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Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:
Formand:

???????

Næstformand ????
Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10
Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej 35,,

Mobil nr. 22222358
Tlf. nr. 50728537

Gymnastik: Marianne Haase, Munkegårdsvejen 2

Mobil: 42339658

Fodbold: Flemming Nexø, Hegnedevejen 31

Mobil nr. 2446407

Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19

Tlf. nr. 5697508

Festudvalg : ????
suppleant:?????
Redaktør: Marianne Jensen, Dr. Glavens Vej 1

Tlf.nr. 24656537

E-mail: marronnic@mail.dk
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Motionscykelløb 2016

Klubhuset på Baunevej

. Efterårsnyt 2016

Der blev solgt næsten 75 lodder, men kun ca. 30 personer var ude at cykle.

I foråret 2016 skrev vi i forårsnyt.

Der var præmier til alle og alle havde en hyggelig eftermiddag.

19. november 2015 vedtog Bornholms Regionsråd ændring
af lokalplan i Østre Sømark. Ændringen giver mulighed for
udstykning til sommerhusgrunde af området med boldbaner
på Baunevej.

Om aftenen mødte ca. 40 personer op til grill, hyggelig
aften, hvor der var rift om lodderne til amerikansk lotteri.

Lokalplan ændringen betyder, at grunden under Pedersker
IFs klubhus på Baunevej udstykkes med henblik på salg af
grund og klubhus.

Der blev et overskud på ca. kr. 4.300,00

19Januar 2016 var Pedersker IF (Flemming Nexø, Preben
Christoffersen, Lisbet Munch) til møde med Teknik-miljø
(Claus Stensgaard Jensen, Ann Juul Nielsen) og formand
for Fritid og kultur Erik lund Hansen om videre plan for
grunden under Pedersker IFs klubhus på Baunevej.

Mette og Per Birk vil fortsat gerne stå for arrangementet, men søger nogle nye ideer,
det er fint nok at der bliver solgt mange lodder, men
selve konceptet med at cykle holder
ikke helt når der ikke er så mange der cykler.

Claus Stensgaard Jensen orienterede om juridiske vilkår
for salg af BRKs ejendom. Vi drøftede forskellige detaljer
og Pedersker IF fik svar på aktuelle spørgsmål.
Der er lagt overordnede plan:
Teknik og miljø iværksætter udstykning af grunden og indhenter et antal ejendomsvurderinger.
Ud fra disse vurderinger fastsættes prisen på grunden af
Teknik og miljø.
Efter udstykning, vurdering og prisfastsættelse sendes sagen til behandling hos Teknik og miljøudvalget, som vedtager betingelserne for salg af grunden.
Teknik og miljø og Pedersker IF, aftaler hvordan køb af
grund og salg af grund og klubhus teknisk kan forløbe.
Lisbet Munch
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Efterårsnyt 2016
Ovenstående plan blev forstyrret af, at et antal grundejerforeninger i Vestre Sømark, i foråret 2016 ankede beslutning om lokalplansændring til Natur og miljø klagenævnet.
Proceduren med udstykning, og salg af klubhus og grund,
blev sat på standby.
D. 11-8-16 fik vi Natur og miljøklagenævnets svar. Grundejerforeningerne fik ikke ret, og Teknik og Miljø har nu
genoptaget arbejdet med udstykning til det videre forløb.
Lisbet Munch
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Hej sponsorer
Malerfimaet Johnny Brandt-Jensen
Vi var i underskud med bolde til U13 drenge.
Det har Malerfirmaet Johnny Brandt-Jensen hjulpet os
med.
Tusind tak til
Johnny Brandt-Jensen
Fra Irene Espersen og
Pedersker Idrætsforening

Tak til jer alle.
Et enkelt lille diskret hjertesuk.

Langt de fleste er meget søde til at komme med Logoer og materialer der skal bruges.
Men. Men. Men.
Der er enkelte der er noget langsomme. Det forsinker hele processen, og det kommer nemt til at gå ud
over dem, der for længst har gjort det vi har aftalt.
Tak alligevel fordi I vil støtte os.

