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Hasle Byting

KUK i Hasle

Vi fortsætter succesen og vores ambition om et 

arrangement om måneden. Dog holder vi ferie i juli 

måned.

Koncerter/arrangementer i maj og juni bliver 

annonceret i dagspressen og på vores Facebookside.

Foråret starter med disse to koncerter:

15. marts kl. 19.30 – Duo Hammarschmidt – Hasle Kirke

12. april kl. 19.30 – Sigga Eypórsdóttir – Det gamle Rådhus

Billetter kan 3 uger før hvert arrangement købes i 

”Klædeskabet”, Storegade 49

Repræsentantskabsmøde og 
borgermøde i Hasle Byting
 

Mød op til mødet torsdag den 14. marts kl. 19,00 på 

Rådhuset (indgang fra Rådhusgade).

I forlængelse af repræsentantskabsmødet er der 

borgermøde med fokus på ”Hasle hvad nu og fremover”

Hasle Bytings Ildsjælepris 2019 overrækkes ved 

mødet.

 

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Bytingets aktivitetsudvalg har besluttet at gentage 

de senere års Påske i Hasle,  i 2019 - i dagene 13. april 

– 22. april.

Beslutningen bakkes op af Hasle Turist- & 

Erhversforening.

 

Vi vil igen i år markere påsken visuelt  og vi håber på 

et samarbejde igen i år med skolen og børnehaver 

om projektet ”Grøn/Gul Påske i Hasle”. 

Udsmykningen vil foregå torsdag/fredag den 11/12. 

april.

 

Påsken falder sent i år, så der er sikkert flere i 

området/byen der åbner, eller har åbent for 

sæsonen, som der kan gøres opmærksom på.

 

Vi vil bestræbe os på, at det igen bliver en 

familievenlig påske Hasle indbyder til. 

 

Vi opfordrer alle der har, eller vil lave en aktivitet i 

påskeugen, eller har ideer til andre indslag, om at 

meddele det til undertegnede gerne så hurtigt som 

det er Jer muligt. 

 

Vi ser også gerne tilbagemelding fra områdets 

spisesteder omkring åbningstider og gerne med et 

påsketilbud.

 

 

Med venlig hilsen

 

Hasle Byting & Hasle Turist- & Erhversforening

 

Kaj Erik Mortensen

kajerik.mortensen@mail.dk 

21485391

Flagholdet består af 5 mand + 1 reserve, og vi kunne godt bruge 2 mand ekstra

Vi bruger ca. ½ time om morgenen kl 8, samt om eftermiddagen ligeledes ½ time 

kl 16/17/18/20, afhængig af årstid og arrangement.

Tilmelding til Jørgen på 50580173 eller mail j_mahlert@hotmail.com
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: jasmussen51@gmail.com

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk

Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk

Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com

Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

Afdelingsformænd

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 12, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Mail: hilselvis@sport.dk
 
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk

Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk

Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk

Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge Tlf. 
23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Hasle Hallen

Byvangen 6, 3790 Hasle

Sildefesten

www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening

www.hasle-if.dk

R32 Ninni Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Hasle Idrætsforening

Gymnastik

I gymnastikafdelingen er vi 

knapt 140 medlemmer og tak til 

alle som yder en indsats for 

gymnastikken i HIF. 

Gymnastikafslutning

Sæsonen slutter med 

gymnastikafslutning søndag d. 

24. marts kl. 14.00-16.00 i Hasle 

Hallen. Her glæder vi os til at 

vise, hvad vores børnehold har 

lært i løbet af vinteren og vi får 

besøg af et måske 2 gæstehold.

I weekenden d. 30.-31. marts vil 

vores springhold tage til 

forårsopvisning i Åkirkeby 

hallerne.

Vel mødt.

Medlemsmøde og udvalg

Mandag d. 28. januar 2019 

afholdt gymnastikudvalget 

medlemsmøde i Barakken, Hasle 

hallen. Der var 14 fremmødte. Til 

medlemsmødet blev drøftet 

hvilke hold og aktiviteter vi skal 

udbyde i HIF gymnastik. 

Udvalget vil fortsat arbejde på at 

få tilbud til alle aldre. Der blev 

opfordret til, at alle er 

behjælpelig med at finde nye 

instruktører. 

Der var genvalg til udvalget og 

det består af Karina Andersen, 

Ethly Westh, Helle Womb 

Mogensen, Gitte Nielsen og Iris 

Viborg Kofod. Tak til Helle for det 

gode traktement ved 

medlemsmødet.

Tak til de frivillige, der yder en 

stor indsats

At have en gymnastikafdeling 

der fungere kan kun lade sig 

gøre, hvis der bliver støttet op 

om afdelingen. Derfor skal her 

lyde en stor tak til instruktører, 

hjælpeinstruktører, forældre, 

hjælpere ved vores 

arrangementer, udvalg samt jer 

aktive. Uden alle jer havde det 

ikke kunne lade sig gøre.

Også tak til hovedbestyrelsen, 

skole og pedeller samt pressen 

for godt samarbejde.

Fortsat god sæson.

Vi glæder os til at se dig til den 

nye sæson, som starter i 

september.

På gensyn. 

