamling.
Alle arrangementer foregår på Kærnehuset, Kirkepladsen 2, Allinge,
hvis der ikke står andet.

Nye medlemmer.
Det er glædeligt at byde nye medlemmer velkommen!
Steen Gornitzka
Lene Steinlein
Kirsten og Konrad Kofoed
Else og Henning Nielsen
Mill-Greth Lindevang
Svend Jakobsen
Flemming Truelsen
Knud E Mikkelsen
Ruth Ipsen
Leif Thorsen
Vi takker for interessen, og håber på at vi alle kan arbejde for at øge
medlemstallet, for derigennem at holde gang i bl.a. det voksende lokalhistoriske arkiv!
Benyt derfor tilmeldingssedlen på side 5.
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Sommeråbning.
Byforeningen har som en forsøgsordning holdt åbent 6 tirsdage i juli og
august måned.
Den første gang var vi ved at blive væltet omkuld med billeder, så der
måtte indkaldes ekstra mandskab. Anden gang var der flere billeder,
men to gange har der været en enkelt besøgende, medens de øvrige 2
åbninger slet ikke havde nogen besøg.
Vi vil derfor overveje evt. åbningstider i sommeren 2007.
En af åbningsaftenerne havde vi besøg af Lars Ridder, Pilegade 17,
3770 Allinge. Han var så venlig at skænke foreningen en del materialer,
og noget af dette ses i dette nummer af Bytrommen.
Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling. Allinge.
Hvorfor teksten Signe Ridder 27-9-1925 står på billedet, er vi endnu
ikke klar over.
Læg i øvrigt mærke til at teksten på nabobygningen er forsøgt fjernet
ved retouchering. Man har næppe synes om at der stod Tuborg Depot.
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Sparekassen indviede den 24. august 1926 den nye bygning, og her ses
fra formodentlig 1927 det samlede personale.
Fra venstre er det Hjalmar Ipsen, Arne Brandt og Mathias Ridder (18801942) (fortsættes på næste side).
………………………………. Klip ……………………………………..
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn
Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse

Underskrift
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Udvendig så bygningen således ud. Læg mærke til at indgangen er fra
Kirkegade.

……..…………………………… Klip ………………………………

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge

6

Ligeledes fik vi af Lars Ridder det allerførste eksemplar af Nord - Bornholms Ugeblad fra 10. oktober 1913.
Bladet blev udgivet af et Interessentskab og redigeret af Emil Bohn.
Forretningsfører var Sparekassebestyrer Ridder og ugebladet blev trykt i
Gornitzkas Trykkeri, Allinge.

På forsiden præsenteres bladet på følgende måde.
Dette nye Ugeblad, som den æ/ Læser i dag ser for første Gang, vil gerne være med til at afhjælpe et Savn, som i de sidste Aar mere og mere
har gjort sig gældende paa vor Øes nordlige Egne. Fædrene som staar
ved dets Vugge, har ikke den Hensigt, at udsende et nyt Blad af en bestemt Partipolitisk Farve. Maalet er alene at varetage Nordbornholms
Indbyggeres Tarv saavel imellem os selv indbyrdes, som overfor Udenforstaaende.
Ja, sproget har ændret sig!
Af artikler kan der nævnes en omtale af ”En Sport, der sluger Millioner”. Det handler om fodbolden i England, der fra at være en drengesport nu er blevet en professionel sport.
”I Fodboldbanerne er der anbragt store Summer. Manchesterklubbens
bane har saaledes kostet over 900,000 kr., Evertonbanen over 3½ Mill.”
Videre står der:
”For at vise en Klubs Udgifter og Indtægter kan tages Astan Villas
Regnskab for sidste Sæson, der viser Udgift:
Spillernes Løn 139,942 Kr. Rejser etc. 45,720 Kr., Trænerens Løn 5000
kr., Andre Udgifter 50,086 kr.
Indtægt ved Billetsalg 428,076 Kroner”
Også her er der sket meget senere!
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Navn og adresse.

