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Svaneke skal stemme i hallen

Folkekirken bruger kun få penge på socialt udsatte

Afstemningen til kommunalvalget i efteråret blev i Svaneke holdt på
Svaneke Bibliotek og afstemningen til valget før det blev holdt på Svanekegaarden. Næste gang svanekeboerne skal stemme, skal de huske at
gå et nyt sted hen. Den næste afstemning er til valget til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen og det skal foregå i
Svanekehallen, har politikerne i Økonomi- og Planudvalget besluttet.
Der er p.t. ni afstemningssteder på Bornholm og et på Christiansø.
Da der både skal holdes valg til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen den samme dag, er det nødvendigt, at der er
den nødvendige plads til det på afstemningsstederne, og det er der ikke
på det tidligere afstemningssted i Svaneke. Derfor skal svanekeboerne
nu stemme et nyt sted.
Administrationen foreslår, at Svanekes afstemningssted flyttes til
Svanekehallen og at fremtidige valg også holdes her.
Valget til EU Parlamentet finder sted søndag den 25. maj 2014.
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Folkekirken har traditionelt ydet omsorg for menneskene på bunden af samfundet, men tal fra landets sognekirker viser, at diakoni kun fylder lidt
over én procent i det samlede regnskab.
De årlige udgifter i sognekirkerne løber op i 6,2
milliarder kroner. Heraf går blot 73 millioner kroner til diakonalt arbejde som eksempelvis sorggrupper, væresteder og besøgstjenester. Koncerter
og melodiøse kirkekor får tre gange så meget som
de fattigste, skriver Kristeligt Dagblad.
– Det har altid været en hjørnesten i kirkens
identitet at tage sig af de fattige i samfundet. Når
man til daglig arbejder med samfundets bund og
ser, hvor stort behov der er for hjælp, er det frustrerende, at finkultur bliver prioriteret meget højere i
folkekirken, siger Morten Aagaard, leder af Kirkens

Korshær i Aarhus, til avisen.
Men folkekirkens diakonale arbejde kan ikke
kun dømmes på regnskaberne, mener Inge Lise Pedersen, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Hun forklarer, at arbejdet med samfundets udsatte ofte er finansieret via indsamlinger, der
ikke indgår i regnskaberne.
– Min fornemmelse er, at der generelt er kommet
en øget forståelse for kirkens diakonale arbejde i
menighedsrådene. Det er sket i takt med, at man
har opdaget, at velfærdsstaten ikke tager sig af alle
problemer, og at der er nogle ret store masker i det
sociale sikkerhedsnet. Men om vi har nået et passende niveau, skal jeg ikke kunne sige, siger Inge
Lise Pedersen til Kristeligt Dagblad.
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NEXØ·SVANEKE
Nexø Rideklub får tilskud
til nye ridebaner
Af Elisabeth Krogh

Nexø Ridehal har søgt om tilskud til ridebaner og fået
tilsagn fra tre fonde på i alt 90.000 kroner. Tilskuddet
skal bruges til både indendørs og udendørs baner.
Rideklubben har indhentet tilbud både lokalt og
ovre og har valgt det lokale tilbud, da det var langt billigere.
Arbejdet med den indendørs bane sættes i gang
hurtigst muligt, mens arbejdet med den udendørs bliver lidt længere hen på foråret.
Om der helt bliver råd til at få ønskerne opfyldt,
skal bestyrelsen nu tage stilling til, oplyste formand
for rideklubben, Marianne Brandt, på klubbens generalforsamling tirsdag.
– Hvilken løsning, der vælges, afhænger af, om ridehallen har midler nok til at lave en god bane både
inde og ude. Vi har nemlig også et projekt i gang med
den ene udendørs dressurbane, og der er indtil nu opnået tilskud fra fonde på i alt kr. 90.000. Så umiddelbart efter generalforsamlingen her forventer vi sammen med hallens bestyrelse at kunne beslutte hvad,
der skal gøres, hvor meget, der er råd til, og om der
eventuelt skal søges flere midler. I den forbindelse har
jeg et ønske om, at vi kan få et par nye bestyrelsesmedlemmer i hallens bestyrelse og yderligere et par
nye næste år, lød det fra formanden.