Iris Viborg Kofod

HIF gymnastikafdeling

BORNHOLMER-
BREDBÅND
BRINGER OS 
BORNHOLMERE
SAMMEN – MED
FREMTIDENS
TEKNOLOGI OG
LOKALT NÆRVÆR

FRA

 179,-
BORNFIBER.DK

7089 0000
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 12. 
september 2018 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 24. 

april 2019.

Husk ka ekoppen

Hasle Idrætsforening

www.ok-entreprise.dk
Bymarken 12 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

Byggemodning, kloakreperationer  
fundamenter og meget mere...

PETANQUE

Vi har nu taget hul på et nyt år 

hvor vi forhåbentlig får spillet en 

masse spændende kampe.

Vi sluttede 2018 med julefrokost 

den 24. november med 24 

veloplagte deltagere.

Vores årlige medlemsmøde blev 

afholdt lørdag den 19. januar, 

hvor der var mødt 21 

medlemmer. Vi startede med et 

mindre traktement, hvorefter 

medlemsmødet startede kl. ca. 

14.. Formandens beretning blev 

godkendt, regnskabet blev 

godkendt. På valg var Vivi, Inger 

og Jane, de blev alle genvalgt. 

Baneudvalg var på valg, Bernt, 

Mogens og Bent blev alle 

genvalgt. Festudvalg Jane og 

Inger blev begge genvalgt og 

ligeledes blev Bo genvalgt som 

suppleant. Vi vil meget gerne 

invitere nye spillere til at 

komme ud for at prøve 

dette spændende og 

meget sociale spil, kom på en 

af vore træningsdage, hvor i kan 

låne kugler for at prøve at spille.

   

AKTIVITETSKALENDER

Træningstider: TORSDAG  KL. 10.00 – 12.00

LØRDAG     KL.  13.00 – 15.00

SØNDAG    KL.   10.00 – 12.00

VINSPIL: 1. LØRDAG  i måneden, start 6. april

Slut 2. november.

SKOV OG STRAND: Søndag den 2. juni kl. 09.00 ved røgeriet

KLUBMETERSKAB DOUBLE: Søndag den 30. juni kl. 10.00

UDVIDET VINSPIL: LØRDAG:den 6. juli

KLUBMESTERSKAB SINGLE: SØNDAG: den 11. august kl. 10.00

FEMKAMP: SØNDAG den 8. september kl. 10.00

Hvis der er ændringer, så vil det blive slået op i klubhuset.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt forår, med rigtig meget spil på vore 

baner.

Kaj Erik Hansen



7

Hasle Idrætsforening

HIF Bordtennis

Seniorerne svinger battet

Duk-duk, duk-duk, duk-duk, duk-

duk. Den sprøde ping-pong-lyd 

af bat mod plasticbolde lyder fra 

alle seks borde i bordtennissalen 

i klubhuset. 

Efter et par år hvor en lille gruppe 

60+ere mødtes ugentlig til 

træning, annonceredes med 

åbent hus i uge 37 sidste år her i 

bladet. 

Det blev et åbent hus der 

”battede”, 11 nye seniorer 

dukkede op for at lege med den 

lille hvide bold. I dag er vi 18 

aktive der troligt møder op hver 

mandag og torsdag fra 9.30-11.30.

Bordtennis er en fantastisk idræt, 

hvis man vil genoptræne 

muskler, balance og kondition på 

en nænsom måde. Der er ingen 

kropskontakt eller stor fysisk 

belastning. Det betyder imidlertid 

ikke, at man ikke stadig får 

masser af sved på panden.

Der trænes reaktionsevne, balance 

og muskelstyrke. Bordtennis er 

derfor en velegnet mulighed for 

at få motioneret både fysikken 

og det mentale, når man har 

passeret de 60 år.

Victor Bachmann blev i November af 

DGI kåret til årets bordtennis spiller.

Ud over bordtennis bliver der også tid til hyggeligt samvær og fællesskab 

under og efter træningen.

Gå glad på weekend” nye ungdoms spillere er velkomne i klubhuset mandage 

fra 17-18.30.
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TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

T lf. 5648 0746
E-mail: blomquist@f rma.tele.dk  · Mobil 2043 7746 · www.tømrerbornholm.dk

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Hasle Datastâua

Forårssæsonen 2019 er i fuld 

gang. Nogle brugere af 

datastuen er blevet ”udlært” og 

er stoppet. Der er for øjeblikket 

en del ledige pladser i datastuen. 

Så hvis du synes, at du har brug 

for hjælp til din PC, IPhone, tablet 

eller SmartPhone, så kontakt blot 

undertegnede. Vi kan sikkert 

finde et tidspunkt, hvor det kan 

passe dig at komme i datastuen. 

Vi har stadig åbent tirsdag og 

onsdag formiddag.

Vi slutter sæsonen med udgangen 

af marts måned. Det betyder, at 

sidste vejledningsdage bliver 

tirsdag d. 26. og onsdag d. 27. 

marts. 

Vi siger tak til alle brugere af 

Hasle Datastâua i sæsonen 

2018/19. Tak til Bytinget/

Husbestyrelsen for godt 

samarbejde og også tak til øvrige 

brugere af huset for fleksibelt og 

hyggeligt samarbejde.

På vegne af hele vejlederholdet.

