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Gudhjem, maj 2017

Kære medlem!
Foråret står for døren - endelig - og her er lidt nyt fra Gudhjem.

Generalforsamling den 7. marts - og ny bestyrelse.
Generalforsamlingen som vi indkaldte til med den udsendte årsberetning med regnskab for
2016 var velbesøgt. Årsberetning og regnskab blev godkendt og vi fik valgt nye
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Til bestyrelsen genvalgtes Bitten Danig og der var
nyvalg til John Gibson, Maj-Britt Löwe Clausen og Claus Sonne. Ny suppleant blev Marianne
Løhr.
Årsagen til de mange nyvalg var, at 3 bestyrelsesmedlemmer af forskellige personlige
grunde havde valgt at standse. Det var formand Birgitte Jallov, som midt i 2016 måtte træde
tilbage på grund af sygdom og lade næstformanden overtage ansvaret, Jørgen Koefoed,
som allerede fra starten havde begrænset sin deltagelse til 2 år og Verner Jensen, som
ønskede at koncentrere sig som jobbet som billettør.
Generalforsamlingen udtrykte stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen
til de nye.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig sådan:
● Formand: Jørgen Jespersen
● Næstformand og kasserer: Hans Jørgen Jensen
● Sekretær: Johan Lorentzen
SIDSTE NYT:
John Gibson har desværre netop meddelt, at han på grund af uventet øget arbejde ikke kan afse tid til
at fortsætte i bestyrelsen og som ny koordinator i udstillingsgruppen. Det er vi rigtig kede af og
bestyrelsen vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kommer videre med de
kommende års udstillinger.
Heldigvis er problemet ikke helt akut, idet den afgåede udstillingskoordinator Jørgen Koefoed allerede
på generalforsamlingen gav tilsagn om at ville står som ansvarlig for dette års udstillinger.
Har du forslag til en ny kandidat til bestyrelsen, hører formanden det gerne på tlf 2212 1508.

Præsentation af bestyrelsen 2017/18
Jørgen Jespersen har været med i foreningens bestyrelse i over 40 år. Han er
æresmedlem - hvad han er meget stolt af. Er tidligere planlægger og miljøchef i kommunen.
Bor fra 1975 på Hallegård oven for byen, men tilbringer som pensionist en hel del af sin tid i
København nær børn og børnebørn.
Hans Jørgen Jensen har været med i bestyrelsen i to omgange, ialt 6 år. Han er stadig
arbejdsramt og leder Leader-kontoret i Nexø. Han er bredtfavnende iværksætter og
idemand. Formand også for Gudhjem Svømmehal, skaber af kampagnen “Liv i Gudhjem
hele året” og meget mere. Hans Jørgen bor i Grevens Dal og spiller stadig fodbold!
Johan Lorentzen har været i bestyrelsen i 2 år - og er fornylig blevet pensionist. Han er en
energisk energi-mand og har de senere år arbejdet med rådgivning i Energitjenesten
Bornholm. Ved ALT om bygningers energiforhold. Er ivrig golfspiller og bådejer i Nørresand.
Bor på Malkestien.
Kirsten Laurberg Lund har været i bestyrelsen i 2 år. Hun er læreruddannet og elsker
lokalhistorie. Er opvokset i Gudhjem og er turistguide i sommerhalvåret. I øvrigt går tiden
med historiske studier, arrangementer og familien. Kirsten bor med Jens i sit drømmehus på
Melstedbakken.
Hans-Martin Bloch har været i bestyrelsen i 3 år. Er vokset op i Gudhjem og har stor
veneration for havnen og hele byens miljø og trivsel. Uddannet skibsfører og arbejder nu
som operatør ved skibstrafikovervågningen i Øresund. Er bestyrelsesmedlem i flere lokale
foreninger. Men der er også tid til korsang og pasning af en gammel Gudhjem-ege fra 1910.
Bor i Grevens Dal.
Bitten Danig, der har været med i bestyrelsen i 2 år, bor i København, men har haft
fritidsbolig i Gudhjem i en menneskealder og opholder sig mere og mere her. Har nogle år
været formand for Høst-museets venneforening (hvor hun nu er revisor), men vil gerne
lægge kræfterne på Gudhjem museum, hvor hun især tager sig af billettørerne og snart også
medlemspleje. Bitten medbringer altid sin kære hund; den befinder sig godt på museet.
Maj-Britt Löwe Clausen har været suppleant i 2 år og er nu "fuldgyldigt" medlem.
Hun er født og opvokset i Gudhjem og elsker sin by. Bor i Rønne, men har ferielejlighed i
Gudhjem, og hendes to børn er i år flyttet til byen. Udover museet og lokalhistorisk arkiv
holder hun meget af at synge Ertholm afsted med efterfølgende hygge ved Provianten.
Claus Sonne er ny i bestyrelsen. Han har sine aner fra Randkløve/Saltuna, er halvt
bornholmer af fødsel og bor nu i Brøddegade på 4. år. Claus er uddannet & udøvende
fotograf & billedkunstner samt ekstern censor på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole.
Fritiden gå blandt andet med klatring, chili-dyrkning og børn & børnebørn, som er flyttet til
Gudhjem.
Og vores aktive suppleanter er Hanne Strøby o
 g Marianne Løhr, der begge bor i Gudhjem
Downtown.