Rideklub mangler
undervisere
Nexø Rideklub havde i starten af året et hold med
børn fra SFO, ligesom de to foregående vintre, men
det er ophørt.
– Da vi ikke længere har en underviser, der kan tage
sig af det, har vi desværre måttet stoppe det samarbejde, fortalte formand Marianne Brandt i sin beretning
på klubbens generalforsamling.
– Har man lyst til at undervise, så kom og snak med
bestyrelsen om mulighederne. Der er god søgning til
vores begynderhold, og der er jævnligt børn på venteliste. Efterhånden som børnene bliver dygtigere og
rykker op på juniorhold, vil der måske være behov for
at oprette flere hold, og det kræver nogle flere undervisere. Det vil også gøre det muligt, at man kan vikariere for hinanden i perioder, hvor man er forhindret i at
undervise, fortalte hun og orienterede om, at klubben
har solgt en af sine ponyer
– Det har hjulpet meget på økonomien, at vi kun
har tre ponyer. Hvis efterspørgslen til halvpart og begynderhold holder, kan vi overveje at købe en ekstra
pony, men det kan eventuelt også løses ved, at private
lejer deres ponyer ud, hvilket vi allerede benytter os af
nu, fortalte hun.
Klubben har måttet nedlægge sit dressurhold for
øvede ryttere, da tendensen er, at rytterne selv skaffer
sig privatundervisning.
– Det er også fint nok, men der er så ikke mulighed
for også at tilbyde holdundervisning på niveau for de
øvede, noterede formanden.
Klubben står for en del aktiviteter hen over året,
blandt andet ridelejr i sommerferien og arrangementer i efterårsferien. Der er i årets løb blevet holdt klubmesterskaber og nisseoptog i Nexø med 18 deltagende
ryttere.
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Niels Anker Kofoed med sin elskede Citroën 2CV fra 1986 og ejendommen Nordvangen i baggrunden. Foto: Kurt Christensen

Verden set fra Ibsker:
Masser af muligheder
IBSKER
Af Elisabeth Krogh

Tidligere minister, medlem af Europaparlamentet og folketingsmedlem for
Venstre,
Niels
Anker
Kofoed,
Nordvang, i Ibsker, fylder i dag 85 år.
Han har brugt de muligheder, han
fik i livet og ser også muligheder for
Bornholm.
Det kan man forvisse sig om i bogen
»Mit Bornholm – 12 personligheder
fortæller« af Brian Christensen, Svaneke.
Bogen udkom i efteråret på Forlaget
Brian Christensen og heri fortæller
Niels Anker Kofoed åbenhjertigt om sit
liv næsten frem til fødselsdagen i dag.
– Jeg håber, at øen udvikler sig, så
folk fortsat kan have en rimelig tilværelse. Altså, dem, som bliver tilbage, for
vi må indstille os på, at vi bliver færre
og færre på trods af den gode plads.
Men mulighederne bliver mindre og
når eksempelvis landbruget bliver større og større samt mere mekaniseret, er
der behov for mindre arbejdskraft. Industrien bliver heller ikke stor igen,
men man kunne måske forestille sig en
række mindre special-produktioner. Et
verdensfirma som vaskemaskinevirksomheden Jensen skal nok klare den,
men der kommer ikke flere af den slags
til øen i fremtiden, det kan jeg slet ikke
se for mig.
– I tv-programmet »Gintberg på kanten«, hvor stand-up’eren Jan Gintberg var
på besøg i Nexø, da var I to nede og stå og
kigge ud over vandet og tale om, hvad der
dog skulle blive af Nexø i fremtiden. Du
sagde: »Her er masser af muligheder«.
Var det ikke for optimistisk?
– Nej, det synes jeg ikke, for når jeg
tænker på vore tyske og polske naboer,

❞
Jeg var jo
den første
bornholmer,
som blev
minister
siden
Madvigs tid

som blot er 150 km borte, så burde vi
kunne få et udbytterigt samarbejde i
gang med dem. Sådan var det før i tiden og hvorfor skulle det ikke kunne
ske igen? Tidligere var det jo dem, som
byggede alle hotellerne på Nordbornholm, men så kom der en bornholmsk
vækkelse under krigen, hvor tyskerne
gerne ville sælge.
– Var det et hotel som Hotel Hammersø, som jo ser lidt tyskbunker-agtigt
ud?
– Ja, og Hotel Romantik, Stammershalle og Hotel Helligdommen, som vel
også blev bygget af danziggerne eller
folk fra Gdansk, som det hedder i dag.
Men vore naboer, Tyskland, Polen og
Sverige, burde vi kunne samarbejde
meget mere med – også på landbrugsområdet. Vi har et fremragende mejeri
og vi har gode råvarer og nu også nogle
fine restauranter, så hvorfor ikke? Min
bror er gift ind i en skånsk familie og
de har samme opfattelse, fortæller
Niels Anker Kofoed til Brian Christensen i bogen.

