
Æske nr. 2. 
 
Udlejningsbøger 1937-1967 (ikke alle år) 
Telegram 1958 til Fiskesalgsforeningens jubilæum 
 
Avisudklip 1981, 2004-2013 
Eksempel: 

1981 24/3 Tidende: Den gamle træbarak, Folkets hus, forsvinder, købt af en kunstner for 
2000 kr., skal bruges til bildhuggerværksted på Nordbornholm. Folkets hus i Snogebæk i 35 
år. Flyttet hertil ovrefra. Københavns magistrat sendte skolebørn herover med en dame og en 
læge. Om natten var børnene indlogeret hos beboerne, der de også fik kost. Så var det de 
første år efter første verdenskrig og barakken stod ved stranden neden for sommerpension 
Strandbo. Omkring 1930 flyttet til pladsen ved havnen. Om vinteren benyttede 
Snogebækkerne huset som forsamlingshus og efter anden verdenskrig skænkedes den til 
dem. Havde kun en kakkelovn, men som regel mange mennesker på fest, blev utidssvarende, 
kasseret af amtslægen, brandfarlig og ful, men mange glade minder knyttede sig til huset. 
2004 22/9 Tidende: Skuffelse: Afslag fra Ældre og handicapudvalget på 30.000 kr., derudover 
har kommunen sagt op Døgnplejens lokaler som flytter til Nexø og huset mister 80.000 kr. i 
indtægter. Revyen har startet træningen, Lyspunktet med en flok raske damer er i gang. 
Bestyrelsesmedlem Ole Haagensen, tilbageflytter efter 31 år, er trist. Hvordan skal de frivillige 
klare indtjeningen. Formanden for ældre og handicapudvalget Jacob Kjøller og -Bjarne 
Hartung Kirkegaard fra fritids- og kulturudvalget lover at kikke på problemet. Lyspunktet 
blev startet af Nexø kommunes fritidskonsulent. Med 30.000 kr. til løn og leje startedes 
gymnastik og hobbygrupper. Så tog Birthe Vesth over, ledede gymnastikken, koordinerede 
hobbygrupper og fællesspisning, så der blev lavet lækker mad til rimelig pris en gang i 
måneden. Har også en månedlig bankoaften, de øvrige står Fællesanliggende for. 
Har været en årelang konflikt med Nexø kommunen fordi der lejes lokaler ud til livets store 
fester, fortalte fhv. borgmester Anne-Lise Molin. Det bemandede tilbud med fritidskonsulent 
stoppede 2001, for man mente at snogebækkerne kunne selv. Fortsatte dok at betale husleje 
til ungdomsklubben på 1. sal ligesom døgnplejen 
 
Udat art. Af Karin Harild om fællesspisning for Lyspunktets damer med herrer, Birthe Westh 
har samlet historien bag Folkets hus., i dag en del af borgerforeningen Snogebæk 
Fællesanliggende, som alle er medlemmer i. 
 
2005 Tidende Karin Harild om Den skæve kø med 11 medlemmer alder 59-74 år med Kurt 
Jensen som formand, spiller hver mandag og torsdag 8-11, kontingent 200 kr. Købt brugt 
billardbord for 5000 kr. men nyt klæde 2800 kr. Ole Haagensen Blåhorra) er formand for 
Fællesanliggende (paraplyorganisation for Folkets Hus, Lyspunktet og anden 
klubvirksomhed), Tilskud fra kommunen rækker dårligt. Efter sundhedscentret flyttede er 
der nu 4 måneder om året skind- og tøjbutik 
 
Udat (keb)(2007) FH fejrede 25 års jubilæum. Konstitueret formand efter Ole Haagensens død 
er Jørn Jensen som været i bestyrelsen i 10 år men ikke vil genvælges. Også billede på Rigmor 
Poulsen som været med i alle år 
 



