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Børne-
påske-sjov 
i Allinge
 
Af Niels Ebdrup

BØRNEAKTIVITETER
Aktivitetsgruppen Børn på Nordlandet bar-
sler med påskeløjer og hygge nu på lørdag, 
31. marts.

Det er syv forældre til nordlandsbørn, der 
står bag arrangementet, fortæller en af de 
engagerede, Trisse Greenin.

– Vi er den her lille forældregruppe på i alt 
ni personer, som prøver at lave lidt børneliv 
heroppe. Vi har lavet et ”årshjul”, så der kom-
mer årligt tilbagevendende arrangementer, 
og nu er vi nået til påsken, fortæller Trisse 
Greenin.

Æggejagt med præmier
Det egentlige arrangement finder sted på 
Kongeskærskolen og begynder klokken 
10.00.

– Der vil være æggejagt den første times 
tid, hvor vi har gemt omkring 100 æg – både 
chokoladeæg og små plastikæg, der giver ad-
gang til gaver fra byens erhvervsdrivende. 
Finder man et plastikæg, er det nummere-
ret, og så skal man bare aflevere det i boden, 
fortæller Trisse Greenin.

Der vil nemlig også være en påskecafé, 
hvor man kan købe boller og varm kakao. 
Der kommer desuden til at være konkurren-
cer. En, hvor det gælder om at kunne løbe og 
samtidig balancerende med et æg på en ske. 
Og en, der involverer en såkaldt påskepina-
ta.

Har sat præg på byen
Arrangementet på lørdag har været under 
optakt i længere tid, og det har nogen måske 
bemærket i byen.

– Vi har tre konkurrencer kørende. Vi har 
sat to postkasser op i Superbrugsen i Allin-
ge. Den ene går ud på, at man skal tegne et 
påskeæg. Den anden går ud på, at man skal 
klippe et gækkebrev og skrive et rim. På lør-
dag trækker vi lod om vinderne.

– Den tredje konkurrence involverer på-
skepynt, som børn i Allinge Børnehus har 
tegnet, og som vi har lamineret og hængt op 
i Havnegade. Konkurrencen går ud på at tæl-
le påskepyntet og aflevere sit svar i på-
skecaféen på lørdag. Så er der præmier til de 
heldige vindere, siger Trisse Greenin.

Efter påskearrangementet er det næste 
arrangement i Børn på Nordlandets årshjul 
sankthans.

Campingvognen er medlemskortet:

Rød-hvid landsby er trillet til Sandkaas
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FÆLLESSKAB
Sneen hvirvler rundt mellem de 
rød-hvide campingvogne på Sandkaas 
Familiecamping.

– Vi havde jo hørt, at der var meget 
sol her på Bornholm, griner Arne Dol-
leris, medlem af Kabe club Danmarks 
bestyrelse, på klingende fynsk.

Det er den eneste kommentar, Born-
holms Tidende hører til vejret i den tid, 
vi besøger den midlertidige landsby 
bestående af 13 Kabe-campingvogne. 
For Kabe-folket – medlemmerne af Ka-
be club Danmark, som har slået sig ned 
i Sandkaas for påsken – har så meget 
andet at tænke på. Der skal arrangeres 
en påskefrokost. Der er en udflugt til 
Bornholms Tekniske Samling. Og så er 
der nogen, der skal nyde buffeten på 
Nordbornholms Røgeri.

Derudover er sagen den, at når man 
har en Kabe-vogn, behøver man ikke 
frygte kulde. De svenskproducerede 
vogne er de mest solgte vintervogne i 
Europa, og de er fyldt med varmende 
luksus. Det mærker avisens udsendte 
selv, da vi bliver inviteret inden for i 
Arne Dolleris’ 5,20 meter lange vogn. 
Næstformand i klubben, Claus Lade-
gaard, gør os selskab, og selv om det ik-
ke er hans vogn, vi befinder os i, har 
han helt styr på, hvad den formår.

– Her er komfur med bageovn, grill, 
vandbåren gulvvarme, toilet med bad 
og radiatorer, som når man sidder der-
hjemme, fortæller Claus Ladegaard, 
der kommer fra Næstved på Sydsjæl-
land.

– Det er en hyggeklub, som har Ka-
be-campingvognen som det fælles. Det 
var på grund af den, vi mødtes. Og sam-
men kommer vi ud og oplever noget, 
siger Claus Ladegaard.

– Vores fællesskab, det er den 
rød-hvide. Men ellers er det kaffe, hyg-
ge og at have det godt, konstaterer Arne 
Dolleris.

Trolde har slået sig ned
Arnes Kabe er så rummelig, at der er 
plads til, at en flok trolde også kan bo 
der.

– I tænker sikkert på, hvorfor her er 
så mange trolde, siger Arne Dolleris og 
peger på en flok gummitrolde, der har 
taget opstilling i et vindue.

– Det er ikke, fordi jeg har hjemve. 
Det er, fordi vi i Kabe club Danmark har 
DAM-trolden som maskot, og mange af 
os ynder at have en trold med. Og så 
bruger vi også meget at tage til Gjøl, 
hvor Thomas Dam i sin tid lavede de 
her trolde. Så holder vi et lille Gjøl-træf 
og ser på den gamle produktion, for-
tæller Arne Dolleris.

