Send en e-mail til os på:
gudhjembyogmindeforening@gmail.com så vi har
jeres mailadresse og nemt og billigt kan
sende nyhedsbreve om aktiviteter og nyt:-)

Gudhjem By- og Mindeforening

Kære medlemmer!

Gudhjem, august 2015

Så er der gang i den på markerne, hvor årets høst hentes ind inden næste regnbyge – og ligesom de gode
bønder, er også vi i Gudhjem By-og Mindeforening i færd med at høste... medlemskontingenter.
MEDLEMSKONTINGENT 2015
Vi har allerede modtaget betalinger fra 80% af de registrerede medlemmer, og glæder os til også at modtage
betalingen fra den sidste femtedel! Kontingentbetalingen udgør 25% af vores årlige budget, så det er jo en
væsentlig del af vores livsgrundlag og med til at gøre spændende projekter mulige!
Husk endelig at nævne jeres navn og adresse, når I betaler, så vi ved, hvem beløbene kommer fra!!!
Kontingent: 100 kr. pr. person. 200 kr. pr. familie. Indsættes på konto: Nordea 0650 - 6595 624 620
BESTYRELSEN ARBEJDER
Den ikke længere helt så nye bestyrelse har fået teori gjort til handling og der er god gang i
arbejdsgrupperne.
Grupperne er bl.a. vores ’tre ben’ og arbejdsområder i Gudhjem By- og Mindeforening:




Udstillingsgruppen, som koordineres af Jørgen Koefoed
Lokalhistorisk gruppe, som koordineres af Kirsten Laurberg Lund
Bygruppen, som koordineres af Jørgen Jespersen

Derudover har vi tre baggrunds-grupper, som er med til at sikre at resten fungerer, nemlig:




Billettørgruppen, som koordineres af Verner Jensen, suppleret af Kirsten Laurberg Lund
Bygningsgruppen, som koordineres af Johan Lorentzen
Kommunikationsgruppen, som koordineres af Birgitte Jallov, suppleret af Hans Jørgen Jensen

Som tidligere nævnt, er grupperne åbne. Har du lyst til at være med, komme på uforpligtende besøg til et
møde i en af arbejdsgrupperne eller bare høre mere, så kontakt koordinatoren eller skriv til vores
foreningsmail: ’gudhjembyogmindeforening@gmail.com’.
Alle grupper arbejder på højtryk:
Udstillingsgruppen sørger også i år for at der er udstillinger og snart også
danseforestillinger og musik på programmet (se senere) og programmet
for 2016 er ved at være på plads med alt det, som vores gode sted kendes
for – og spændende nyt.
Bygningsgruppen arbejder både på at styrke bygningssubstansen (se
billeder og beskrivelser på vores Facebooksider), sørger for at opretholde
den ydre skønhed og arbejder på at få det gode gamle stationsur til at gå
igen, så tiden ikke står stille. Centralvarmeanlægget er blevet
computerstyret, stationsbygningen har fået indblæst 20 m3 isolering i
hulmuren, og det giver en lunere bygning og sparer på varmen.
Murværket er repareret og kalket. Vinduer og døre er blevet repareret og
malet. I september skiftes undertaget på udstillingsbygningen.
Tagrender ordnes klar til vinteren.

Lokalhistorisk gruppe arbejder med planer om
lokalhistorisk baserede happenings og andet godt – bl.a. i
forbindelse med Halloween. Bornholms Historiske Samfund
har i sommer afholdt et af sine møder hos os bl.a. med
rundvisning, ligesom museet den 28. november er vært ved
Bornholms Historiske Samfunds præsentation af årets
udgivelse og dens forfattere. Se de mange planlagte
aktiviteter næste side!
Stillads står klar til etablering af nyt undertag
Bygruppen arbejder med flere faste temaer, herunder trafik, parkering og uddeling af støtte til lokale
foreninger og initiativer. Gruppen har siden maj afholdt 3 åbne møder hvor alle interesserede har kunnet
deltage. Der er aftalt et møde med kommunen hvor vi bl.a. skal drøfte trafik, grøn pleje og havnens
vedligeholdelse. Kontakt Jørgen Jespersen hvis du ønsker at være med fremover.
Billettørergruppen sikrer at der er åben adgang til vores fine sted. Som noget nyt har Holkahestens
medlemmer selv ønsket at holde en ekstra uge åbent i forbindelse med Kulturugen, og passer selv
udstillingen.
FÆLLESSKAB GØR STÆRK
Har du lyst til at tage del i fællesskabet omkring Gudhjem Museum og de forskelligartede funktioner vi
beskriver ovenfor, er du meget velkommen! Det er sjovt og spændende – og jo mere vi får gang i, jo flere
hænder har vi også brug for!
Så, hvis du har været aktiv på museet tidligere eller er ny, hvis du har haft kontakt med denne type
aktiviteter før eller det er første gang: kom glad! Der er plads til alle!
Foreningen modtager ca. 33.000 kr. i 2015 til brug i Gudhjem. Vi planlægger at invitere alle Gudhjembaserede foreninger til et snarligt møde, hvor vi sammen vil lægge en god plan for midlernes anvendelse. Vi
glæder os til at sende en invitation til mødet. Ideer kan være at støtte såvel faste traditioner som nye tiltag.
UDSTILLINGER OG ANDRE BEGIVENHEDER RESTEN AF ÅRET
Holkahesten fortsætter årets skønne udstilling: Indtil 6. September; 11.-20. september; 10.-18. oktober.
Danseforestilling: 8.9. kl. 16
1 times varighed