2007 15? /3 Karin Harild. 25-års jubilæum: Rigmor Poulsen været med den hele tid, før huset 
blev bygget, været bestyrer, instrueret Revyen, købt ind, lavede mad mm. Hendes mand 
Jørgen Dahl har også lagt ned stort arbejde i FH. De to har taget mange lysbilleder fra første 
spadestik m Birthe Skot Hanssen og Henning Poulsen fra Kommunalbestyrelsen. Indviet 16 
marts 1982, afløste et gammelt rødmalet træhus med bliktag, umoderne med bænke langs 
væggene fortæller Rigmor. Godt socialt liv med fester, kurser i broderi, gymnastik, bank, spille 
revy, feste og markere dage som fastelavn og Sankthans. Sydamerne var flittige i 1970érne og 
solgte deres håndarbejde for at skaffe penge til et nyt hus. Alle indtægter fra Georg Kruses 
strand- og mosejagter gik dit. Folkesag at rejse penge og stor sag når kvinderne kørte til 
teknisk forvaltning i Svaneke og fik byggetilladelse. De var vant at fatte beslut når mændene 
var ude at fiske, i land blev de også engageret, for eks. i havnefester som var kvindernes 
initiativ (anm. Se art. Sørens Vestergaard 2013, som siger han var initiativtager) . Rigmor 
fortalte at Birthe Vesth rejste flaget når de kom hjem fra Svaneke med byggetilladelsen. 
Huset har spillet en stor rolle i sammenholdingen og er et fysisk udtryk for sammenholdet i S. 
 
Udat. af Karin Harild om Anita Jørgensen som blevet bestyrer på FH. 37 år, 4 børn 19,17,12 0g 
10 plus bonusbarn på 6. Udlært kok, stammer fra Aakirkeby, udlært på Bokulhus og arbejdet i 
Lykke café. Bor i Balka gamle Savværk i et stort renoveret hus. Arbejder morgen på Hotel 
Balka Søbad. 
   
 
2007 21/4 GF Ny formand Finn Larsen, næst Thomas Tækker, bestyrelse Mie Jørgensen, Jette 
Folkjær Jensen, Per Christensen og Jørgen Pedersen. 
 
2007 26/4 Karin Harild at S. bobler af liv. Lyspunktet arbejder med en længere revy til 
efterårsfesten efter succesforestilling på forårsfesten fortalte formand for S. Fællesanliggende 
Jørgen Jensen ved GF. Mange deltagere både i gymnastik og fællesspisning. Roste Birthe Vesth. 
Bridge haft 32 deltagere. Trappen til ungdomsklub, sal og hall renoveret. Bixen, 
sidebygningen til Redningsbådhuset udlejet til PIF, er gjort i stand og udlejet. Havnegrillen et 
godt år. Ligesom Kræmmermarkedet. De nye lette bukke har gjort at opsætning og 
nedtagninger forbedret betydeligt. 22 deltog i GF. På valg Arne Christoffersen og Else 
Jacobsen, genvalg. Birthe Vesth erstattedes af Ole Haagensen. Suppl. Jenny Exsteen og 
Henning Volder, genvalg, Reno Møller afløste Jonna Jensen. 
 
 
2007 25/6 Om St Hans i Snogebæk, båltale af folketingsmedlem Dorrit Knudsen som 
vikarierer for Jeppe Kofoed. 
 
2007 5/9 FH vil skabe kontakt med tilflyttere. Er kommet mange den sidste tid fortæller Per 
Christensen fra den nye bestyrelse. Øvrige medlemmer se oven plus John Haagensen, Ole 
Jørgensen. Sæsonen indledtes med velbesøgt grillkursus, men siden overtages denne aften af 
to bøfhold med 15 tilmelde på hver. Per Christensen fortæller om fællesspisning en 
gang/måned, første gang tirs. 11. september. Så bliver der to årlige borgerfester, årlig julestue, 
kursus i moderne dans med to lærere fra Aakirkeby samt billardklub med 25 medlemmer. I 
Lyspunktet samler Birthe Westh ugentligt 75 ældre beboere til gymnastik og indimellem 
fællesspisning og udflugter. 
 



