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Efterlyser konge  
og dronning

En kattekonge og en kattedronning fik ikke 

deres præmier med, da de lørdag blev kåret 

som konge og dronning i aldersgruppen 7-9 

år ved Kvickly Nexø’s fastelavnsfest.

Så nu efterlyser Kvickly kongen og 

dronningen i denne aldersgruppe. Der 

ligger en præmie i kiosken til jer, lyder det 

fra varehuschef Lars Kure, Kvickly Nexø.

Over 100 udklædte børn var mødt op til 

tøndeslagning og fastelavnsarrangement.

Kattekonge og dronning hos de helt små 

0-3-årige blev Selma Gotfredsen og Emma 

Knudsen.

Hos de 4-6-årige blev kattekonge og 

dronning Rasmus Vest og Daniel Omar 

Sparre-Ulrich.

Sacha Smedemand og Leonora Marker 

blev kattekonge og dronning hos de 

10-14-årige. ek

Dagens bedste udklædning ved Kvickly Nexøs 

fastelavnsfest stod Silke Vibe Larsen for.

Over hundrede børn flokkedes ved Kvickly lør-

dag for at slå katten af tønden.

Store legedag igen

Lørdag 13. februar kan store og små 

legebørn få leget igennem, når Poulsker 

Idrætsforening igen inviterer til store 

legedag i Poulskerhallen.

Hallen og gymnastiksalen vil være fyldt 

med redskaber og legetøj, så det er bare at 

tage familien med og få en god dag.

Cafeteriaet er åbent for køb af forfrisk-

ninger, kaffe og the med mere.

Legedagen foregår i Poulsker-Hallen 

lørdag den 13. februar klokken 13 til 16.

Det koster en flad tyver at komme ind. ek

Store planer i Stenseby:

Hus skal rives ned og 
erstattes af bålhytte

 

 

 

Af Jesper Gynther

FREMTIDSPLANER

Hvis Stenseby og Omegns Beboerfor-

ening får magt, som de har agt, så vil 

beboerne i den lille by Stenseby snart 

have et grønt, socialt mødested.

Foreningen er nemlig ved at købe et 

faldefærdigt hus, som de vil rive ned 

for i stedet at bygge en bålhytte på om-

rådet. Derudover skal der også være 

borde og bænke og grøn beplantning 

og buske.

– Og så er der et kæmpe stort egetræ 

dernede, som vi skal have gjort mere fri 

i lyset. Det skal være vartegnet derne-

de. Der kommer mange cykelturister 

forbi, og det kunne være et naturligt 

mødested for dem, siger Kenneth 

Stryhn, som er formand for beboerfor-

eningen og brugsuddeler i Dagli’brug-

sen i Snogebæk.

Foreningen har netop fået 75.000 

kroner i støtte til projektet af LAG Born-

holm og har tidligere fået 126.000 kro-

ner i støtte fra Bornholms Regions-

kommunes nedrivningspulje. Pengene 

er tiltrængte, for det koster lige præcis 

186.000 kroner at rive huset ned, for-

tæller formanden.

Derudover er der også en købspris 

på det faldefærdige hus. Hvad prisen 

bliver, forhandles der i øjeblikket med 

den nuværende ejer om.

Huset skal rives ned inden 1. april 

Det er ikke planen, at der skal være et 

decideret foreningshus i byen. Tanken 

er mere at skabe et socialt mødested 

ude i naturen.

– Bålhytten kunne blive et oplagt 

sted, hvor man kan mødes. Der bor fak-

tisk mange børnefamilier i Stenseby, 

men de har ikke rigtig noget natursted 

at mødes, siger formanden.

Allerede til sommer håber forenin-

gen, at bålhytten kan blive taget i brug, 

men det kan godt tage længere tid.

– Det kan godt være, det tager et år 

endnu, før vi er helt færdige med det, 

for vi skal også putte en del frivillige ar-

bejdstimer i det også. Men der er en 

frist fra BRK på at bruge pengene fra 

nedrivningspuljen, der hedder 1. april, 

så der skulle vi gerne være nået langt, 

siger han.

Strandkrocket igen
Nexø Krocketklub vil igen i år holde 

strand-krocketstævne på Balka Strand.

Det bliver så syvende gang, at for-

eningen holder strandstævne.

Foreningen søger kommunen om 

tilladelse til at benytte en del af stran-

den til stævnet, der foregår den 20. maj 

fra 10 til 15.

I det tidsrum søger foreningen om 

lov til at afmærke 20 krocketbaner på 

hver 20x30 m, opstille en portal, resul-

tattavler, affaldsposer og tre havepavil-

loner til stævneledelse og frokoststed.

Foreningen oplyser, at vejvis-

ningstavler, baner, pavilloner og porta-

ler mv. opstilles samme morgen, og at 

alt udstyr fjernes straks efter stævnet.

Til stævnet inviteres både born-

holmske klubber og krocketklubber i 

den øvrige del af Danmark. 

Der håbes på ca. 80 deltagere, oply-

ser Ib H. Møller, formand for Nexø 

Krocketklub i ansøgningen til kommu-

nen. ek

Stenseby og Omegns Beboerforening ønsker at købe den faldefærdige bygning for at rive den ned. Foto: Berit Hvassum


