
Kom med i en GRUPPE søndag 18/11 og gør 

midten af BORNHOLM til et stærkt kraftcenter. 
 
 

 

 

 

Forslag til vinteraktiviteter: 

Fælles jule- og påskepyntning i byen ⚫ Adventskalender rundt i 

byen – f.eks. historiske steder ⚫ Fælles Fastelavnsfest for juniorer 

⚫Fælles fastelavn i Nyker ⚫ Fælles revy (Rø har nogle fantastiske 

forfatterspirer) ⚫ Oktoberfest ⚫ Børnedage i Klemensker Hallen i 

vinter- og efterårsferier ⚫ Kalenderlys til jul på BAF Tårn ⚫ 

Skibakkefaciliteter på Krobakken - vi starter med en skilift 

⚫Indendørs skøjtehal. 
 

Forslag til sommeraktiviteter: 

Nye turistattraktioner som Veteranbane (DBJ) Rø-Klemensker ⚫ 

Veteranjernbane Klemensker Rø ⚫ Mini Togbane til Rø a la Tivoli ⚫ 

Outdoor aktivitet ⚫ En enkelt dag med aktiviteter på sportspladsen ⚫ 

Fælles sommer/leg-fest i Klyngen ⚫ Fælles Sct. Hans i Klemensker ⚫ 

Giv en turist natten og stilheden – den er sjæl-som ⚫ Ture rundt til de 

kreative sjæle, små butikker o. lign ⚫ Fisketure ⚫ Fælles gåture ⚫ 

Traveture – udforskning af øen ⚫ Natur-ture med guide ⚫ Fælles 

vandreture med medbragt mad ⚫ Lave camps med overnatning i 

shelters på det nye stisystem ⚫ Fælles sportsoplevelser for de unge – 

f.eks.: Prøv af ride i Rø ⚫ Vandland i Klemensker ⚫ Overdækket 

skøjtebane ⚫ Naturbørnehave ⚫ Danmarks Flotteste Folkeracebane 

der tiltrækker folk i alle aldre, turister. Naturområde ⚫ Til gavn for os 

alle: Hele øens flotte helårs BADELANDS HOTELKOMPLEKS – 

kan opstå omkring det nuværende Svømmebad i Klemensker. 
 

Forslag til generelle forbedringer: 

Skærtorsdagsfest tilbage i Klyngeregi ⚫ Mandeaften fast dato  do ⚫ 

Dameaften fast dato do ⚫ Fest med modeshow – Bente Hammer Fru 

Engel - Brunch eller eftermiddag hvor der også er plads til leg ⚫ E-sport ⚫ 

Børnevenligt ⚫ Fælles arrangementer på skift i de 4 byer ⚫ Julefest med 

fortællinger fra gamle dage. ⚫ Kvartals sammenkomst på skift ⚫ Studietur 

til andre Klynger ⚫ Fælles STOR kalender – for at undgå sammenfald ⚫ 

Fælles foredrag – hente oplægsholder ovre fra  ⚫ Lave samtaleklub 

/diskussionsklub, hvor der kan diskuteres aktuelle eller mere almene emner 

⚫ Bogklub ⚫ Erindringsværksted – fortællerum ⚫ Fælles form for byporte 

– hvor der kan annonceres med aktuelle tiltag / events 

⚫ Vejprojekt Rø ⚫ Indfaldsveje /portaler v.byerne. ⚫ Sænket hastighed 

gennem by ⚫ Klemensker: Bedre hundevenlig hundeparkering v. Brugsen 

⚫ Café-område i SuperBrugsen - Mødested/venteområde v/bus – hvileplads for cyklister ⚫ Lave et puslespil med 2400 brikker i fællesskab, evt. 

sammen med turister ⚫ Kønnere bymidter ⚫ Styrkelse af byernes bymidter ⚫ Genplantning af vejtræerne mellem Årsballe og Klemensker ⚫ 

Stikontakt byerne imellem ⚫ Stilleture – udveksling af ideer /tanker. ⚫Møder - fælles udveksling af daglige ”opgaver” – hjemme og evt. 

løsninger af dem → gøre tilværelsen lettere  -  deling af viden – støtte hinanden som før i tiden. ⚫ Sammenhængende stier mellem byerne 

Stisystem → maratonlængde  → klynge maraton ⚫ Stisystem der binder klyngen sammen -  gå- og cykelture ⚫ Klatretårn i BAF bygning ⚫ 

Friluft film på BAF Tårn ⚫ Projektor til at belyse BAF Silo ⚫ Klemens Kro ⚫ Røbro mølle projekt ⚫ Samle sporten under én forening ⚫ 

Samarbejde inden for idrætten, datastuer, pensionistforeninger, menighedsråd og lokalhistoriske arkiver ⚫ Fokus på tilflyttere – tilflytterboliger 

⚫ Gensidige besøg: nye ideer til have-skov –grisepasning osv. ⚫ Udlejningscentral  (maskiner og værktøj) ⚫ Lave arbejdssjak som hjælper 

hinanden med private projekter i hus og have (relevant for os der bor i gamle ejendomme, hvor der er nok at tage fat på) – det er sjovere at 

arbejde flere sammen, og så kan man se at der sker noget ⚫ Modelteater: har gammelt C-teater – har materialer til C-Teater – har kulisser og 

figurer til ca. 30 forestillinger ⚫ ØKO landbrug ⚫ ØKO grønsagsmark.  

⚫ Forslag med fed tekst – her er der nedsat arbejdgrupper. 
 

WWW.4-KLØVER-KLYNGEN.DK 

E-mail: mail@4-kløver-klyngen.dk   

Her er de foreløbige forslag: 