Det var bare et lille, stille ønske fra mig, men det er
fantastisk at så mange bakker op.
Hilsen og tak
Irene Espersen
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Fodbold Drenge/Piger U11/U13
Jeg træner u13 Pedersker, både piger og drenge
Jeg ville rigtig gerne have en til at hjælpe mig til at træne,
da det er lidt hårdt med så meget at se til. Vi træner lige
nu fredag 14.30-16.00 men vil meget gerne have det rykket til torsdag træningstidspunktet er ikke helt klart endnu
spillerne er super søde og lytter godt efter hvad man siger, dog er der også plads til lidt leg.
Venlig hilsen Ditte Funch
Tlf. : 53286650

6

23

Efterårs nyt 2016 fodbold
Der er efterhånden ikke så meget at skrive om længere, vi bliver færre og færre til at spille fodbold.
Der var ikke tilslutning nok til at fortsætte med de mindre børn, mellem 7 og 11 år, da det kræver 5-6 stykker i samme alder for at kunne stille et hold og spille
stævner, det er en skam, men vi kan ikke trylle spillere frem. De skal komme selv.
Det som stadig kører er U/13 drenge, men hvor længe er jeg ikke sikker på, de er heller ikke for mange,
et enkelt afbud og de kan ikke stille hold.
U/13 mangler en træner der kan hjælpe Ditte med
drengene på banen, hun har sin egen fodbold at passe og har næsten ingen mulighed for at være med til
kampene om lørdagene, vi har spurgt mange steder
uden resultat.
Det er sørgelig læsning men uden børn og træner ingen fodbold, vi har ellers en fin lille bane, det havde
været rart om der var lidt flere som ville bruge den
sammen med os.
Ikke at der ikke bliver spillet bold på banen, kommer
man forbi om aftenen eller weekenden er der ofte
gang i den, så det er da rart at se at banen bliver
brugt af Pedersker boerne
Flemming Nexø
Fodboldformand
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Nyt fra Gymnastik
Ny formand for gymnastikafdelingen!
Her i maj måned rundede jeg ubemærket de 60 år. Før
efterlønsreformen havde jeg faktisk besluttet at gå på
pension og jeg havde så småt psykisk i flere år forberedt
mig på det. Var jeg ikke lidt mere træt om aftenen, tog jeg
mig ikke en lille ”mormor” midt på dagen, værkede ryggen ikke lidt etc. Men sådan skulle det ikke være. Jeg
syntes alligevel ikke at jeg var klar til en retræte. Der var
jo stadig vores dejlige hus, børnene, dyrene, haven, mine
hobbyer og mit arbejde som plejemor som trak i mig.

Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

Vi købte vores nedlagte husmandssted på Munkegårdsvejen 2 for 10 år siden. Vi anvendte huset de to første år
udelukkende som fritidsbolig. Derefter sagde vi vores job
op i Nordsjælland og drog med fyldte flyttelæs til Poulsker. Siden da har vi løbende renoveret og udbygget vores hus.
Inden vi flyttede hertil, havde jeg de sidste 9 år arbejdet
som leder for en stor SFO på Helsinge Realskole. Mange
børn, stort personale, mange møder etc. Så roen her på
Bornholm trak gevaldigt.
Da vi var faldet til her på øen, meldte jeg mig under fanen
igen. Det blev til et år med Forældre/barn hold og to år
med Puttehold i Pedersker.
Sideløbende med mit pædagogjob havde der tidligere også været energi til at være instruktør på forskellige børne
– og voksenhold i Vejby IF. Med årene blev det til mange
DGI kurser med forskelligt indhold. Blandt andet et længerevarende Aerobic kursus, hvor jeg som alderspræsidenten svedte med de meget yngre kursister.
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Mine favorithold har tidligere altid været børnehold, især
Forældre/barn hold. Vi skulle lege, grine og det skulle være sjovt at gå til gymnastik. Det var derfor med lidt bæven,
at jeg her i år meldte mig på et inspirationskursus i Nyvest
Centret for 55+ med gang i. Jeg tager det som en udfordring at kombinere det sjove, det sunde og det gode for
voksengymnastikken. Ud med alvoren - ind med latteren!
- Sundt og godt – Motionsgymnastik for alle, som starter
op den 13. september på Sydbornholms Privatskole, vil tage sit udgangspunkt i det ovenstående. Så jeg håber, at
alle vil møde op med et positivt smil på læben. Vi vil garanteret få rørt lattermusklen sammen med alle de andre
muskler.

