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Beretning for året 2020 

 

Corona satte sit store præg på året, og derfor havde vi ikke mange arrangementer. 
Men vi nåede alligevel et par stykker. 

Medlemsjulefrokosten i februar 2020 var igen en succes. Denne gang blev den 
afholdt i Pedersker Forsamlingshus, og igen havde festudvalget arrangeret buskørsel 
frem og tilbage. Bare lidt over en måneds tid senere blev Danmark lukket ned pga. 
Corona.  

Til Sankt Hans var der lempet fra regerings side lempet lidt på Corona 
restriktionerne. Så her hyggede medlemmer sig på pladsen med medbragt mad, som 
kunne tilberedes på vores 2 foreningsgrill. Til børnene havde vi igen Piñata slagning, 
og fra bålet fløj en heks til Bloksbjerg. 

Sommerfesten lørdag uge 33 var endnu engang et godt arrangement med stor 
opbakning af børn og voksne. Det blev hygget og spillet spil til den store 
guldmedalje. I 2020 havde vi igen levende musik i form af Claus Bay Jacobsen.  

Til jul var der pyntet op med div. belysning i og på bålhytten samt i flagstangen. Til 
næste jul indkøber vi lidt bedre kvalitetslys og husker at tage det ned igen kort inde i 
det nye år.  

Festudvalget havde til medlemmer sørget for en julekurv, som blev bragt ud med en 
lille hilsen i. Den vakte glæde i denne mørke Corona tid. 

 

Tak 

Vi retter en stor tak til Bornholmske Borgerforeningers Samvirke for at kæmpe for 
den økonomiske hjælp, som BRK giver til de lokale borgerforeninger, og dermed 
også tak til BRK. Uden den hjælp havde vi ikke endt op med resultatet af Stenseby 
DownTown pladsen. Vi kan se, når vi kigger på det øvrige Bornholm, hvor mange 
borgerforeninger og ikke mindst frivillig hjælp, der er med til at tage ejerskab og 
gøre hver deres område unikt, og da har den økonomiske håndsrækning stor 
betydning. 

Tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen. 

Tak til medlemmers hjælp dels ved arbejdsdagen og løbende, så vi kan holde 
pladsen pæn og indbydende. 



Tak til Susanne, som troligt klipper græs i sæsonen. 

Tak til jer, der lægger billeder og events op på vores facebook side, og gør siden 
levende. 

Stor tak til bestyrelsen, festudvalg, påhæng og alle dem, der har givet en hjælpende 
hånd til gavn for foreningen og ikke mindst til gavn for det gode naboskab i Stenseby 
og omegn. 

Pbv. 

Kenneth Stryhn 


