
Har du husket at købe en  lodseddel? 
Hvis ikke, så gør det nu, for der er kun

26 dage
til salget slutter!

Der er præmier til en 
samlet værdi af ca. kr. 240.000,-

Hjorths Fabrik, 
Krystalgade 5, Rønne.
1 stk. keramik
Værdi kr. 1.500,-

Baltic Sea Glass ApS, Melstedvej 47,  
Gudhjem. Unikaværk - Skål i mørke  
farver. Værdi kr. 2.000,-

Autohuset Bornholm A/S, Zahrtmanns-
vej 46, Rønne. Blaupunkt Toronto 410 
BT bilradio. Værdi kr. 1.500,-

Bornholms  Revisionskontor,
Tornegade 4, 1. sal, Rønne.
Gavecheck. 
Værdi kr. 1.500,-

Holst Blomster, Jørn 
Holst, Brogade 7 A, Nexø.
1 trækasse med lækre 
bornholmske/italienske 
produkter.
Værdi kr. 1.800,-

Bornholms Bremse- og Koblingsservice, 
Rønnevej 111, Nylars. Dinitrolbehand-
ling/undervognsbehandling. 
Værdi kr. 4.625,-

Fotos: 
Ole  Stobbe 

To hovedgevinster på hver kr.

25.000,-
samt to hovedgevinster på  

hver kr. 10.000,- og én på kr. 5.000,-

BAG LÅGE 4 gemte der sig BOSE hovedtelefoner 
fra 

Den blev vundet af: Rita Pedersen

Kalenderkonkurrencen 
er i gang. 

NY PRÆMIE HVER DAG!

Kalenderkonkurrencen 
er i gang. 

NY PRÆMIE HVER DAG!

Julekalender
konkurrence

 Gå ind på www.tidende.dk/julekalender, 
svar rigtigt på dagens spørgsmål og deltag i lodtrækningen

Vinderen får direkte besked

Bag lågen i morgen torsdag finder du en præmie fra:

 

BAG LÅGE 4
fra 

Den blev vundet af: Rita Pedersen

FRISØR SØGES TIL OPSTART AF 
FÆRDIGINDRETTET SALON

I ejendommen Ll. Torv 12 i Rønne etableres frisørsalon  
med forventet opstart januar 2013.

Vi søger en lejer til salonen som vil være færdigindrettet. 
For dig der er uddannet frisør vil dette være en 

enestående mulighed for at få din egen salon uden 
den store investering - det eneste du skal medbringe 

er saks og kam og du er i gang!

Interesseret? Så send os dit CV og et par linier om dig selv 
hurtigst muligt, og gerne inden 10. december  

- således at vi kan gå i dialog omkring den praktiske  
indretning af lejemålet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

TBT af 1. august 1993 APS 
Søndergade 19 b 

3700 Rønne
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Frit lejde for Rusland?

Nu er Almegården i spil igen-
igen; ét aspekt lider tilsynela-
dende af berøringsangst:

Betingelsen for, at den rus-
siske besættelse af Bornholm 
ophørte i 1946 var, at Born-
holm var i stand til at forsva-
re sig selv. Derfor blev Alme-
gårds Kaserne oprettet.

Betingelsen blev håndhæ-
vet nidkært – et amerikansk 
militærorkester fik forbud 

mod at optræde på dyrsku-
et i Almindingen, fordi det 
var »fremmede tropper på 
Bornholm«. Ganske vist er 
den kolde krig afsluttet, men 
som udviklingen i Rusland 
har foregået – så.

Hvis Almegården nedlæg-
ges – har Rusland så frit lejde 
til at besætte Bornholm igen 
i »selvforsvar«?

Lise Nielsen
Kirkevej 1, Nylars

læserbrev■■

Godt gået!

Stort tillykke til Bornholm 
Hospital for at være det før-
ste danske hospital, der har 
gjort sig fortjent til at blive 
sundhedscertificeret.

Jeg synes, det et godt ek-
sempel på, hvordan visionær, 
modige og engagerede men-

nesker i fælleskab kan få sat 
så vigtigt et emne som perso-
nalets sundhed på dagsorde-
nen.

I håb om, at ideen om sun-
de arbejdspladser »smitter«.

Susanne Carlsen
Mosedalsvej 18

Ibsker

læserbrev■■

Mens 2012 går på hæld ...
Af Torben Østergaard Møller

Det er dronning Margrethe II, 
der pryder forsiden af »Born-
holm 2012 i billeder«.

Øen blev da også sat på den 
anden ende, da hun sammen 
med prinsgemalen i to dage 
slog sine folder på øen.

Parret ankom om bord 
på den stolte skude »Dan-
nebrog« og lagde den 5. 
september klokken 10 til 
ved Honnørkajen i Rønne 
Havn, hvor det blev modta-
get af høj sol, en vind, som 
fik flagene til at smælde be-
hørigt, flokkevis af bornhol-
mere og borgmester Winni 
Grosbøll.

Bogen, som udgives årligt 
– dog med skiftende årstal 
– bidrager til den kollektive 
hukommelse, og som vanligt 
starter den af redaktionelle 
årsager tilbage i det foregå-
ende år, idet der også i den-
ne 2012-udgave er medtaget 

billeder helt tilbage fra den 1. 
november 2011.

