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Sangaften i Aarsdale
Foredrag ved Lillian Hjorth Westh, sangaften med 
musikalsk ledsagelse af Olav Elvang og almindelig 
hygge og samvær står på programmet i aften, torsdag, 
i Aarsdale. 

Det er Aarsdale Borgerforening, der holder den før-
ste af en række sangaftner henover vinteren.

Der står også kaffe og hjemmebagt kage på menuen 
og alle er velkomne, fortæller Børge Martens fra bor-
gerforeningen. Det foregår i Aarsdalehuset på Brugse-
bakken i Aarsdale.
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Gud, glæde og grillpølser
Både i Nexø og Snogebæk får børnefamilier nu en an-
den og mere aktiv måde at være sammen med hinan-
den og Gud på end de rammer, der er i en almindelig 
søndagsgudstjeneste i en kirke.

I Nexø er der langt fra den traditionelle kirke med 
bænke, orgelmusik og fine lysekroner til ramper og 
»hal-lugt« i Nexø Kristne Skatecenter. Men det er net-
op noget af ideen i Krea-Kirken, som Nexø Kirke står 
bag – at der på en fuldstændig uhøjtidelig måde skal 
være højt til loftet og plads til alle.

Fredag den 29. oktober åbnes dørene for anden 
gang for en helt særlig form for kirke, nemlig en fami-
lie-kirke med både plads og rum for store og små.

Første gang Krea-Kirken fandt sted var i august, 
hvor ca. 50 voksne og børn var sammen om temaet 
»fællesskab«. Der var leg og saft og kage, lige som 
præsten kom og fortalte noget om fællesskab og Jesus 
– og både store og små sang sammen. Det hele slut-
tede af med grillede pølser og snobrød.

– Det var helt klart, at mange børnefamilier har ef-
terspurgt et sådan tilbud, hvor børn og voksne kan 
være sammen om aktiviteter, og hvor der er fokus på 
fællesskabet. Det var også tydeligt blandt deltagerne 
ved arrangementet i august, at Krea-Kirken blev som 
et fristed: Nogle timer med et program, der var lagt an 
på, at både børn og voksne skulle have dejlige timer 
i hinandens selskab og i nogle rammer, hvor der frit 
kan tumles, fortæller Jannie Pedersen fra Nexø Kirke.

Nexø Kirke står bag arrangementet og er meget tak-
nemmelige for at kunne låne Nexø Kristne Skatecen-
ters super seje lokaler, fortæller Jannie Pedersen.

Hver gang vil der være en andagt over et særligt te-
ma, lige som en gruppe unge vil spille for på bas, sax 
og klaver til forskellige sange.

I morgen, freda,g er temaet »Hvorfor tro på noget, 
man ikke kan se?«, og udover andagten vil små og sto-
re i fællesskab producere drager og sætte dem op.

Der vil igen være pølser og snobrød til en pris på 25 
kr. pr. voksen, mens børn op til 15 år er gratis.

Arrangementet begynder klokken 16.00 og slutter, 
så alle kan nå hjem til Disney, forlyder det fra arran-
gørerne.

Messy Church i Snogebæk
Også i Snogebæk er der i november tilbud om gudstje-
neste på familiernes præmisser.

Fredag 12. november holdes for første gang arran-
gementet Messy Church på Kirkeskolen i Snogebæk. 

Det er et familie-kirke-arrangement. Der er kaffe, 
saft og kage, kreative aktiviteter og en kort andagt. Ar-
rangementet slutter med fællesspisning. 

Menighedsrådet står for Messy Church- ideen, der 
er hentet fra udlandet – og titlen har ikke rigtig kun-
net oversættes, men dækker over et kirkeligt arrange-
ment, hvor der er plads til familier og børn.
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Uhyggelig historier
Fredag aften fyrer restaurant Jant-
zens Fristelser op under Halloween 
uhygge-hyggen, når fortælleren Jan 
Cirkola fortæller uhyggelige histori-
er i stearinlysenes skær.

Denne aften vil han fortælle flere 
rystende historier om Allehelgen, 
som Halloween hedder på dansk.

Der skal købes billet til arrange-
mentet, der også omfatter mad, drik-
ke og lysende græskar.
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Skrot i børnehaveklassen
I dag, torsdag den 28. oktober, holder børnehaveklassen på Svaneke 
Skole åbent hus klokken 16.00-17.00. 

