Navn og adresse.

Bytrommen præstenterer her vore
to nye medarbejdere. De vil
fremover bringe lidt satirisk stof
til eftertanke.
Til venstre Ludvig Kjøller og til
højre Karl Kofod.

August 2005. Medlemsblad for

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: Willy Frederiksen, Havnegade 49, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 06 19, e-mail: w.frederiksen@mail.tele.dk
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Aktive Medlemmer.
Foreningen har heldigvis nogle aktive medlemmer. De har været i arbejde den 13. maj på Hammeren og den 4. juni ved Strandrensningen.
Vi vil gerne takke Jer alle, og vi håber på at I stiller op igen i 2006. Vi
håber naturligvis på, at mange flere vil støtte arbejdet, hvis I har mulighed for det. (Se programmet på side 3)

Bevaringsfonden: Preben Hagedorn Pedersen, Nørregade 45, 3770 Allinge, tlf. 56 48 11 70, e-mail: brutalis45@mail.tele.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
denne Bytromme. 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. onsdag i måneden kl. 19-21.
2. tirsdag i måneden kl. 19-21.
4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Der er dog lukket på evt. helligdage.

Næste nummer af Bytrommen udkommer til februar!
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Den 13. maj 2005 ryddede medlemmer fra Allinge-Sandvig Byforening,
Sandvig Havneforening, Sandvig Borgerforening sammen med arbejdsfolk fra Skov- og Naturstyrelsen denne smukke klippespalte med Radiumkilden. Vi er ikke færdige, men vil fortsætte med arbejdet i 2006.
Derefter vil vi tage fat på den store skanse ved Salomons Kapel.
Vi vil gerne anbefale alle vores medlemmer (ja, hele Nordbornholm) til
gå op og nyde det smukke syn.
Radiumkilden findes lettest ved at følge den nordlige afmærkning af
campingpladsen, og derefter ca. 20 m. til venstre langs dyrehegnet.
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Program for perioden aug. 2005 – aug. 2006.
Tirsdag den 6. september.
Rundvisning på Teknisk samling med guide. Samlet afgang fra
Kærnehuset kl. 19.00. Deltagerne skal selv betale entreen.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00.
Foredrag ved Carsten Roed om renovering af gamle huse. Svaneke
Byforening fortæller om kontakten med Regionskommunen.
Tirsdag den 16. november kl. 19.00.
Oplæg til evt. oprettelse af et Byting v/ Richardt Bendtsen.
Mikael Kofoed har foræret foreningen dette billede fra sin fars klasse på
Allinge Skole.
I den kommende sæson vil vi den 31. januar bede ALLE om at komme
med skole- og konfirmationsbilleder. (se programmet på side 3)
Den 15 og 16. marts 2006 forventer vi at afholde en udstilling med alle
vores skolebilleder. Her håber vi på stor tilstrømning, således at vi kan
få manglende navne påført.
…………………………………… Klip ………………………………

Tirsdag den 17. januar 2006 kl. 19.00
Generalforsamling
Forventet program i 2006.
31. januar kl. 10-12 og 19-21. Alle bedes komme med billeder specielt
vedrørende skole- og konfirmationsbilleder.
Februar. Pete Hunner fra Baltic Sea Glass fortæller om gamle vinduer.
Februar. En Lods arbejde i de danske farvande.
Tirsdag den (?) marts kl. 19.00.
Foredrag ved Verner Olsen om stenindustrien. Hammerværket mm.
15. og 16. marts. Udstilling af skolebilleder.
April. Tur til Moseløkken stenbrud og Museum. Guide Kurt Komstedt.

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge
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Lørdag den 22. april kl. 08.30. Skovrydning på Hammeren. Mødested:
P pladsen ved Bølgebadet.
Lørdag den 6. maj kl. 09.00. Strandrensning. Mødested: Næs
Badestrand.
Juli: Arkiver holdes åbent 2 gange.
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Nye medlemmer.
Vi byder velkommen til vores nye medlemmer:
Steen Midjord, Jette Bendtsen, Knud Hansen, Lizzie Thisgaard, Hans
Henrik Krak, Mogens Jensen og Thorbjørn Stenholm.
Vi håber naturligvis på, at I vil finde Jer godt tilrette i foreningen, og få
glæde af vores arrangementer.

Det lokalhistoriske arkiv.
Siden nytår 2005 Har vi ansøgt følgende fonde:
Bornholms Sparekasse Fond har den 1. marts bevilliget foreningen
10.000 kr. Pengene er gået til delvis finansiering af indkøb af et nyt
EDB anlæg med fladskærm, samt en scanner til A3 størrelse.
Nordea Danmark Fonden har den 14. marts bevilliget forening 5000 kr.
Pengene er gået til delvis finansiering af indkøb til projektor.
Af bygmester Arne Bech har vi modtaget 6 stk. opslagstavler med fødder. De blev første gang benyttet ved udstillingen om anden verdenskrig.
Vi takker naturligvis mange gange for gaverne.
Vi takker også for alle de mange billeder og bøger, som vi har modtaget
fra mange privatpersoner. Det vil føre for vidt at nævne alle, men der vil
på de kommende sider vises enkelte af de modtage billeder.

Dette billede af en huggebane ved havnen i Allinge, er udlånt af Merete
Stenberg, g. Tønnesen.
Hjælp foreningen – skaf nye medlemmer – også gerne fra den anden
side af vandet.. Udlevér denne tilmeldingskupon.
………………………………. Klip ……………………………………..

Dødsfald.

Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn

Vi har desværre måttet tage afsked med et
af vores medlemmer. Det drejer sig om
Axel Gornitzka, der altid har været meget
aktiv i foreningen. Ikke blot har han holdt
mange foredrag, men han har også bevaret mange billeder, erindringer o. lign.
som foreningen senere har modtaget. Han
har været et særdeles stort aktiv for byerne, og var i sine unge dage også meget
aktiv indenfor ASG
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Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse

_________________________________________
Underskrift
5