Cai Kruse. Tlf.: 29290554 

E-mail: cai.kruse@bornholmer.eu
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Væksthuzet

Erhvervsmøder, påske og gospel i 
Vækst-Huzet

Vækst-Huzet bliver dette forår ramme om både 

gospel og erhvervsmøder.

Vækst-Huzet bliver rammen om to gospel 

workshops de kommende måneder.

Der kommer to gospelkor fra København i hver sin 

weekend.

De har lejet sig ind på Hasle Camping og Vækst-

Huzet er rammen om selve workshoppen.

Den 15.-17.marts er det Vanløse Gospelkor, ledet af 

Lars Jochimsen, der kommer. Fredag og lørdag vil 

der være masser af sang og hygge i Vækst-Huzet og 

søndag vil koret deltage i både formiddagsgudstjenesten 

i Sct. Nicolai i Rønne og bagefter i gospelgudstjenesten i 

Musikhuzet.

I bededagsferien, 17.-19. maj vil Laura Kjærgaard 

komme med sit kor, Amager Gospelkor. Også de vil 

fylde Vækst-Huzet med sang, og søndag deltage i en 

gospelgudstjeneste i Musikhuzet i Rønne.

Begge gange er vores lokale gospelkor AmaZing 

inviteret til at deltage i workshops og gospelgudstjeneste.

Hver måned holder Gospelfællesskabet Bornholm 

gospelbrunch (for det meste den første lørdag i 

måneden bortset fra juli) og hver anden måned en 

gospel meditation (en lavmælt gospelgudstjeneste 

med tid og plads til fordybelse). 

Gospelbrunch (hvor alle er velkomne, medbring et 

eller andet spiseligt, der passe til et brunchbord); 

lørdage 2. marts, 6. april, 4. maj og 8. juni, kl. 10-13.

Gospel Meditation er 22. april og 30. juni, kl. 15.30 – 

ca. en times varighed. Der er gratis café fra kl. 14.30.

Påsken i Vækst-Huzet

Som tidligere år vil der være en 

række arrangementer i Vækst-

Huzet i påsken.

Gospelfællesskabet har fire 

anledninger i påsken: 

Skærtorsdag d. 18. april kl. 18 fejres 

med lammesteg og nadver, for det 

var den dag, Jesus indstiftede 

nadveren sammen med sine 

disciple, den sidste aften han 

levede. Det koster 30 kr. for voksne 

at deltage, gratis for børn under 12 

år. Tilmelding senest 12. april på 

email lone@baptistkirken.dk.

Langfredag d. 19. april kl. 19 har vi 

en stille, men også markant 

anledning. Her følger vi Jesus den 

sidste dag, han levede, igennem 

sang, musik og læsninger fra Bibelen. Deltagere fra 

tidligere år fortæller, at det var her de virkelig 

erfarede, at Jesus faktisk var død!

Endelig kulminerer påsken søndag morgen. Her er 

er det nærmeste vi kommer at opleve forundringen 

og glæden over Jesu opstandelse. Vi begynder i 

mørket, går til graven og slutter ved et bål. En smuk 

og utraditionel måde at fejre den største kristne 

højtid på. Vi begynder kl. 5, men man kan slutte sig 

til kl. 6. Vi slutter med morgenkaffe.

Mandag, 2. pinsedag er der så Gospel Meditation kl. 

15.30.  

Morgenmøder for erhvervsdrivende

Derudover har Hasle Turist- og Erhvervsforening 

planlagt to morgenmøder i Vækst-Huset dette forår. 

Fredag d. 22. februar kl. 08.00-10.00 fortæller 

hasleboen Jens Christian Wibe om digital 

markedsføring, muligheder for mindre 

virksomheder.

Fredag d. 29. marts kl. 08.00-10.00 er det Majbritt 

Tønnesen, som taler om muligheder for finansiering 

af projekter i mindre virksomheder.

Begge dage i Væksthuzet, Bykærvej 4, 3790 Hasle.
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FDF Hasle-Rutsker

Så har vi taget hul på år 2019, og 

vi har i FDF også afholdt vores 

traditionsrige nytårsfest. En festlig 

søndag hvor vi begyndte i Rutsker 

Kirke, og dernæst festede videre i 

Kredshuset. Eftermiddagen bød 

på pandekager med is, lagkage, 

underholdning fra alle FDF’erne, 

små boder for børnene og 

amerikansk lotteri. Ca 100 børn 

og voksne var vi samlet, dejligt 

med en god opbakning.

Det meste af december måned 

holdt vi juleferie. Rigtig mange 

familier har travlt i denne måned, 

og børnene følger med i jule-

kalenderne. Onsdag den 5. 

december holdt vi juleafslutning. 

Vi inviterede FDF’erne og deres 

familier på risengrød og julesang 

i Kredshuset. Da alle var mætte 

kørte vi til Rutsker kirke hvor de 

ældste piger gik lucia, og vi 

deltog i syng julen ind.

Sidst i november var vi på årets 

juleweekend der altid bliver 

afholdt på Jarlsgård I Pedersker. 

En skøn weekend som alle ser 

frem til, både store og små. Her 

bliver der bagt julekager, klippet 

og klistret, leget og hygget.