Her udstiller de skrotbiler og skrotrobotter, som børnene har la-
vet i forbindelse med en naturfagsuge om mennesker og maskiner.
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Dobbelt dansefest i Svaneke
Svaneke bugner med kulturtilbud i den-
ne uge. På lørdag den 30. oktober fyres 
der op under efterårets eneste live/danse 
koncert i kulturhuset FREM med lokale 
band.

Både Maria Sita Band & Bornblues 
kommer på scenen samme aften.

Maria Sita er en af Bornholms top-
sangere. Hun flyttede til øen i december 
2009 og mødte straks Simon Sandbye 
ved vinterens jamsession i Svaneke. Som 
duo vandt hun og Simon Danmarks Ra-
dios Rocktoget på Bornholm 2009 med 
tre af hendes egne sange.

Maria Sita (leadvocal) har samlet et af 
øens bedste live band med Simon Sand-
bye, Rasmus Eskesen og Jens Leidecker.

Bornblues er kendt for en helstøbt og 
solid spillestil, der signalerer helhjertet 
blues. Den hårde »hvide« bluesrock er 
det altovervejende omdrejningspunkt 
for Bornblues, der spiller numre af bla. 
Walter Trout, Stevie Ray Vaughan og 
John Mayer.

Billetter til dobbeltkoncerten kan kø-
bes ved indgangen eller i Havnekiosken i 
Svaneke og hos Nexø Radio & TV.
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Der var leg og grillpølser, da kristne i Nexø første gang 
mødtes i Krea-Kirken. Private fotos

Granitbrydning vurderes til 
ikke at genere natur og naboer

Af Elisabeth Krogh

Det ser ud til, at beboere på Paradis-
bakkevejen også i fremtiden må leve 
med, at der brydes granit tæt ved deres 
ejendomme. I hvert fald afviser en mil-
jøvurdering af området, at brydningen 
af granit skulle have »væsentlige kon-
sekvenser« for naturen, dyrelivet eller 
naboerne i området. 

Det fremgår af en undersøgelse, der 
onsdag blev fremlagt for kommunens 
Teknik- og Miljøudvalg.

Ti års brydning
Firmaet TR Granit har i ti år brudt gra-
nit i Præstebo Stenbrud, der ligger i ud-
kanten af Paradisbakkerne. Tilladelsen 
til at bryde granitten udløb i november 
2009, og firmaet søgte derfor kommu-
nen om en ny ti-årig tilladelse til at bry-
de granit.

Kommunens teknik- og miljøudvalg 
besluttede i januar, at der skulle laves 
en såkaldt VVM-undersøgelse (Vur-
dering af Virkninger på Miljøet), før 
kommunen kan tage stilling til, om TR 
Granit kan få sin tilladelse forlænget. 
Kommunen gav dog samtidig TR Gra-
nit en midlertidig tilladelse til at fort-
sætte granitbrydningen.

Men dette klagede naboer til granit-
bruddet over. Naturklagenævnet be-
handlede klagen, underkendte kom-
munen og ophævede den midlertidige 
tilladelse til TR Granit.

Firmaet må altså ikke igen bryde 
granit før, VVM-undersøgelsen er la-
vet, og kommunen har givet en fornyet 
tilladelse.

Der er nu lavet et kommuneplantil-
læg, der indeholder den nødvendige 
vurdering af, om granitbrydningen har 
uheldige virkninger på omgivelserne – 
den omtalte VVM-undersøgelse. 

Kommuneplantillæg og undersøgel-
se blev forelagt for Teknik- og Miljøud-
valget onsdag.

Skal ud i høring
Kommuneplantillægget skal nu ud i of-
fentlig høring i otte uger. Efter hørin-
gen skal det behandles af kommunal-
bestyrelsen med de eventuelle bemærk-
ninger, der kommer ind i høringsfasen. 
Først herefter kan der gives en ny tilla-
delse til TR Granit til brydning af gra-
nit i Paradisbakkerne.

Det har altså lange udsigter for TR 
Granit endnu at genoptage brydnin-
gen. 

Til gengæld ser det ud, som om be-
boerne på Paradisbakkevejen må affin-
de sig med, at der også bliver brudt gra-
nit i fremtiden. 

