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Kære medlemmer,
Efter en dejlig sommer, er det snart tid til nogle indendørsaktiviteter.
Byforeningen har planlagt nogle arrangementer, med mulighed for tilføjelser.
Oktober
Tirsdag d.16.oktober kl. 19.30 i Kærnehuset
Foto- og fortælleaften. Desuden oplæg om mulighederne for at få ordnet vort
lille arkiv med billeder m.m.
November
Tirsdag, d.13. november k1.19.30 i Kærnehuset
"Med snedkeren for at bede til Johan Peter Olsens øfrøl". Aage Kure
fortæller om hvad overvejelserne omkring en begravelse kan føre til.
December
....ingen arrangementer her. God Jul !

På det sidste bestyrelsemøde i august, blev det vedtaget at købe en
båndoptager af god kvalitet, med også til en rimelig pris - ca. 700,-.
Hermed er et længe næret ønske om at få mulighed for at optage og bevare
mundtlige beretninger m.m. opfyldt.
Preben Hagedorn orienterede om arbejdet med kulturmiljøatlasset. Sidst i
september d.å. skal han sammen med andre fra følgegrupen, på en bustur i
diverse områder, som bl.a. byforeningen gerne vil have fremhævet i nævnte
atlas. Blandt meget andet kan nævnes: Anlæget mellem byerne, skanserne i
Allinge og Sandvig, det gamle havneanlæg ved Løsebæk, Kæmpestranden,
Kampelækken havn, og Sandvig Havn. En del af Østergade og Løsebækgade
bør fremhæves som bevaringsværdigt. Det samme gælder for den gamle del af
Sandvig, herunder Skåningebyen ved Sandvig Havn, Landemærket ved
Holmegaard og Arne Kofoeds gård.
De to stationsbygninger i Allinge og Sandvig ønskes sammen med de gamle
rådhuse i Allinge og Sandvig, Kærnehuset og evt. de gamle missionshuse
også fremhævet.
Situationen omkring udgivelsen af "Allinge-bogen" er stadig uafklaret. Hvis
der kunne skaffes fondspenge ville der måske være en mulighed for en
udgivelse, men spørgsmålet er om Bornholms Museum egentlig er interesseret
i en sådan udgivelse. Det er der hele materialet ligger. Vi følger (stadig) sagen
op !

Januar
Tirsdag d.22.1. k1.19.30 i Kærnehuset
Generalforsamling.
Dagsorden, beretning og regnskab vil blive fremlagt på mødet.
Er der nogle der er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet, er de meget
velkomne!

Alle er meget velkomne til at komme med ideer eller ønsker til arrangementer.

Næste BYTROMME bliver udsendt i januar.

På gensyn og med venlig hilsen

Kontingent indbetalinger imødekommes med glæde.
Der kan altid betales kontingent hos en af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen

Der blev talt løst og fast om "udsmykning" i almindelighed i Allinge-Sandvig.
Der er ikke meget af nyplantede træer (for at feks. fremhæve torve og pladser)
skulpturer e.t.c………