Efter en lang juleferie er alle 

meget friske og fulde af gode 

ideer til de kommende måneders 

FDF-møder. De ældste FDF’ere 

skal til at forberede sig på en 

større lejr i København i Kr. him. 

ferien – en væbnerdyst mellem 

andre Kredse. Her skal børnene 

rundt i hele København og løse 

sjove opgaver.

Hver onsdag mødes vi i Kredshuset, 

nogle er inde andre ude. I takt 

med at aftnerne bliver lysere, vil 

flere og flere aktiviteter foregå 

ude i vores skønne have og 

bålhytte.

I FDF fejrer vi også fastelavn, her 

klæder alle sig ud, børn som 

voksne. Vi skal slå katten af tønden, 

spise boller og lege de gode 

gamle selskabslege som frugtsalat, 

sanglege osv. En aften hvor vi 

alle sammen er sammen på 

tværs af alder.

I FDF leger vi meget, her er plads 

til alle, vi måler og vejer ikke 

børnene og deres evner, vi er alle 

lige uanset.

Sidder du og har fået lyst til at gå 

til FDF, eller kender du nogen, 

der har lyst til at prøve, at se 

hvad vi er for nogen, er man altid 

velkomne på besøg om onsdagen. 

FDF er for alle der er fyldt 5 år, 

børn som voksne. :-)

På vores hjemmeside kan du 

læse mere http://www.fdf.dk/ 

hasle-rutsker, eller find os på 

Facebook, her ligger vi ofte 

billeder ud der viser hvad vi 

laver. Har du spørgsmål er man 

også altid velkommen til at ringe 

til Kredsleder Katrine Branth 

24226316
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Hasle Småbådeklub

Formand:
Sven Olaf Kjær

23 93 80 51

fm@hasbk.dk

Næstformand:
Jørn Ole Jensen

40 29 45 87

nfm@hasbk.dk

Kasserer:
Jørgen Hansen

40 13 11 19

kas@hasbk.dk

Sekretær:
Carsten Reker Hansen

30 32 61 77

sek@hasbk.dk

Medlem:
Thomas Anker

22 92 47 54

med@hasbk.dk

Nu er vi startet på et nyt år, og 
mange mennesker går og venter 
længselsfuldt på, at det skal blive 
forår. Men for småbådsfiskere er 
vinteren en god årstid, og det 
gælder bare at have passende 
påklædning. Nogle småbåds-
fiskere har varme i styrehuset og 
kan dermed nøjes med at fryse, 
når fangsten skal bjærges.

Gennem vinteren har der været 
nogle gode dage med rimeligt 
vejr. Disse dage har vore trolling 
fiskere udnyttet til at få en tur med 
båden, og det har vist sig at være 
en god ide. Der er fanget en del 
fine laks med vægt over 14 kg.

Tidligere var efterår og vinter 
højsæson for at fange lidt torsk. 
Det fik mange småbåde til at 
sejle ud for at pilke nogle torsk. 
Man skal i dag være særlig heldig 
at komme hjem med et par torsk, 
og de er ofte små og magre. De 
fleste med tilknytning til fiskeri er 
enige om, at de mange sæler jager 
og stresser torskene. En mulighed 
er så at bruge kroge, der jo ligger 
på dybt vand. Men ak og ve, hvis 
man får over 7 torsk, så får man 
bøde af fiskerikontrollen.

Hasle Småbådeklub er et fælles-
skab for personer med lyst til det 
maritime miljø. Klubbens 
medlemmer blev midt i januar 
inviteret til en hyggelig 
informationsaften i Rønne 
Sejlklub. Her var øens sejl- og 
bådeklubber samlet og fik god 
orientering om sikkerhed til søs, 
og om alt det udstyr der kan 
investeres i.

Et af vore egne medlemmer 
Simon Damkilde Christensen har 
etableret firmaet DC Marine 
Consult ApS. I den anledning 
blev klubbens medlemmer 
inviteret til en klubaften i Simons 
undervisningslokaler. Det blev 
en interessant aften, hvor 
medlemmerne blev præsenteret 
for alt det udstyr og teknik man 
kan ønske til sin båd. Men 
ligeledes interessant var 

fortællingen om Simons arbejde 
rundt om i verden med konsulent-
arbejde på nybygninger og 
installation af maritime elektronik.

Klubben har tidligere arrangeret 
et par fiskekonkurrencer om året, 
men interessen er med årene 
dalet for den slags tilbud. Derfor 
besluttede bestyrelsen at indføre 
en konkurrence om at præmiere 
den største laks og den største 
torsk fanget i 2018. Vinder af 
disse konkurrencer blev Thomas 
med en laks på 14,2 kg. og en 
torsk på 2,6 kg. Denne 
konkurrence fortsætter i 2019.

Hasle Småbådeklub ønsker alle 
et godt forår med mange gode 
oplevelser. Har man lyst til at 
blive en del af fællesskabet, er 
nye medlemmer altid velkomne, 
og gamle medlemmer øser 
gerne ud af deres erfaringer. Vi 
har klubhus bag ved havne-
kontoret. Det koster 100 kroner 
om året og man tilmelder sig på 
klubbens hjemmeside 
www.hasbk.dk.