Det var måneden, da Solu-
na Samay markerede udgivel-
sen af sin cd »Seconds Ago« 
og en håndfuld håndbold-
stjerner fra AG København 
gæstede Bornholm. Dengang 
havde Kasper Hvidt, Lars Jør-
gensen og Joachim Boldsen 
næppe mistanke om, at klub-
ben cirka 10 måneder senere 
ville indgive sin konkursbe-
gæring. Dét kan man aflæse 
af deres brede smil i bogen.

Og hvem husker ikke 
KLAK’s forestilling »Østen 
for solen og vesten for Må-

nen«?
De, som ikke gør, bliver 

mindet om det i bogen, hvor 
man også kan blive husket 
på, at Wild Jessie påbegyndte 
et nyt liv som avlshoppe, sko-
firmaet Ecco lavede en kam-
pagne for efterårs- og vinter-
kollektionen på klipperne 
ved Gudhjem, Berlingske 
blev medejer af Bornholms 
Tidende, Kenny Jensen fra 
Hasle IF modtog avisens Le-
derpris 2011, Erindringscen-
teret gik på Facebook, ASG 
afviklede en kæmpe nytårs-
koncert med Henrik Krogs-
gaard som dirigent og diverse 

optrædende, Soluna Samay 
vandt det danske melodi 
grand prix, men klarede sig 
knapt så godt i det internati-
onale, projektiler fløj utilsig-
tet uden for skydeområdet 
Rakhammer, Jesper Lauwer-
sen og Bent Larsen var nær 
ved at miste livet, da de-
res fiskebåd pludselig sank, 
bornholmske Daniel Kruse 
blev Danmarks bedste kok, 
Ørkenens Sønner optrådte i 
Rønne Idrætshal, DAT aflø-
ste Cimber Sterling på ruten 
Bornholm-København, der 
kom bisonokser til øen, Fol-
kemødet voksede sig til en 

endnu større succes end før-
ste gang, realityparret Lin-
se Kessler og Gustav Salinas 
besøgte øen – hvilket nogle 
vil mene, der ikke er grund 
til at nævne, andre at der er i 
hvert fald to gode grunde til 
at nævne – Foreningen Born-
holm mod Atomaffald blev 
stiftet, Hammershus Koncer-
ten blev atter afviklet, Team 
Rynkeby Bornholm kørte til 
Paris for andet år i træk, der 
var gadeteaterfestival, Born-
holms Politiforening runde 
100 år, Copenhagen Suborbi-
tals fyrede en raket af ud for 
Nexø, en Learjet havarerede 

i en majsmark ved Arnager, 
der blev fundet endnu en 
stor sølvskat på Bornholm og 
»Georg Stage« lagde til kaj i 
Rønne Havn.

Var dét det hele, vil nogen 
spørge.

Ork nej, der er meget me-
re, lyder svaret.

Og det kan man alt sam-
men forvisse sig om i bogen, 
mens året går på hæld.

»Bornholm 2012 i billeder« 
Bornholms Tidendes Forlag, 
128 sider og 224 foto. 47. år-
gang, pris 120 kroner, kan kø-
bes på tidende.dk/E-shoppen.

■ny■Bog

❞
Var■dét■det■hele?■■

ork■nej

Ja til bogprojekt
Kulturhistorisk Råd besluttede på sit sene-
ste møde at bevilge historiker og journa-
list  Brian Christensen det ansøgte beløb på 
5.000 kroner til bog- og udstillingsprojektet 
»Mit Bornholm – 12 personligheder fortæl-
ler« – under forudsætning af, at projektet 
gennemføres som beskrevet.

Det er målet at skrive lokalhistorie via 
portrætter af 12 toneangivende personer på 
Bornholm, der hver giver deres bud på Born-
holms historie, som de så og ser den.

Bogen er planlagt til at udkomme efteråret 
2013.

tøm

Brian Christensen. Pressefoto

Ny alkoholbehandling
Socialudvalget behandler på sit møde i efter-
middag et forslag om, at den fremtidige be-
handling af alkoholmisbrugere skal ske i sam-
arbejde mellem lænkeforeningen og den kom-
munale stofmisbrugsbehandling.

Det sker på baggrund af, at lænkeambula-
toriet indstiller sine aktiviteter på Bornholm 
den 1. maj næste år. Lænkeforeningen fortsæt-
ter dog, og der kan blive tale om, at regions-
kommunen udlåner lokaler til foreningen eller 
på anden måde bakker op om dens aktiviteter, 
fremgår det af socialudvalgets dagsorden.

Ifølge forslaget kan samtalerne med en so-
cialfaglig medarbejder og læge på Lænkeam-
bulatoriet sammensmeltes med den kommu-
nale behandling og varetages af kommunens 

alkoholbehandlere. Den medicinske del kan 
med en ny lægekonsulent og en sundheds-
faglig medarbejder sammentænkes med den 
kommunale stofmisbrugsbehandling, hvor 
der også er lægesamtaler, medicinudlevering 
og sundhedssamtaler.

Det konstateres, at med den model skabes et 
sammenhængende og fagligt bæredygtigt team, 
der sammen med den øvrige misbrugsbehand-
ling vil udgøre et godt og samlet behandlings-
tilbud for både alkohol og stofmisbrug. Det vil 
være hensigtsmæssigt, fordi stofmisbrugsmis-
brugsbehandlingen allerede er samlet, og for-
di det giver mulighed for at udbygge og styrke 
det faglige niveau for hele misbrugsområdet.

far

redaktion@bornholmstidende.dk
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