2007 28/9 Karin Harild. Om fællesspisning, dansehold på 16 par til dans hos Ole Jørgensens 
kusine. Bøfholdet havde så mange tilmeldte at det måtte deles i to, derefter tre og nu er det 
fire med over 40 mænd hos Jette Folkjær og Lasse Eksteen. Jette haft to grillaftner i sin have. 
Til begyndelse var mændene lidt skeptiske til gril, men fik Finn Pedersen fra Fridolf til 
grillmester.  Jette er køkkenleder på Solgården. 69 kom til første fællesspisning, 27/10 næste 
med dans til musik af Thomas Jensen. Revyen har premiere 10/11 med spisning og ekstra 
forestilling 14/11. Flere indslag: julearrangement 27/11 med Luciaoptog, kleinekursus med 
bager Mortensen og juledekorationer med Fridolfs blomsterbindere og fortælling om 
julelaksen af Aarsdale silderøgeri, amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver. 
 
2007 15/10 om fællesspisning 13/10 med Jette Folkjær og 92 st. som spiste forloren hare 
 
2007 25/10 Tidende om Den skæve kø, spiller mandag, ons. torsd. og fredag fm 3 timer. 
Kasser Erik Kjøller: kontingent 150 kr./halvår, 13 medlemmer. Klubben startede 2000 men 
fik navnet 2004. 
 
2007 29/10 lørdag 27/10 oktoberfest med 77 deltagere og 3-retters menu med dans efter 
 
2007 12/11 Snogebæk revy ” Livets gang i Snogebæk” Et indslag ”Havets synner” om 
fiskerhytten som i sommers blev torpederet af en tysk turist, der i sin brandert kørte ind i 
hytten. Skuespiller: Ole og Kenn Jørgensen, Henning og Christina Wolder, Mona Bjerregård og 
Charlotte Jensen. Suffløse Sussie Nøhr, hjælpeinstruktør Anny Steen, scenemester Elmer 
Hansen, tekstforfatter Carsten Kofoed og Britt Viborg. 
 
28/11 2007 Julehygge med Lucia tog, 100 personer deltog. Blomsterbindere fra Fridolf, bager 
Mortensen viste sine produkter, Lucia med 12 piger fra de grønne spejdere, amerikansk 
lotteri 
 
2007 10/12 Karin Harild ”Andelsboliger med brændeovn. 10 nye boliger med brændeovn, 
solvarmeanlæg, carport, fritliggende andelsboliger som skal bygges. Ellehaven bliver navnet. 
Byggesummen 17 millioner, Nordbornholms Byggeforretning entreprenør. Når det første 7 
med hver et andelstilskud på 438.000 kr. er solgt, starter byggeriet, ventes færdigt 1/5 2009 
oplyser Carsten Schou, Bornholmerbo. 103 kvm. Årlig varmeforbrug 6-7000 kr. Et aktiv bliver 
det nye Dueodde Ferieland. Husleje 3392- 6443 kr./mån. 
 
2008 4/4 Tidende Karin Harild. Artikel om Lyspunktet: ”Vedligholdelsestræning”. Birthe 
Vesth, tidligere beskæftelsesvejleder på Norremøllecentret leder på syvende år, nu for tiden 
uden tilskud fra kommunen. Kontingent. Kaffe, udflugt, eftermiddag banko. En gang i 
måneden fællesspisning, laves af Birthe Vesth, Jenny Exsteen og Hanne Pedersen. Andre 
aktiviteter bliver påskedekorationer med Holst blomster og Ruth Engset viser forårsmode. 
 
2008 24/6 DGI’s hold i rytme og springegymnastik lavede opvisning foran Folkets hus, nogle 
af Yssers ansatte i Havnegrillen var med. 
 
2008 23/10 Notits at Snogebækrevyen ved at være klar. Mange numrene skrevet af 
skuespillerne, men i år også Djorn Juni og Carsten Kofoed. Levende klavermusik bliver det af 



Charlotte Lind Aakirkeby. Holdet samme som forrige år. Generalprøve 7/11 og premiere 
8/11, forestilling 12 og 13/11. 
 