Sven Olaf Kjær

Kenn med 2 laks

Thomas med laks på 14,2 kg
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Multihytten i Aktivitetsparken

Vil du hjælpe med at holde 

Multihytten i pæn stand henover 

sommeren?

MØD OP ONSDAG DEN 1. MAJ 

KL. 17. I MULTIHYTTEN.

Vi mødes over en forfriskning og 

fordeler sommerens uger 

mellem os. 

Konceptet er, at du er ansvarlig 

for en uge, hvor du sørger for, at 

Multihytten er i pæn stand til 

dagplejebørn, børnehavebørn, 

skolebørn og turister hver 

formiddag kl. 9.00. 

Det kan være en rigtig grim 

opgave at klare. Men man skal 

ikke stå alene med en hoved-

rengøring og glasskårs-opsamling. 

Hvis der ser forfærdeligt ud en 

morgen, ringer vi til hinanden og 

så hjælpes vi ad.

Sidste varme skønne sommer 

gav ikke store problemer, så 

måske er vi ved at gøre os selv 

overflødige! Det ville da være 

skønt!

Hvis du gerne vil hjælpe men 

ikke kan komme til mødet, kan 

du bare give mig besked.

Vel mødt! Husk kalender!

Venlig hilsen Anne Mette Kruse 

(28 49 41 44) fra Hasle Søndergade
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SuperBrugsen

Pressemeddelelse

SuperBrugsen i Hasle giver 

medlemmerne en stemme 

Kom og vær med, når Super-

Brugsen holder årsmøde

Vil du være med til at sætte dit 

præg på, hvilke varer der skal 

være i SuperBrugsen, eller 

hvordan den skal udvikle sig, så 

kom og vær med, når butikken 

holder årsmøde. 

SuperBrugsen, er nemlig ejet af 

medlemmerne, og derfor kan du 

få indflydelse på butikken, hvis 

du har et Coop-kort og er tilknyttet 

butikken som medlem.

På årsmødet kan du høre, hvordan 

det går med din lokale butik, 

sige din mening og få en snak 

med butikkens medlemsvalgte 

bestyrelse.

“Jeg håber mange vil møde op 

og give deres mening til kende” 

siger Kurt Brunk Hansen der er 

formand for butiksbestyrelsen i 

SuperBrugsen Butikkens 

bestyrelse består af frivillige, som 

er valgt af medlemmerne. Coop-

medlemmer, der hører til butikken, 

kan stille op til SuperBrugsens 

butiksbestyrelse. 

Butiksbestyrelsen arbejder aktivt 

for at styrke butikken, det lokale 

fællesskab og Coops demokrati, 

mærkesager og værdier.

SuperBrugsen holder årsmøde 

15. marts kl. 19.00 i Medborger-

huset på Torvet i Hasle.

Har du forslag, der skal på 

dagsordenen, skal de være 

formanden i hænde senest en 

uge før årsmødet. Aflever dit 

forslag i butikken.

Det sker også på årsmødet i 

SuperBrugsen

Efter årsmødet er der foredrag 

med Richard Sølvertoft

Herefter er der vin og ostebord.

Alle medlemmer kan afhente 

gratis billetter i butikken

Med venlig hilsen

Kurt Brunk Hansen

Formand
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær  
Bjarne Vesterdahl

Tlf. 23 81 95 73

Kasserer 
Johnny Drachmann

Tlf. 61 71 38 48

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem 

Inger Hansen

Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 61 34 11 88

Bestyrelsesmedlem
Linda Andersen

Tlf. 20 18 63 94

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Afsluttende del af vinterprogram 2019:

Hasle/Rutsker Pensionistforening har fornøjelsen af at byde Henning 

og Ann-Cathrin velkommen for at underholde os med deres kendte 

bornholmske sange, fredag den 22. marts 2019 kl. 14.00 i 

medborgerhuset (Rådhuset). Vi håber på, at mange medlemmer vil 

finde vej til medborgerhuset for at høre denne dygtige duo.

Lørdag den 6. april 2019 kl. 13.30 afholdes den årlige generalforsamling i 

medborgerhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes 

behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før general-

forsamlingen. Der spilles banko, og der vil være gratis kaffe og kage. 

Bestyrelsen håber på godt fremmøde.

Herudover har foreningen haft  besøg af Filmværkstedet, lørdag den 

12. januar 2019, hvor filmen (en DVD), ”Livet bag byens mure og 

steder”, blev vist. Det er en dokumentar om Hasle bys historie. Filmen 

kan anbefales, især for tilflyttere, der her kan tilegne sig viden om 

deres nye hjemegn.

Lørdag den 9. februar 2019, havde vi besøg af Pauli Handberg, som 

viste billeder fra et arbejdsliv i Grønland. Man hører ofte mennesker 

sige ”én gang Grønland, altid Grønland”. Dette gælder vist også Pauli.

Lørdag den 2. marts 2019 havde vi den traditionsrige fastelavnsfest 

med tøndeslagning og fastelavnsboller. Rønne Pensionistkor sang for os.

50-års jubilæum

Mandag den 16. december 20187 fyldte Hasle Rutsker 

Pensionistforening 50 år.

