Nyhedsbrev nr. 5.

Gudhjem. December 2016.

Kære medlem!
Med dette nyhedsbrev ønsker vi dig GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
Som sædvanligt vil vi berette lidt om foreningens arbejde i den senere tid og kigge
lidt fremad.
Men først en indbydelse:

Foreningens årlige
DEBAT-MØDE
afholdes
torsdag den 12. januar
kl 19.30 på Gudhjem Museum.
Vi starter mødet lidt utraditionelt, for Helmuth Prüssing fra
Gudhjem vil fortælle lidt om sit spændende liv.

Helmut har haft en usædvanlig opvækst; hans far var tysk fisker og han mor
var fra Gudhjem. Han blev født i Sassnitz, men døbt i Gudhjem. Han er vokset op og har gået i skole både i Sassnitz og i Gudhjem, havde en særpræget
barndom, da han var tosproget og flyttede meget. Familien fik mange problemer dels pga. 2 Verdenskrig og dels pga. politiske systemer.
Helmut blev sømand og havde en lang karriere hos Mærsk, hvor han blev
kaptajn. Efter han gik i land var han partreder i Christiansøfarten og Thor.
Der bliver herefter skænket kaffe og der kommer et kort indlæg fra bestyrelsen, men hovedformålet er ellers RIS og ROS og GODE IDEER fra deltagerne.
Både om museet, udstillinger, byens udvikling og ve og vel.
Vi håber mange af jer møder op for at høre Helmuth fortælle og for at “sparke” til os i bestyrelsen. Tag gerne din nabo med! Alle er velkomne!
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Siden seneste nyhedsbrev i september
Først må vi desværre meddele, at vores dynamiske
formand, Birgitte Jallov, på grund af sygdom og
efterfølgende stor operation og nu genoptræning
har måttet slippe tøjlerne og overlade sine opgaver
til næstformanden,
Jørgen Jespersen, som derfor fungerer som formand indtil generalforsamlingen i
marts. Birgitte har samtidig meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager desværre
ikke ser sig i stand til at genopstille på generalforsamlingen. Det er vi rigtig kede af
men vi har forståelse for det, og vi håber på at hun senere får kræfter til at være
aktiv igen.
Stabil og sund økonomi
Her i slutningen af året ser det ud til, at foreningen økonomisk kommer fornuftigt ud af 2016. Vores driftsresultat
lander meget tæt på 0 - altså med balance mellem indtægter og udgifter, hvilket er det vi har budgetteret med.
Oven på et meget aktivt år med hele 10 udstillinger, herunder en jubilæumsudstilling og et ikke helt billigt jubilæumsarrangement, kan vi notere os, at besøgstallet er gået
frem med over 600 til samlet 4.755 gæster - det højeste
antal i flere år.
Hvad der er endnu bedre: vores entreindtægter er steget fra ca. 60.000 kr. i 2015 til
ca. 100.000 kr. i 2016.
Samtidig er det lykkedes at mindske administrationsomkostningerne med ca. 20.000
kr. og vi har forhandlet en gedigen besparelse på den årlige forsikringspræmie på
plads. Desuden har vi nu fået bedre varmestyring på museet og vores vedligeholdelsesudgifter holdes i ave via mange gode frivillige hjælpere.
Den 8. december fik vi bekræftelse på kommunens driftstilskud for 2017 på 146.000
kr. Tilskuddet udgør ca. 50% af museets drift, og er derfor helt centralt for at vi kan
drive den udstillingsvirksomhed vi gør. Det er jo ingen hemmelighed, at de små museer på Bornholm hvert år står for skud, når Bornholms Regionskommunes embedsværk blevet bedt om at udpege mulige besparelser. Men heldigvis svingede politikerne ikke sparekniven. Tak for det!

2

Nyhedsbrev nr. 5.

Gudhjem. December 2016.

Kultur- og juletræspenge
Gennem den fælles aftale mellem Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og
Bornholms Regionskommune får alle øens lokalsamfund et årligt beløb til fordeling
blandt byens initiativtagere og til forskønnelse af lokalområdet, juletræer mm. Gudhjem-Melsted har i år modtaget ca. 42.000 kr., der – i tæt samarbejde mellem alle
byens foreninger – er fordelt til Musik over Gudhjem, Bornholms Gadeteaterfestival,
10 stk. ekstra jernjuletræer (så vi nu har 20 træer der står og lyser byen op), Jul i
Gudhjem Mølle, Gudhjembanens 100 års jubilæum, byens ny teaterscene Undreværket samt til fælles lydudstyr for byen.