I den 34 lange sider gennemgang af 
granitbrydningens virkninger på mil-
jøet i området i Paradisbakkerne, slå-
es det nemlig fast, at virkningerne ikke 
anses for særlig store.

VVM-undersøgelsen har set på gra-
nitbrydningens virkning på dyre- og 
plantelivet i området, indvirkning på 
jord, grundvand og miljø samt generne 
for naboerne.

En del af naboerne til stenbruddet 
på Paradisbakkevejen har tidligere kla-
get til Naturklagenævnet, da de mener, 
at granitbrydningen, sviner, larmer og 
forringer naturværdierne i området og 

nedsætter værdien af deres ejendom-
me.

Det ser dog ikke umiddelbart ud til, 
at VVM-undersøgelsen giver naboerne 
medhold i deres klager.

Må leve med sprængninger
Rapporten konkluderer, at det ikke 
vurderes, at der vil opstå væsentlige 
støjgener på grund af brydningen og at 
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
er overholdt. 

Samtidig fremgår det dog af rappor-
ten, at der »er naturligvis støj i forbin-
delse med sprængningerne. Da det er 

en meget kortvarig sjælden forekom-
mende hændelse har den ingen betyd-
ning i beregningerne af støjbidraget.«

Rapporten mener altså ikke, at 
sprængningerne i stenbruddet er væ-
sentlige gener for naboerne.

Støjniveau skal dæmpes
Dog fremgår det af redegørelsen, at det 
ikke kan udelukkes, at støj fra aktivi-
teterne i graveområdet kan virke gene-
rende på naboer eller borgere i områ-
det, og det anbefales, at der gøres me-
re for at dæmpe støjen. For eksempel 
støjdæmpning af sorteringsanlæg og 

anden belægning på tilkørselsvejen

Tilbage til naturen
Hvis TR Granit får lov at bryde granit 
i ti år mere, skal området bagefter ef-
terbehandles til natur. Det vil sige, at 
de lodrette klippevægge i bruddet skal 
sikres, så der ikke falder løse granit-
blokke ned. En sø skal etableres, og 
overskydende jord, grus og småsten 
fjernes fra området. Herefter skal det 
overlades til naturen at overtage områ-
det med tiden.

❞
Naturligvis 
er der støj i 
forbindelse 

med 
spræng-
ningerne

 PARADISBAKKERNE

IKKE VÆSENTLIG 
PÅVIRKNING
I rapporten oplistes de tre hovedproblemer ved 
at bryde granit i området som:

At det kan påvirke beskyttet natur og dyreliv • 
i området.
At det kan påvirke en sø i området.• 
At det kan medføre støj, støv og vibrationer • 
til gene for de omkringboende.

Rapporten konkluderer, at brydningsaktiviteten 
ikke medfører »væsentlig påvirkning i forhold 
til nogen af de tre problemer«.

Af redegørelsen fremgår det, at TR Granit øn-
sker at bryde granit ned til 13 meter under ter-
ræn. 

I brydningsperioden skal der med to-tre • 
ugers mellemrum udsprænges klippeblokke 
på cirka 6,5 meters højde og seks meters 
bredde og herefter foretages mindre spræng-
ninger for at dele klippen op i mindre dele. 
Årligt skal der køres 12.000-13.000 tons gra-• 
nit væk fra bruddet. Det svarer til cirka 500 
lastvognslæs per år. 
I gennemsnit vil der i otte måneder af året • 
køre tre-fire lastbiler per dag fra stenbruddet. 
Derudover vil der være støv- og støjgener, • 
når der skal bores ud til nye sprængninger og 
når granitten sorteres og læsses i området.

Der brydes ikke granit i juli måned og heller 
ikke om vinteren.
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PROCEDUREN
Vurderingen på miljøet ved at bryde granit i Paradisbakkerne indgår i et nyt Kommune-
plantillæg nr 030 til Regionskommuneplanen 2005.
Kommuneplantillægget skal nu sendes ud i høring i otte uger. Herefter skal eventuelle be-
mærkninger indarbejdes i kommuneplantillægget, inden det kan endeligt godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 
Først når det er sket, kan kommunen eventuelt give en ny råstofindvindingstilladelse til TR 
Granit.
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Nej vil koste job
Af Elisabeth Krogh

TR Granit ønsker tilladelse til at bryde 
5000 m3 granit pr. år over de kommende 
ti år på et område på lidt over to hektar 
i Præstebo stenbrud, der ligger i udkan-
ten af Paradisbakkerne. Brydningen fore-
går på et mindre område inden for de to 
hektar.