2 koreografier af den franske danser Lucile Floreal, efterfulgt af danseperformance gruppen Eye of Tree fra
Norge. Begge forestillinger tager udgangspunkt i mødet mellem kultur, natur og mennesker og er
inspireret af en dyb respekt for natur. Med rødder i japansk avantgardistisk kunst og æstetik funderes over
livet, lys og mørke.

Lokalhistorisk Gruppe
inviterer:
Onsdag d. 16. september begynder lokalhistorisk gruppes ugentlige ’åbet lokalhistorisk arkiv’ kl. 14-16.
Dette fortsætter hele vinterhalvåret
Mandag d. 12. oktober kl. 20 Halloween arrangement – start ved Gudhjem Museum
Gysertur i mørket, hvor vi møder Gudhjems dunkleste væsner – husk lommelygte
Sanne Bloch, Lone Petersen og Kirsten Laurberg Lund
Torsdag d. 22 oktober kl. 19. Medlemsaften med foredrag
To bornholmske udvandrerhistorier – Kirsten Laurberg Lund
Torsdag d. 12. november kl. 19. Medlemsaften med foredrag
Den store svenske indvandring til Bornholm – Henning Bendner
Onsdag d. 2. december kl. 19. Julekalenderlåge
Julelege, som de legede i Gudhjem i gamle dage - Marna Tranberg

HUSK:





Kontingent (hvis du endnu ikke har betalt) med klart navn og adresse!
At give os din e-mail, hvis du endnu ikke har gjort det!
At sige til, hvis du har lyst til at være del af vores arbejde!
Og naturligvis at besøge vores dejlige museum, når vi har aktiviteter!

Gode sensommerhilsner
fra alle os i bestyrelsen for Gudhjem By- og Mindeforening
Birgitte Jallov
Formand

Foto: Fra forestillingen Origami d. 27. august på Gudhjem museum (hjj)
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Fakta om Gudhjem By- og Mindeforening
Bestyrelsen
Efter valget af en ny bestyrelse af Gudhjem By- og Mindeforening, konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:

Birgitte Jallov, Gudhjemvej 62, 3760 Gudhjem, 56498348/61546761

Næstformand: Jørgen Jespersen, Gudhjemvej 57, 3760 Gudhjem, 22121508
Kasserer:

Hans Jørgen Jensen, Grevens Dal 17, 3760 Gudhjem, 56485465/20423370

Sekretær:

Bitten Danig, Grevens Dal 42, 3760 Gudhjem, 22519150

Verner Jensen, Malkestien 18, 3760 Gudhjem, 28865085
Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, 3760 Gudhjem, 27820241
Kirsten Laurberg Lund, Peter Kochsvej 6, 3760 Gudhjem, 40811640
Hans-Martin Bloch, Grevens Dal 12, 3760 Gudhjem, 56485023
Suppleanter:
Johan Lorentzen, Malkestien 17, 3760 Gudhjem, 20206923
Maj-Britt Löwe Clausen, Bagergade 15, 3700 Rønne, 61360930

Åbne arbejdsgrupper - kontaktpersoner
Billettørgruppen:

Verner Jensen

Udstillingsgruppen:

Jørgen Koefoed

Bygningsgruppen:

Johan Lorentzen

Bygruppen:

Jørgen Jespersen

Lokalhistorisk gruppe:

Kirsten Laurberg Lund

Er du interesseret i at deltage i en eller flere af disse arbejdsgrupper er du mere end velkommen til at
henvende dig til kontaktpersonen 

Åbningstider på for Gudhjem Museum 2015
Åbningstider:
Hverdage (frem til d. 6. sept.): kl. 10 - 17. Søndage kl. 14 – 17
Kulturugen: d. 11. – 20. sept. dagligt kl. 14 - 17
I efterårsferien: d. 10. – 18. oktober dagligt kl. 14 – 17