Årets sidste udstillinger på museet
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft to udstillinger, begge velbesøgte.
Fredag 9. september åbnede European Glass Context 2016 på Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gård. Med 94 glaskunstnere fra 31 europæiske lande til udstillinger, foredrag, konferencer og undervisningsforløb.
I Gudhjem viste vi til gengæld GLAS PÅ
BORNHOLMSK, nemlig ved at invitere de glaskunstnere, som er medlem af ACAB - Arts &
Crafts Association Bornholm - til at udstille i udstillingshallen: Alle syv medlemmer
valgte at deltage: Pernille Bastrup, Baltic Sea Glass, Elsebeth Belgsting, Svend
Holst-Pedersen, Pernille Bülow, Lise Eggers og Ulla Hein.
På den store åbningsdag var Gudhjem Museum andet punkt på programmet efter
Glas- og Keramikskolen i Nexø og efterfulgt af Kunstmuseet og Grønbechs Gård. På
den måde fik vi på museet besøg af et stort antal udlændinge, som var kommet fra
blandt andet Japan og USA for at kigge på europæisk glas, som i disse år har skabt
sig en unik placering i den globale glas-verden. Udstillingen, der også var åben under Kulturugen, sluttede 25. september.
Vores sidste udstilling var ’Svaneke censurer Gudhjem’,
hvor alle kunstnere bosiddende i postdistrikt 3760 kunne
indsende op til seks værker. Ikke mindre end 17 valgte at
deltage med i alt 69 værker. Her skulle de tre dommere
fra den Svaneke’ske kunstverden - Jane Hamilton, Johanne Thirslund og Peter Hiort - udvælge mindst ét værk fra
hver kunstner. Det blev til alt 44 udstillede.
Derudover fik dommerne lov til at gå i museets velvoksne
arkiv og hver udvælge to værker. Her kom værker frem af Dominique Magnussen,
Kamma Salto, H.P. Haagensen, Peder Gilkær og Ole Alkærsig. Alle afdøde kunstnere.
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Trist nok døde sidstnævnte samme dag, som hans forholdsvis ukendte maleri af
Gudhjem Mølle, blev hentet frem fra gemmerne.
De levende udstillere var Anna Kligert, Annette Seemann, Anse Tollet, Bende Ruberg, Birgitte Stender-Jensen, Birthe Bossen, Flemming Møller, Jolanta Lubarska,
Jørn Hammer Larsen, Kai Svendsen, Lisa Høyrup, Magnus Olsson, Marianne Ring,
Mogens Lehn, Susanne Enehjelm, Thor Backhausen og Ulla Primdahl.
Udstillingen åbnede den 9. oktober og først den 30. oktober sluttede den længste
udstillingssæson i museets snart 50-årige historie! Vi gør noget for skuldersæsonen!
Halloween
Foreningen var for andet år i træk med i det
efterhånden store efterårsferie-arrangement
Halloween i Gudhjem. Sidste år var arrangementet en kæmpe succes, så der var noget at
leve op til.
Vi kalder vores arrangement ”Spooky aftentur.”
Her møder man Gudhjems kendte overnaturlige
væsener og i år også mere ukendte, overnaturlige væsener. Rigtig mange Gudhjembo havde i år klædt sig ud og spillede med, der
var f.eks. en heks, en vampyr, en underjordisk, flere spøgelser, en uhyggelig læge,
zombier etc. Fra foreningen var det heksene Sanne Bloch, Lone Pedersen og Kirsten
Laurberg Lund, der stod for løjerne.
Løkkegade var helt eminent, det var totalteater, så det ville noget. Bagefter var der
mange gæt på antallet af deltagere, de fleste mener at der var 500 -700! Vi havde
købt et bærbart højtaleranlæg, det hjalp meget, men at nå ud til alle var nærmest
umuligt. De udklædte Gudhjembo blev dog ved med at agere til alle gæsterne var
kommet forbi; deres opbakning betød enormt meget for arrangementet. Tak til alle!
Historisk medlemsaften
Den 14. november havde Lokalhistorisk Gruppe på museet
en medlemsaften, hvor fem Gudhjembo fortalte om deres
oplevelser fra 1940 -1946. Mange af vores medlemmer, havde valgt at deltage i dette arrangement, ekstra stole måtte
bæres frem. Der var over 60 deltagere.
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Velkommen til 3760 Gudhjem.
Den 20. november arrangerede Kirsten Laurberg Lund og
Hans Jørgen Jensen som forsøg en rundvisning i Gudhjem for
nytilflyttede med særlig fokus på byens rum og foreningsliv.
Der kom 16 som fik nogle underholdende timer
Et initiativ vi vil gentage.

Julekalender
Den 8. december var det tid for årets Julekalenderlåge, hvor vi
var med for første gang sidste år. I år var vores tema: baptisternes jul. Maj-Britt Clausen fortalte om sin barndoms juletræ
hos baptisterne. Arrangementet foregik, som alle julekalenderlåger, med julesange udenfor det udsmykkede vindue, herefter
gik vi i en kæde ind i salen og rundt om juletræet. Der blev
sunget julesange, leget julelege og spist og drukket lidt.