Det blev markeret ved en reception på Hotel Herold søndag den 15. 

december 2018, hvor forskellige gratulanter kom forbi med gaver. Der 

blev serveret kaffe og lagkage, og man kunne se foreningens hjemme 

på en PC, der var stillet op til formålet. Også de gamle protokoller var 

lagt frem. Efter receptionen, var der…

Julefest

Ligeledes på Hotel Herold, hvor ca. 70 personer deltog i spisningen 

hvor menuen var flæskesteg og ris a’la mande.  Der var levende musik, 

Luciaoptog fra Svartingedalskolen, oplæsning af et juleeventyr, 

fællessang, dans og selveste julemanden kom forbi med en gave til 

hver en gæst. En rigtig dejlig aften for alle der var med.
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K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22
Tlf.: 61249126

E-mail: 

haslegenbrug@outlook.dk

Butiksudvalg

Formand

Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer

Gitte Thiesen

Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle

Tlf. 40 37 54 60

Udvalgsmedlem

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Udvalgsmedlem

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Udvalgsmedlem

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf.: 30 70 46 35

Efter at være kommet godt ind i det nye år er der igen fuld gang i 

genbrugsbutikken. Næsten alt, hvad du drømmer om, kan findes i 

genbrug. Ofte ved personalet, hvad der er i butikken, så det kan betale 

sig at spørge efter en vare.

Mission Afrika har sine rødder i håndarbejde. Hundredvis af kvinder 

begyndte trofast at strikke ting til Afrika. Ud fra disse 

håndarbejdsfællesskaber – også kaldet kredse, fandt Mission Afrika 

støtte og mange af kredsene startede deres egne genbrugsbutikker.

I Danmark findes der et hav af indsamlingsorganisationer. Hver med sit 

gode formål, og mange af dem er genbrugsbutikker. Butikkerne er 

drevet med frivillig arbejdskraft og kan derfor drives billigt. De frivillige 

lægger uendeligt mange timer i arbejdet og sørger for alt i det daglige.

• Varerne kommer til butikken fra venlige kunder og naboer. 

• Varerne skal sorteres. Ses efter om de er rene og i god stand.

• Så skal varerne prismærkes og sættes ud i butikken i de rigtige 

afdelinger.

• Butikken skal indrettes. Og vinduerne skal se pæne ud.

• Der skal ryddes op og flyttes rundt på varerne.

• Der bliver gjort rent i butikken.

• Butikken skal åbnes, og der skal løbende fyldes op med nye varer. 

Ekspederes, hygges om kunderne og hygges om teamet.

• Der skal holdes møder.

• Der skal laves kontorarbejde. Kassen skal afstemmes. Og der skal 

lægges vagtplaner, laves skilte til butikken og bestilles 

prismærkningsværktøj, bonruller og meget andet.

Derfor når I rydder op i gemmerne, så modtager vi gerne salgbart tøj 

møbler, køkkenting, og andet i god og rengjort stand.

Eller besøg butikken. Vi har det meste og I er altid velkomne til at kigge.

I kan stadig følge os på facebook på vores side Hasle Genbrug



16

Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får 
pulsen op, sved på panden, en 
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet 
m.m. 
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang 
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716
Går hele året.

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående 
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af 
forskelligt restegarn – til 
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og 
snakke om oplevelser fra gamle 
dage.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Leif Nielsen – tlf.: 2644 5520
Fuldtegnet = venteliste

Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer. 

Der findes 3 Aktivitetscentre på Bornholm – i Hasle, Rønne og 

Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i 

ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde, 

men for alle beboere på hele Bornholm.

Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores 

kvartalsblad ”Knudepunktet”.

Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på 

Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.

Ugeprogram for aktiviteter:

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42

Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95

Følg med i opdateringer på 
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg 
herefter Borger / Seniorer / 
Aktivitetscentre – eller ”google” 
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du 
telefonnummer, arrangementer 
og andre oplysninger og her 
kan du også læse vores blad 
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri 
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på 
Facebook, hvor der er oprettet 
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”

OBS 
Aktivitetscentret er åbent, når 
der er arrangementer – 
Se ugeprogrammet. 

Der vil være mulighed for at 
købe kaffe/te.

Fremstillede fest- og 
fødselsdagskort kan købes eller 
bestilles i Aktivitetscentrets 
åbningstider.
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Aktivitetscentret i Hasle

”Hasle Senior Walk”:

Vi mødes ved Multihytten i Parken (ved Vandrehjemmet), og medbringer kaffe og kage til eget forbrug.
”Kaffekurven” kan opbevares ved Hytten, så vi ikke behøver at bære den med på turen.

Vi satser i øjeblikket på 2 ruter i forskellige længder – den korte tur på ca. 1,5 km, hvor man også kan deltage 
med rollator – og en længere på ca. 4-5 km.
Andre ønsker til andre ruter og andre længder er altid velkomne.

Efter turen samles vi igen ved Multihytten og drikker i fællesskab vores medbragte kaffe.

Der er ikke tilmelding – man møder bare op og deltager, og skulle man pludselig møde en gammel ven/
veninde, barn/barnebarn eller nogen anden, så bare tag vedkommende med.

Vi planlægger én tur om måneden – datoerne kan du finde i ”Knudepunktet”. 