Jeg er fuldtidsplejemor og uddannet pædagog. Har været på mange DGI kurser i løbet af årene. Jeg har været instruktør på mange forskellige børne – og voksenhold. Først i Vejby Idrætsforening i Nordsjælland og
sidst her i Pedersker, hvor jeg havde Puttehold og Forældre/barn hold. Jeg bor lidt udenfor Poulsker med min
2 – og 4 benede familie.
Med gymnastikhilsen Marianne Haase, formand for
gymnastikafdelingen i Pedersker IF.

- Da jeg jo ikke helt kan slippe de dejlige spontane børn,
så vil der være Familieidræt en gang om måneden. Vi er
så småt startet op , men alle interesserede kan møde op
lørdag den 10. september.
Det er enten Sydbornholms Privatskole, der lægger gymnastiksal til eller vi mødes på PIF`s fodboldbane.
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Sundt og godt
Motionsgymnastik for alle.
Sæsonstart tirsdag d. 13. september.
Målgruppen er m/k der har brug for at få rørt sig.
Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00 – og slutter igen kl.
20.00.

Et rytmegymnastikhold for piger står også øverst på ønskelisten. Her mangler vi desværre også instruktører. Lige
nu er der ellers åbnet for tilmeldingen for rytmegymnastik
instruktøruddannelsen i DGI Byen i KBH. Så er der nogen, der har mod på en udfordring, så ring til mig. Jeg
ved det kræver tid – men det kommer tifold tilbage i form
af glade børn og taknemmelige forældre.
Med gymnastikhilsen fra Marianne Haase

Sydbornholms Privatskole lægger endnu engang gymnastiksal til. Husk I skal via kældertrappen fra

Mobil: 42339658

p – pladsen.
Medbring et håndklæde eller et lille tæppe, samt en flaske
vand.
Efter en kort opvarmning, hvor vi får pulsen op, arbejder
vi alle kroppens muskler igennem i et stille og roligt tempo. Ryg, mave, skuldre, ben etc. Målet er at vi er i bevægelse hele tiden og med tiden får lyst til mere. Vi slutter af
med lidt afspænding.
Hen over sæsonen vil vi arbejde bl.a. med elastikker og
håndvægte.
Instruktøren på begge hold vil være: Marianne Haase,
mobil 42339658.
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Hurra

Familieidræt med start lørdag d. 13. august.

Idrætsforeningen har fået noget så sjældent som et nyt
bestyrelsesmedlem.
Det er Marianne Haase der gerne vil tage sig af gymnastikafdelingen.

Marianne kommer med masser energi og gode ideer,
hjertelig velkommen til Marianne
Bestyrelsen

Målgruppen er børn, forældre, bedsteforældre og andre, der har lyst til at lege og bevæge sig sammen.
Vi mødes hver den anden lørdag i måneden kl. 10.00 –
ca. 11.30
OBS! Første gang var allerede lørdag den 13. august.
Det foregår selvfølgelig på Sydbornholms Privatskole.
Er vejret godt vil vi primært være udenfor på banen, ellers er vi i gymnastiksalen.
Husk indgangen til gymnastiksalen er fra p-pladsen og
ned af kældertrappen.
Det vil være en god ide at medbringe et tæppe til at sidde på og lidt vådt og tørt til ganen.
Marianne Haase
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Aktivitets kalender
i Pedersker idrætsforening
Efterår/vinter 2016/17
Fodbold
Træning: fredag kl. 14.30 – 15.30

Gymnastik
Sundt og godt – motionsgymnastik for alle
start tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 –
20.00
Kontaktperson: Marianne Haase, mobil 42339658

Badminton og anden aktivitet

Kontaktperson: Flemming Nexø mobil 24464007

Familie Idræt
Familieidræt starter lørdag den 13. august 2016 kl.
10.00-11.30

Kontaktperson: Marianne Haase, mobil 42339658

Son Taekwondo

Derefter hver den anden lørdag i måneden
Har ikke fastlagt nogen træningsdag endnu,
Marianne Haase

da tilslutning ikke er så stor.
Interesserede kan kontakte Michael Hesthaven,
mobil 20425082
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