Foreningens arbejdsgrupper
Bestyrelsen har holdt sit andet møde i april og har bl.a. fastlagt, hvem der har ansvar for de
forskellige arbejdsgrupper, som er nedsat for at opnå den mest effektive drift i vores forening
med de mange forskelligartede opgaver. En liste over over arbejdsgrupper og medlemmer
lige for tiden kan ses på foreningens hjemmeside www.gudhjembyogmindeforening.dk.
Husk at man som medlem til enhver tid kan melde sig som deltager i en arbejdsgruppe. Det
hverken koster noget eller stiller specielle krav - bortset fra interesse, åbenhed og tolerance
:-).

Hvad sker der på museet nu og hen over sæsonen?
Som I forhåbentlig er klar over, åbnede vi udstillingssæsonen den 1. april med hele 4
udstillinger samtidig:
Vi har gentaget succes’en fra sidste år med Årets Bornholmske Pressefoto i samarbejde
med Bornholms Tidende. Vi præsenterer de 60 bedste fotos fra Bornholms Tidende i 2016
og en dommerkomite har udvalgt årets pressefoto. Publikum kan stemme på, hvilket foto
man selv synes er bedst, og en vinder vil blive udpeget, når udstillingen er slut.
I stationsbygningen har vi samtidig 3 udstillinger, nemlig
Moderne Stilleben, en række meget store og smukke fotos udført af en af øens bedste
fotografer, Justine Høgh.
I stationsbygningens vestibule vises vores store samling af Oluf-Høst skitser, som mange
gæster har efterspurgt. Denne udstilling vil være ophængt hele sæsonen, bortset fra under
textiludstillingen (se nedenfor), og endelig er der lavet en ny, permanent udstilling i pakrum
og ventesal om Gudhjem Stations historie, som vi håber vil tilfredsstille de mange gæster
som spørger om, hvad bygningen har været anvendt til før den blev museum.
Foto-udstillingerne slutter begge den 7. maj, så det er lige op over, hvis I ikke har set dem
endnu!
Museet Åbner dørene igen den 11. maj til den store årlige TEXTIL-UDSTILLING, hvor
Gudhjem Væverne sammen med øens strikkere, filtere og patchworkere viser, hvad der er
blevet produceret i løbet af sæsonen. Udstillingen er kun åben 4 dage og slutter søndag den
14. maj.
Den 25. maj (allerede kl. 10) åbner en lidt speciel udstilling, nemlig en præsentation af
BORNHOLMS KUNSTRUNDE 2017 - læs mere på www.bornholmskunstrunde.dk.
Udstillingen er ment som en appetitvækker for alle, der vil besøge nogle af de 87 kunstnere
og kunsthåndværkere, der har åbent hus/atelje i Kunstrundens 4 dage (Kristi
Himmelfarts-ferien). Men museet holder udstillingen åben helt til og med 18. juni, også som
en hyldest til øens mange kunstnere og kunsthåndværkere. Selv om Kunstrunden er slut,
kan du måske alligevel få lov at besøge nogle af dem, hvis du ringer i forvejen.
Den 24. juni åbner en udstilling med værker af billedkunstneren SUNNY ASEMOTA, der er
en kendt kunstner på Bornholm. Han har gæstet de fleste udstillingssteder på øen, inklusive