Bygruppen
Bygruppens mange forslag i foråret til kommunen om forbedring af trafik- og parkeringsforhold i turistsæsonen bliver efterhånden behandlet af kommunen. Det tager
sin tid og vi må presse kraftigt på. Senest har Flemming Willum efter ønske fra bestyrelsen påtaget sig at forhandle de sidste brikker. Noget bliver gennemført, andet
ikke, efter kommunen har drøftet tingene med politiet. Vi regner med at vi på generalforsamlingen i marts kan samle op og præsentere det samlede resultat. ¨
Havnebrugerrådet har længe diskuteret Nørresand havn, hvor
kommunen truer med at ændre udseendet kraftigt ved at fjerne
den beskadigede betonmur der afgrænser kajen og i stedet lave
græsskråninger. Det ser i øjeblikket ud til at det lykkes at undgå
at betonmuren bliver fjernet og i stedet bliver repareret, som vi
- ved især Johan Lorentzen og vores repræsentant i brugerrådet, Hans-Martin Bloch, har arbejdet kraftigt på. Tilsvarende er
der reparation på vej i Gudhjem Havn, dækmolens fremtidige udseende har vi også
sat meget ind på at bevare så intakt som muligt. Vi håber det lykkes.
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Bopælspligt: Vi er meget tilfredse med at kommunalbestyrelsen for nylig har vedtaget at fastholde bopælspligten i Gudhjem-Melsted og med uændrede dispensationsvilkår. Vi er ved at lave en liste over huse, der efter vores vurdering ikke bruges i
overensstemmelse med helårspligten, og vi håber på en dialog med kommunen herom. Et er at have nogle regler, noget andet er at sikre at de overholdes - her kniber
det lidt for kommunen efter vores opfattelse.
Grønne stier mv.: Endelig ser det ud til at vi nu får en afklaring
på foreningens ønske om navngivning og skiltning af grønne stier
og gænger i byen; vi har for nylig holdt et nyt møde med kommunen herom, og de arbejder nu på en liste over stier og gænger og en aftale med foreningen om hvem der skilter for hvilke
stier på hvilken måde. Når det er klart, skal vi tale med berørte
ejere og skaffe midler til de skilte som foreningen skal sætte op.
Der er også aftalt reparation/fornyelse af et antal bænke og opsætning/fornyelse af
gelændere et par steder.
Kommende arrangementer
12. januar
DEBAT-MØDE på museet (se starten af nyhedsbrevet)
26. januar
Lokalhistorisk Gruppe indbyder til medlemsmøde med arkitekterne Ann Vibeke
Knudsen og Niels- Holger Larsen, Rønne, som vil fortælle om opstarten af landbrugsmuseet Melstedgaard, og om Ann Vibekes arbejde på Gudhjem Museum gennem årene.
Et par yderligere medlemsmøder planlægges af Lokalhistorisk Gruppe i februarmarts.
7. marts
Afholdes ordinær generalforsamling på museet. Reserver datoen. Årsberetning og
regnskab udsendes som vanligt med posten til alle medlemmer.
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1. april
Udstillingssæson 2017 starter.
Vi gentager succes’en fra sidste år med Årets Bornholmske Pressefoto i samarbejde med Bornholms Tidende. Vi
håber det bliver muligt at præsentere de 60 bedste fotos
fra Bornholms Tidende i 2016 i en lidt større udgave end
sidste år.
Samtidig viser vi i stationsbygningens vestibule vores store samling af Oluf-Høst
skitser, som mange gæster har efterspurgt.
En udvidet bededagsferie kommer igen i år til at stå i tekstilernes tegn, styret af
Gudhjem Væveforening.
Som noget nyt i 2017 bliver Gudhjem Museum vært for ‘Kunstrunden’, som startede
i år, hvor omkring 88 kunstnere åbnede deres værksteder for publikum i en weekend. Museet modtager fra hver deltager eet værk, som udstilles fra 25. maj til 18.
juni. Det hjælper de besøgende til bedre at navigere rundt til de kunstnere, som har
vakt deres interesse.
Udstillingen ‘Gudhjembanen 100 år’, der fyldte hele Stationsbygningen, bliver - populært sagt - komprimeret til en fast udstilling i stationens såkaldte Pakrum. Den
skulle gerne være klar til åbning 1. april.
Derudover regner Udstillingsudvalget med, at kunne præsentere syv udstillinger mere i 2017 deriblandt kunstnersammenslutningen Holkahesten, som vender tilbage
med sin 16. sæson, efter at have holdt pause i 2016!
NB. Oplysning til fjernvarmeforbrugere i Gudhjem-Melsted!
Foreningen har i den seneste tid hørt klager fra boligejere over
defekte Metro-fjernvarme-units, hvor varmen eller det varme vand
stopper. Der er normalt kun 2 års garanti på sådanne anlæg og de
er nu gået. Vores energiekspert i bestyrelsen, Johan Lorentzen,
har drøftet emnet med Bornholms Energi og Forsyning, som har
givet tilsagn om at man forlænger garantien pr kulance indtil videre.
Hvis du som fjernvarmeforbruger skulle opleve defekter på anlægget, som Bornholms Energi og Forsyning ikke vil dække reparation af, kan du kontakte Energitjenesten Bornholm Johan Lorentzen på telefon 2020 6329.
På bestyrelsens vegne Jørgen Jespersen
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