TR Granit har oplyst, at hvis der ikke 
gives tilladelse til en fortsat brydning i 
Præstebo-bruddet, så vil der ikke mere 
kunne leveres den særlige Paradis Granit 
til monumenter og bygningsmaterialer, 
da den kun findes her i Paradisbakkerne.

Hvis brydningen i Paradisbakkerne ik-
ke får lov at fortsætte, anslår TR Granit, 

at man må skille sig af med tre-fire ansat-
te. Samtidig vil det give mindre arbejde til 
underleverandører. 

TR Granit har i forvejen været nødt 
til at skære ned på Bornholm og har otte 
færre ansatte, oplyser man. 

Virksomheden er dermed kommet ned 
på en kritisk størrelse, hvor en yderlige-
re reduktion kan få konsekvenser for at 
kunne opretholde virksomheden TR Gra-
nit på Bornholm.

Der er i dag beskæftiget cirka 25 per-
soner på Bornholm. I yderste konsekvens 
er de 25 arbejdspladser truede, mener TR 
Granit.

Den særlige Paradis Granit til monumenter og bygningsmaterialer findes kun i Paradisbakkerne. TR Granit søger tilladelse til fortsat brydning ned til 
13 meter under terræn. Modelfoto

81-årig fik sit ur stjålet
Mens en 81-årig kvinde var til gymnastik i Nexø Hallen fredag for-
middag, fik hun stjålet sit armbåndsur, oplyser Bornholms Politi.

Kvinden havde lagt uret i en lomme i sit tøj i omklædningsrum-
met, og da hun skulle tage det på, havde en tyv stjålet det.

tøm

Dagplejebørn køres rundt uden sele
Mens forældre risikerer klip i kørekort, hvis deres børn 
ikke er spændt fast i en godkendt autostol under bil-
kørsel, så er der ingen krav til børnenes sikkerhed, når 
de transporteres i taxa eller bus.

Her er tilsyneladende et hul i loven, som blandt an-
det Hjørring Kommune har udnyttet, skriver NORDJY-
SKE Stiftstidende.

32 af kommunens yngste børn har ikke været spændt 
fast, når de skulle transporteres med taxa til f.eks. lege-
stue.

- Jeg er målløs. Jeg troede, de sad spændt fast på en 
forsvarlig måde i forhold til deres alder, siger en forar-
get Dorte Thon Andreasen fra Sønderlev til NORDJY-
SKE.

Hendes toårige søn, Anders, har utallige gange kørt i 

taxa uden at sidde i en autostol, og det er endda helt lov-
ligt, selvom statistikker fra Sikker Trafik viser, at mange 
børn, som bliver dræbt ved trafikulykker, kunne være 
reddet, hvis de havde været spændt korrekt fast.

- Hvis kommunerne handler så ansvarsløst, at de la-
der børn under tre år køre rundt i taxaer uden at være 
spændt fast, så må vi lukke det hul i loven, konstaterer 
trafikordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, 
over for avisen.

Han vil nu stille spørgsmål til justitsminister Lars 
Barfoed om sagen.

I Hjørring Kommune har man nu besluttet sig for 
at ændre praksis, så alle børn i vuggestuer og dagpleje 
fremover skal sidde i autostole under transport.
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Aktiviteter i Folkets Hus
Efterårs- og vinteraktiviteterne i Folkets Hus 
er i fuld sving. Hver mandag formiddag hol-
der Lyspunktet gymnastik, og om eftermid-
dagen er der socialt samvær med banko den 
første mandag i hver måned.

Banko er der masser af i forvejen, idet ste-
det obligatoriske bankospil holdes året rundt 
hver mandag aften.

November måneds spisningen finder sted 
tirsdg den 9. november, mens månedens fi-
skebuffet afholdes søndag den 14. 

Den Skæve Kø giver mulighed for billard-
spil flere gange om ugen.
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