Kaffeslottet (dengang det var et agtet galleri), Svanekegården og Bornholms Kunstmuseum.
Desuden har han udstyret Scala Gudhjem med store runde malerier samt udsmykket fire af
BAT-busserne med både konger, blomster og missekatte. For tiden har han flyttet sit atelje
fra Møbelfabriken i Nexø til Bagsværd ved København. Rygtet vil vide, at Sunny har bestilt
et halvt tons ler, som han vil bearbejde på Galleri Benmel i Nexø til en utraditionel oplevelse
i vores udstillingshal. Samtidig åbner SØNDAGS-BILLEDER i Stationsbygningen. Den
41-årige Dorthe Hansen, der arbejder på det beskyttede værksted Sandemandsgården i
Rønne, har den gode vane, at hun hver søndag året rundt maler et billede af det, hun har
oplevet i ugens løb. Begge udstillinger løber til og med 30. juli.
Derefter er gruppen HOLKAHESTEN tilbage den 5. august med nye værker af øens førende
kunstnere - den fortsætter indtil 24. september. Mere om den og de sidste udstillinger i
efteråret kommer i næste nyhedsbrev.
Husk du kan læse mere om udstillinger og åbningstider mm på foreningens hjemmeside
www.gudhjembyogmindeforening.dk.

Fordeling af kommunale by-midler
Efter aftale mellem Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og Bornholms
Regionskommune får alle øens lokalsamfund et årligt beløb til fordeling blandt byens
foreninger og initiativtagere til forskønnelse af lokalområdet, kulturarrangementer,
udsmykning mm. Gudhjem-Melsted modtager i år næsten 50.000 kr. Vores forening har
indkaldt byens andre foreninger og organisationer til et møde 22. maj hvor vi gerne skal
have disse midler fordelt. Hvis du har en ide til et initiativ, som du synes fortjener et tilskud,
kan du inden den nævnte dato sende det til Hans Jørgen Jensen på hjj.lag@gmail.com, så
kan det komme med i overvejelserne.

Ny erhvervsforening i Gudhjem
Efter nedlæggelsen af den fælles erhvervsforening ASTE for Nordbornholm har en ny
forening i Gudhjem i april set dagens lys: Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening.
Vi byder den ny forening velkommen og håber den får mange medlemmer. Vi ser frem til et
godt samarbejde om emner af fælles interesse, bl.a. byens trafik og miljø. Kontaktperson er
Peter Stange Jensen, Christiansøfarten.

Museets arkivplads
Vi har på Gudhjem Museum et voksende pladsproblem. Vi har en stor kunstsamling, mange
lokalhistoriske arkivalier og genstande, mange bøger og plakater til salg, og der er borde og
stole osv osv. Vi har derfor måttet søge plads uden for museets egne rammer, og det er nu
lykkedes gennem kommunen at leje et godt lokale på det tidligere Gudhjem Plejehjem som
arkivrum, til en rimelig pris. Hertil vil vi flytte forskellige genstande og især lageret af bøger
og plakater mm. Det vil give bedre opbevaringsmulighed for kunst og keramik mm i vores
eget arkiv bag udstillingshallen.
Med venlig hilsen - og med ønsket om en rigtig god sommer og mange gæster på
museet
Bestyrelsen.