2008 7/11 Lidt om Revyen 
 
2008 10/11 Karin Harild. Recension med billeder af Snogebækrevyen og des indehold. Også 
en notits om Kjærstrup chokolades om udvidet med 250 kvm til kontor, råvarelager og et rum 
til mødesvirksomhed til skoleklasser og andre. 2 butikker i København 
 
2009 6/4 Notits om aktivt år i Fællesanliggende GF. Kræmmermarkedet været under ledelse 
af Else og Henning Jacobsen og Jette Kjøller. Onsdagsmarkedet som Vera Jensen stod for var 
ved at gå i stå, blev bedre når den flyttedes til p-pladsen foran FH.  Banko er stadig under 
ledelse af Grethe og Arne Kristoffersen.  Har været dans og bridge, 3 bøfhold med 40 mænd 
under Jette Folkjær og Brian Andersens ledning. Vinsmagningsaften, julearrangement med 
Luciaoptog, og succesen revyen. Fællesspisning, billard. Ivan Qvist fremlagde et overskud på 
29.437 kr. Ny i bestyrelsen i stedet for John Håkonson og Thomas Tækker blev Ivan Qvist og 
Ole Jørgensen, Suppl. Thomas Tækker og Filip Jensen. 
 
2009 29/6 Notits om sommeraktiviteter. Konstituering: Finn Larsen formand, næstformand 
Ole Jørgensen, sekr. Mie Jørgensen, kasserer Ivan Qvist. Øvrige: Jette Folkjær, Jørn Pedersen 
og Per Christensen. 
 
2009 11/7 Kenn Erik Bech. Helle Jensen, Poulsker, udstiller billeder i sommer i lejet lokale i 
havnen  i  ”Local Art Gallery” 
 
2009 8/9 Elisabeth Krogh 1/ Artikel om Signe Kjøller, nr. 3 på Radikale Venstre til 
kommunalvalget, retssekretær, aktiv sammen med manden til sport og lokale aktiviteter. 
Startet ”Strandløberne”; 2/ Kaldelse til borgermøde 10/9, arrangeret af Fællesanliggende og 
PIF om gode ideer til byen. Ivan Qvist vil få nye ideer til aktiviteter i S. og Balka, i sær de unge 
og familier. Indlæg fra LAG -Bornholm (lokale aktivitetsgruppe for udvikling af 
landdistrikterne), debatter om bymiljø, sport, skole, udvikling, for eks. ændring af cykelvejen 
at gå via havnen, skole i lokalområdet, etablering af klubtilbud, udgivelse af Snogebækguide 
med kort, historie og info. Mm 
 
2009 11/9 Elisabeth Krogh om borgermødet i Folkets hus. 70-80 kom. Indlæg fra Finn Larsen, 
Torben Kjøller og LAG-Bornholm Hans Jørgen Jensen, gruppearbejde med mange forslag. 
Starte hjemmeside, skrive Snogebæk-Balka guide og starte lokalhistorisk forening. Aktiviteter 
for børnene, legeplads, klatrevæg, skøjtebane, skate, boldbane mm Indretter 
fremtidsværkstad. Også om at fjernvarme er på gang i S. og Balka. 
2009 2/11 Elisabeth Krogh. Fremtidsværkstad guidet af Rikke Brandt Broegaard.  Mange 
ideer: Fiskesalg ved havnen, handikapadgang til havet, idrætshal, legeplads, vinterbad, 
ungdomsklub, tomme, forfaldne huse, information om S. Hundsemyre, Fiskerstien, hurtig og 
kaotisk trafik, mangler P-plads, lukkede restauranter,  
 
2009 5/11 Kenn Erik Bech om ”fuld knald i den lokale revy” 
 



2009 22/12 Om Solhvervsfesten på havnen med billeder af Elisabeth Krogh. Bodil Brandt en 
af initiativtagerne til festen. Fakler, bål, Fiskesuppe, snobrød. 
 
2010 jan. At Folkets Hus fået egen hjemmeside 
 
2010 22/2 Om Else Løkkes vej som privat eller offentlig. Else Kristensen boede der og havde 
en lille løkke til sine dyr. Snerydning eller ikke. Beboerne hævder at dav. Sognerådsmedlem 
Hans Edvard Schou i Poulsker kommune fik gjort denne vej offentlig 
 
Udat. 2010 jan?50 unge mellem 13 og 17 dansede og festede i Folkets Hus. Hanne Nisbeth en 
av forældrene og initiativtagere. Næste gang i marts. 
 