Så du tager alle dine trolde med på 
træf?

– Nej, nej. Jeg har ikke alle mine trol-
de med. Jeg har en 120 stykker, når de 
alle sammen er hjemme, siger Arne 
Dolleris.

– Jeg vil lige sige, at vi ikke er hoppet 
på troldene. Vi har ikke en eneste, ind-
skyder Claus Ladegaard hurtigt.

– Ikke endnu. Ikke endnu, siger Ar-
ne Dolleris og fortæller, at de trolde, 
der står i vognen, faktisk har fast adres-
se i den, så de bliver ikke skiftet ud med 
dem derhjemme.

Tænk sig... Din interesse for trolde er 
opstået via din interesse for Kabe...

– Nej... Den havde jeg lidt før. Men 
det tog om sig på et tidspunkt, siger Ar-
ne Dolleris med et lidt undskyldende 
smil.

Mødes tit
Gjøl og Sandkaas er bare to af de steder, 
hvor Kabeklubbens omkring 250 med-
lemmer har mødtes til træf. Medlem-
mer af klubben mødes over tyve gange 

om året.
– Om efteråret laver vi bærtræf, hvor 

vi tager til Vesterhavet og plukker bær – 
sidst var vi 20 vogne. Og i juni måned 
skal vi til Sønderjylland. Og Store Bede-
dag skal vi til Fyn, fortæller Claus Lade-
gaard.

Hvorfor har I så valgt at tage til Born-
holm for første gang?

– Min kone Stine og jeg har været 
her flere gange med campingvognen, 
og vi ville godt have vores Kabe-venner 
med herover. Så da Arne og jeg talte om 
at lave et træf i påsken, fandt vi på at ta-
ge til Bornholm – bare for at prøve no-
get andet. Arne og Susanne var med på 
den, og så satte vi fire os ned og lavede 
et træf. Her i klubben arbejder vi meget 
sammen i par, fortæller Claus Lade-
gaard.

Hvor dyr en hobby er det her?
– Den billigste Kabe kan du i dag få 

for 270.000 kroner. Den er 4,70 meter 
lang. Den største er 10 meter lang. Så 
det koster da lidt, siger Arne Dolleris 
der fortæller, at man til gengæld kan 
forvente, at vognen holder i ti år.

Kabe club Danmark har kun et med-
lemspar på Bornholm. De bor i Rønne, 
men deltager ikke i træffet ved Sand-
kaas.

Arne Dolleris ejer 120 DAM-trolde. Men de bor ikke alle i hans Kabe-campingvogn.

 º Det er en hygge-
klub, som har  
Kabe-camping- 
vognen  
som det fælles.
Claus Ladegaard,
næstformand i 
Kabe club Danmark 

Fællessang på Provianten

Der er fællessang på Provianten i Gudhjem 
fredag 6. april klokken 20.00. Johan Lorent-
zen har sammensat en potpourri af kendte 
og elskede sange, og han vil ifølge arrangø-
rerne få assistance af et stærkt lokalt set-up 
af musikere. nebdrup
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VELKOMMEN...

Vi har et åbent sind og  
- næsten altid åbent

DET LILLE GALLERI

I ØSTERMARIE...

GOSH - TOMBOLA åben i påsken

Keramik - Små billeder - Plakater  
- Kort m.m.m. - Kom selv og se!

Påsken hos os: 28/3-2/4.
Godthåbsvej 34 -ØM - lige overfor Brugsen

F.F.F. 70x50 cm / 2009

Begrænset antal: Dengang: Kr. 225,- 
NU PÅSKEPRIS

Ski i påsken

Bornholms Skivenner fortæller, at der bliver mulighed for at 

stå på ski på Bornholm i påsken. Skivennerne forventer så-

ledes at kunne åbne skibakken på Gudhjemvej 35 nu på 

langfredag og påskelørdag. Men det holder sandsynligvis ik-

ke der. Der er også mulighed for, at der kommer langrends-

spor i Almindingen.

– Såfremt vejrprognosens løfter om sne holder, vil vi også 

forsøge at lave langrendsspor. Sandsynligvis vil vi køre tors-

dag formiddag, når snevejret aftager. Vi håber således, at der 

vil være fine spor til et par dage indtil tøvejret tager fat igen, 

fortæller formand for Bornholms Skivenner, Jesper Jørn 

Jensen, i en pressemeddelelse.

Både fredag og lørdag vil bakken være åben fra klokken 

10.00 til 16.00. nebdrup

Hvad der for havefolket er dårligt påskevejr er herligt vejr for 

skifolket. Arkivfoto: Berit Hvassum

FORÅRSTEGN
redaktion@bornholmstidende.dk

r trillet til Sandkaas

På bordet står en lille Kabe-vogn. Man skulle ikke tro det, men 

der kan ligge en trelitters vinboks i den.

Claus Ladegaard og Arne Dolleris har arrangeret Kabe-træfet på Bornholm sammen med deres bedre halvdele.