Begivenhedsrigt liv
Niels Anker Kofoed er født i 1929 i Bodilsker og opvokset på Knarregård,
hvor han senere fik besøg af Jacques
Chirac og dronning Ingrid.
Som Bornholms første minister i det
tyvende århundrede har han arbejdet
under statsministre som Poul Hartling,
Anker Jørgensen og Poul Schlüter, men
til sidst blev han til dels offer for Uffe
Ellemann-Jensens jalousi og sluttede
sin politiske karriere i Europaparlamentet i 1999, skriver Brian Christensen.
I interviewet fortæller Niels Anker
Kofoed også om de unge år med fodbold, Venstres Ungdom og tyskernes
samt russernes besættelse af Born-

holm.
Han fortæller om at have Søren Pind
som sekretær, tvivlen over for Mogens
Glistrup og sidst om et alvorligt fald på
cyklen i 2002, som betød hård genoptræning med hjælp fra hans hustru Rita.

Første minister i det
tyvende århundrede
Han har haft et begivenhedsrigt liv. Hele fortællingen kan læses i Brian Christensens bog, men her endnu et uddrag
fra fortællingen om et spændende liv.
Her også suppleret af hustruen Rita:
– Fem år efter, at du kom i Folketinget,
bliver du i 1973 udnævnt til landbrugsog fiskeriminister af statsminister Poul
Hartling. Hvordan foregik det, da du blev
tilbudt det job?
– Det var en lidt underlig situation,
for jeg var faktisk lige blevet smidt ud
af Folketinget, da jeg havde tabt valget
på Bornholm. Det var jo et jordskredsvalg, hvor Mogens Glistrup strøg ind i
Folketinget og jeg var ovre for at tømme mit kontor, da Hartling ringer til
mig og beder mig komme op og snakke. Jeg vidste ikke, hvad Hartling ville
med mig, men måske han ville sige farvel til mig eller noget.
– Jeg kom op til ham og han fortalte,
at han havde tænkt på at spørge, om
jeg ville være landbrugs- og fiskeriminister – og da jeg svarede, at »det ved
jeg ikke«, sagde han: »Du kan få en time, så kan du ringe igen«.
Prompte svarede jeg: »Nej, det behøver jeg ikke. Hvis du mener, at jeg kan,
så« og så afbrød Hartling mig og fortsatte: »Jamen, det går jeg ud fra, at du
kan. Så bliver du landbrugsminister og
du skal være klar klokken halv fem, for
der kører vi ind til Dronningen. Og du
skal have mørkt tøj på«. »Jamen, jeg

har ikke noget mørkt tøj«, sagde jeg,
hvortil Hartling blot svarede: »Det bliver du nødt til, vi ses«.
– Jeg lånte derfor en mørk frakke af
Folketingets sekretær, Helge Hjortdal,
og klokken halv fem kørte vi ind til
Dronningen på Amalienborg, hvilket
jo var interessant. Dét havde jeg jo ikke
prøvet før.
– Det var en blot 33-årig dronning
Margrethe, som skulle udnævne dig til
minister, blot små to år efter, at hun var
blevet regent. Hvordan husker du den oplevelse?
– Hun var nervøs, men det var vi andre jo også. Efter en drink faldt nerverne dog lidt til ro.
– Kan du huske, hvordan bornholmere
reagerede, da de nu fik en minister?
– Det var meget positivt. Jeg var jo
den første bornholmer, som blev minister siden Madvigs tid. Johan Madvig
var jo undervisningsminister i 1848 til
1851 – lige efter at Grundloven blev
gennemført – men jeg var den første
bornholmer, som blev minister i det
tyvende århundrede, så det var noget
af en sensation.
– Var der medvind i de bornholmske
aviser eller?
Rita: – Absolut!
– Ja, og noget af en overraskelse, fordi jeg jo egentlig var blevet smidt ud af
Folketinget i første omgang.
Rita: – Ja og så af Mogens Glistrup,
hvilket også var en overraskelse for alle, men du havde sagt det ligeud: »Jeg
er ikke i Folketinget i morgen«, men
det var du – som minister.
I bogen fortæller han blandt andet
også om mange af sine politiske kollegaer som Anker Jørgensen, Poul Hartling, Mogens Glistrup og Søren Pind
og om politiske højdepunkter i sit eget
politiske liv.

Genvalg til formand
Nexø Rideklub har et stabilt medlemstal på ca. 65 aktive medlemmer, men lidt færre støttemedlemmer end
før, og håber, at klubbens kommende forhåbentlig gode baner vil være et plus i bestræbelserne på at få flere
medlemmer i Nexø Rideklub.
Marianne Brandt blev genvalgt som formand for
Nexø Rideklub. Derudover blev valgt Ethel KofoedDam, Anne-Mette Kofod Lund, Linda Larsen, Stine
Sonne Hansen samt Rebecca Rohrmann som suppleant.
På generalforsamlingen kom der også en række forslag til nye ideer – blandt andet forslag om et undervisningsudvalg, køreundervisning og flere sociale arrangementer – f.eks. spise sammen.
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