2010 31/3 notits om børneloppemarked på langfredag 
 
2010 6/4 Notits af keb om succes på loppemarkedet. Lykke Lærke Qvist en af arrangørerne. 
 
2010 22/5 Elisabeth Krogh. Cirkus Baldoni i Snogebæk  
 
2010 25/5 Gravearbejde til fjernvarme i gang ved Søndre Landevej på vej mod Balka og 
Snogebæk. 
 
2010 26/5 Lokalavisen Bornholm, Finn Edvard:  Mr. Snogebæk, alias Finn Larsen, formand for 
Nexø Skytteforening og Borgerforeningen 
 
2010 2/8 Kenn Erik Bech. Lørdag premiere på Sport på Tværs i Snogebæk med 100 deltagere. 
PIF ville vise og præsentere de mange afdelinger og deres nye festivaltelt. 
 
2010 6. og 9. august. Nye busture. Busserne kører ikke længere ned om havnen. 
 
 
2010 17/8 Brugsen kommer kun at være postafhentningssted, mister postbutikken 
 
2010 7/8 Tysk kvinde druknet i Balka 
 
2010 23/12 Skind & Pelse med Finn Christensen i konkurs og solhvervsfest 
 
2011 17/1 notits om ungdomsfest i FH. 80 unge deltog. Forældregruppens repræsentant 
Rebecca Rohrmann 
 
2011 6/5 Ny formand Thomas Tækker, næstformand Ole Jørgensen, Gurli Antvorskov 
kasserer og sekretær Lene Olsson, bestyrelse: Jørn Pedersen, Jette Kjøller Tove Jensen. 
Suppleanter Ivan Qvist, Viggo Kofod og Bodil Brandt 
 
2011 10/11 Børneloppemarked i FH, ansvar Lykke Lærke Qvist 
 
2011 udat. om succesfuld fest 29. oktober 13+ fest, næste fest i januar 
 



2011 efterårs menuplan 
2011 okt. (2012?) Handelsstandsforeningen genopstår efter år af dvale. Medlemmer i 
bestyrelsen er Randi Bach Hansen, Henrik Nerst, Sissel Thuesen Jensen, Vivian Rohrmann og 
Kenneth Stryhn 
 
2011 11/11 Formand Thomas Tækker om at starte åben datastue i lokal ledig efter Skind & 
Pelse gået i konkurs. Foreningen kontaktet Ældremobiliseringens formand Bjørn Pedersen. 
Dagli Brugsen lovet sponsorere. Snogebæk Borgerforening fik sit nye navn i maj på en eo. 
generalforsamling efter hidtil at være benævnt Snogebæk Fællesanliggende 
 
2011 dec. Solhvervsfest 
 
2012 forårs menu 
 
2012 21/1 Datastuestart, introduktionsdag 27/1 
 
2012 22/1 Gurli klar med fiske buffet + fællesspisning 
 
2012 30/1 Datastuen 62 interesserede kom, 50 tilmeldinger, bliver 3 hold 
 
2012 7/2  Mandag aften premiere på Datastuen, stor interesse og ekstra hold oprettet 
 
2012 29/2 Næsten 70 til ungefest X-mixfest for unge over 13 år. Rebecca Rohrmann en af de 
frivillige arrangører 
 
2012 29-2 Annonce om rengøring 20 tim/uge i FH 
 
2012 17/3 Gornitzka og Museumsforeningen ved Nexø museum bekymret over Snogebæk 
redningsbåd, som har dårlige forvaringsforhold ifølge Erik Gornitzka. Ikke nogen i Snogebæk 
som tør påtage sig ansvaret. Får vel flytte den til Rønne gamle redningsstation 
 
2012 29/3 Handelsstandsforeningen vækket til live. I bestyrelsen Kenneth Sølvberg Stryhn, 
Dagli ´Brugsen, Sissel Thuesen Jensen, Mollys, Randi Bech Hansen, Den lille Havfrue, Henrik 
Nerst Æblehaven, Karina Plum Kalistilo og Torben Nørregård Weekendhytten 
 