Kommende arrangementer:

Lillian Hjorth Westh..............................................................................................................12. mar. kl. 13:00

Flemming – Tøjsalg..............................................................................................................18. mar. kl. 10:30

Hasle Senior Walk..................................................................................................................18. mar. kl. 13:00

Hasle Senior Walk.....................................................................................................................8. apr. kl. 13:00

Arne Ipsen: Kulkysten (Rønne-Hasle)..............................................................................25. apr. kl. 13:00

Hasle Senior Walk...................................................................................................................13. maj kl. 13:00

Bustur.........................................................................................................................................20. maj kl. 11:00 

Se mere om aktiviteterne i ”Knudepunktet” og/eller ved opslag på Aktivitetscentret.
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-

tælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson

Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden

Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

8. marts 

”Min søsters børn i Tanzania” 

med Trixi og Bent Jørgensen

15. marts 

Café

22. marts

Hvordan giver vi vores 

erindringer videre til kommende 

generationer?

Poul Ancher Hansen kommer og 

deler sine tanker med os

29. marts

Ingen café, seniortræf lørdag den 

30/3 hos LM

5. april 

Café

12. april

Per Munch  kommer og fortæller 

om påske

19. april

Ingen café Langfredag

26. april

Ingen café. Seniortræf lørdag 

den 

27/4 hos ELM

3. maj 

Café

10. maj

Tur i bøgeskoven med kaffe og 

lagkage i Allinge. Vi begynder i 

cafeen kl. 14.00

17. maj

Ingen café. St. bededag

24. maj 

Café

31. maj 

Café

7. juni

Beviset

En kunstmaler, som vandrede i 

bjergene i Schweiz, blev en dag 

standset af nogle betjente, som 

forlangte at se hans pas. ”Det har 

jeg ikke hos mig”, svarede manden, 

”men mit navn er Doré”.

Betjentene kendte nok navnet 

Doré, men de tvivlede stærkt på,  

at det virkelig var den store 

kunstner, de havde foran sig, og 

fordrede bevis. Doré tog så et 

stykke papir frem af lommen og 

lavede på et øjeblik en skitse af  

en gruppe mænd, der arbejdede 

lige ved. 

Da betjentene så ham tegne og 

så billedet, udbrød de med det 

samme: ”Det er godt! Det er 

Doré!”

 

Det har altid været sådan. 

Mennesker vil ikke tro, hvad 

andre siger, uden at få bevis på, 

at det er sandt. 

På samme måde var det med en, 

der hed Thomas,- husker du 

noget om ham? Han ville også 

have et bevis, før han ville tro. 

Han var ikke til stede, da Jesus 

efter sin død viste sig for de andre 

disciple. Senere fortalte de Thomas, 

at de havde set Jesus, men Thomas 

ville ikke tro dem, før han selv 

havde set  og mærket Jesu sår. 

Der er mange i dag, der ligner 

Thomas. Gør du det? Du har 

bibelens ord – Guds ord for,  at 

Jesus er død og opstanden for 

din skyld,  at han har fjernet al 

din synd fra dig. 

Men tror du også, at du er frelst, 

eller vil du først føle dig frelst og 

lykkelig,  før du kan tro?

Tag Gud på ordet! Regn med, at  

det passer , hvad der står, og sig 

ham tak for, at Jesus har  sonet al 

din synd!

Du er købt, du er fri og er salig deri, 

blot i Jesus du hviler med trøst!
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Kirkesiderne

Præstekontoret Hasle-Rutsker 
Storegade 44

3790 Hasle

Tlf. 5696 4009

E-post: hasle.sognbornholms@km.dk

E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

E-post: jjra@km.dk

Træffes bedst tir.-fre. 9-12

Mandag er fridag

Sekretær, Hanne Landberg

Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag 

kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf. 

56953295

E-post: hala@km.dk

Graver i Hasle 
Preben Sommer

Træffes på kirkegården på Fælledvej 

32, tirs-fre. Mandag er fridag.

Tlf. 5696 5115 / 2345 7683

E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander

Træffes på Rutsker kirkegård, 

bedst tir.–fre. 8-9.

Tlf. 5185 5916

E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler

Tlf. 5697 0109

E-post: aase.houler@gmail.com

Organist/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir

Tlf. 2629 0936

E-post: sigga@mpiri.org

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen

Julegade 2 C, tlf. 6051 5989

Kirkeværge Claus Lind

Simblegårdsvej 26, tlf. 2124 3996

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen

Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268

Kirkeværge Holger Anker Kofod  

Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuelle nyheder om 

Folkekirken i Hasle og Rutsker findes 

på hjemmesiden www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes senest d. 16. april til 

sognepræsten. 