2012 5/5 Ny forpagter til Grillen 
Udat Mark Pedersen den nye forpagter. Vender tilbage til burgere, pølser og is, til sommeren 
lunchbox til stranden. Driver det sammen med sin kæreste Rebecca Friis. Har haft Nexø 
Havnegrill, 
 
2012 17/7 Dialogmøde. Kommunen holder 19/8 
 
2012 18/7 Folkets hus har udstilling af bornholmske kunstnere, lørdag – 25/8 
 
2012 25/7 Havnefesten med Lilholt 
 



2012 9/8 Kenn Erik Bech. ”40 år med Sørens værtshus”. Lægesønnen fra Nexø Søren 
Vestergaard Mikkelsen initiativet, også til havnefest. Sørens barnepige kom fra Snogebæk så 
derfor var han der meget og lærte mange at kende. Rabaldermøde 1972. En skør idé som 
opstod nytårsaften 1971 sammen med J C Thomsen, involveret i Nexø røgeri. Fiskerne søgte 
sig mere og mere til Nexø havn. Gennem at opføre nogle større redskabsskure i Nexø bytte 
han sig til 4-5 hytter i Snogebæk. Der var Sladrehytten oppe på en lille bakke, en hytte som 
blev køkken og toilet, mens selve værtshuset kun havde 18 indepladser de første år. 
Rabaldermødet inden på Folkets Hus om de nye planer, interessen og antallet deltagende 
tilhængere og modstandere var overvældigende. Hjalp noget at Sørens mor rejste sig op og 
sagde de ikke behøvede være bange for det nye sted og frygte ballade. Moderen havde 
spiritusbevillingen, da Søren kun var 23 og man skulle være 25. Satte op keramikborde så folk 
kunne ta med egen mad og grille. Dårlig fortjeneste. Til åbningen kom rigtigt mange. Der var 
gratis øl hvis man havde fået en ølbrikke. Postbåden Peter kom med Henning Køie og hans 
harmonika drenge, den socialdemokratiske udenrigsminister K B Andersen klippede den røde 
snor.  Samme år den første havnefest som Fællesanliggende og senere PIF overtog. 200 fakler, 
ladvogne med musikere som spillede, tovkonkurrence, bjælkebalancering, kutterløb på 
vandet, kabaret. Men trods succesen var indtjeningen dårlig og intern uenighed med J C 
Thomsen og senere Borgerforeningen. Søren ønskede bland andet at 10% skulle gå til 
kulturelle tiltag i S. også fra Havnefesten. Så Søren trak sig. 
 
2012 17/8 Borgermøde nr.2 af fire dialogmøder om input hvordan øen skal udvikles. Tema: 
Hvordan man får tilflyttere og det bliver attraktivt at bo og forblive her. 60 deltagere, 
indledning af vice borgmester Steen Colberg Jensen. Attraktivt for de ældre, gratis 
bustransport, fibernet, bredbånd, lempe bopælspligten, ældre bydel, fest til de unge, 
ungdomsboliger, uddannelse, bedre pendling, attraktiv arkitektur, væk med tomme bygninger 
mm. Cyklister ned omkring havnen. 
 
2012 16/10 Fiskebuffet søndag 
 
2012 19/10 Mange aktiviteter i FH 
 
2012 20/10 Julemarked i november 
 
2013 5/1 Forårets fællesspisning 
 
2013 30/3 Billede af Erik Gornitzka 1970 på det gamle FH og kiosk 
 
2013 8/4 Møde om samarbejde mellem foreninger i S. PIF, Handelsstandsforeningen, Havnen, 
Borgerforeningen, Hanne og Ole Nisbeth. Søger penge.  Også om Generalforsamlingen og årets 
aktiviteter (formand Thomas Tækker. Den skæve kø har 42 medlemmer, 6 damer og 35 
mænd, 27 damer i Lyspunktet under Birthe Vesth. Fællesspisning, og grillaften. Også om St 
Hans, Solhverv, kræmmermarked og banko. 
 
2013 18/5 Elisabeth Krogh fra årets første kræmmermarked 
 
 
 

Kommentar [SB1]:  Nye sted 