KONFIRMANDERNE i HASLE-RUTSKER 2019

Den 14 april kl. 10.00 i Ruts Kirke:

Emma L Brink Nielsen

Josefine Marie Folkmann

Den 28. april kl. 10.00 i Hasle Kirke:

Elisabeth Holst Ambrosen

Louise Branth

Mads Larsen

Mikkel V Finne Hansen

Miklas Lehman Rømer

Thea Fonnesbek Due

ÆLDRES EFTERMIDDAGE i HASLE

Efter aftale mellem de to missionsforeninger LM og ELM og 

sognepræsten holdes hvert halvår tre ældremøder på skift i de to 

missionshuse og præstegården. Alle er velkomne:

Lør. d. 30. marts kl. 14.30 hos Luthersk Missionsforening, Toftelunden 2   

Lør. d. 27. april kl. 14.30 hos Evangelisk Luthersk Missionsforening, Julegade 14
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

10.  1.s. i fasten, Matt 4,1-11
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard, Børnekirke
Ruts Fælles i Hasle

17.  2.s. i fasten, Matt 15,21-28
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

24. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30

31. Midfaste, Joh 6,1-15 (husk sommertid)
Hasle 9.00
Ruts 10.30

APRIL

7. Mariæ Bebudelsesdag, Luk, 1,26-38 
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen
Ruts Fælles i Hasle 

14. Palmesøndag 
Ruts 10.00 Konfirmation
Hasle Ingen. 

18. Skærtorsdag, Matt 26,17-30
Hasle 16.00 Spisning efter gudstjenesten
Ruts Fælles i Hasle

19. Langfredag, Matt 27, 31-56 eller Mark 15,20-39
Ruts 10.30
Hasle Fælles i Ruts

21. Påskedag, Mark 16,1-8
Ruts 9.00 
Hasle 10.30 
Indsamling til Dansk Bibel Institut

22. 2. Påskedag, Luk 24,13-35
Hasle 10.30 Prædikant Palle Kure
Ruts Fælles i Hasle

28. 1.s.e.påske, Joh 20,19-31
Hasle 10.00 Konfirmation
Ruts Ingen

MAJ

5. 2.s.e.påske, Joh 10,11-16
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

12. 3.s.e.påske, Joh 16,16-22
Hasle 10.30 Carsten Møller Christensen
Ruts Fælles i Hasle 

17. St. Bededag, Matt 3,1-10
Hasle 9.00
Ruts 10.30 

19. 4.s.e.påske, Joh 16,5-15
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

26. 5.s.e.påske, Joh 16,23b-28
Ruts 10.30 Carsten Møller Christensen
Hasle Fælles i Ruts

30. Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
9.00 Hasle
10.30 Ruts

JUNI

2. 6.s.e.påske, Joh 15,28-16,4
Ruts 9.00
Hasle 10.30 

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af 
sognets præst. 

Kirkebil
Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker 
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder. 
Dan Taxi 5695 2301

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er 
deltagelse gratis. 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 13.03. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, 
Rutsker.
Hasle: Den 21.3., 2.5. og 6.6. kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-
17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er 
åben fra kl. 15.45. Vinterferie den 8.3. og påskeferie 
den 5.4. - Få program og nærmere information hos 
Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på 
præstekontoret.

HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. 
klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 
19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf 
og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i 
Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse 
Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen 
Rasmussen.  

ÅBEN STUDIEKREDS
For tiden læser vi førstkommende søndags 
evangelium og snakker om, hvad det siger os.  
Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der 
kræves ikke nogen andre forudsætninger end 
interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos 
sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Den 20.03; 
24.04. og 15.05. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! Flere 
oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen 
(kontaktoplysninger på side 19).

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores organist og kirkemusiker, Sigga 
Eythórsdóttir og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 
19.30 -21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og 
modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker 
ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange 
pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Sigga.
 
FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, 
Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, 
aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder 
Katrine Branth, tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING 
(ELM)
Julegade 14, Hasle. 
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i 
dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene 
Ambrosen, 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen. 
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn 
Madsen, tlf. 5696 4474 

Kirkekrummefest

Fra juniorklubben, Hytten
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Korsdød, påskeæg og opstandelse

En tanke inspireret af glasmosaik i Vejleå Kirke

Til venstre ses Maria med sin 

døde søn i armene. I midten 

ses både Jesus på korset og et 

stort sårmærket ansigt. Men 

yderst til højre er tornekronen 

forvandlet til en fuglerede 

med æg. Æggene hentyder til 

opstandelsen, der er 

fremstillet øverst, over korset. 

– 

Når vi maler påskeæg kan vi 

tænke på, at Jesus stod op fra 

de døde.

22

Hallo! Se her!
Alt indenfor havearbejde, 

flisebelægning, bortkørsel 
af affald, oprydning, 

snerydning, flytning af 
postkasser ud til skel, 
rensning af tagrender, 

rengøring m.m.

Blip-Båt ring De blot, 
intet er for småt!

Kun fantasien sætter 
grænser!

"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2893 6841

Kirkesiderne

PÅSKEVÆRKSTED i Hasle Kirke
Onsdag d. 17. april kl. 13-16

Tre steder i kirken kan du på en levende måde få fortalt om, hvad 

der skete med Jesus og hans venner i påsken for ca. 2000 år siden. Du 

kan høre om:

- Deres sidste måltid sammen torsdag aften.

- Hvordan Jesus døde om fredagen og hvorfor.

- Det fantastiske, der skete søndag morgen. 

Man kan også få sig en snak, med dem der fortæller. 

Et andet sted i kirken indretter vi et lille ”værksted”, hvor du kan: 

Male et påskeæg, lave et lille kors af træ eller et bede-armbånd af perler. 

- Deltagelse er gratis inklusive materialer til to ting pr. deltager.

Alle i alle aldre er velkomne.  

PÅSKESPISNING SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag d. 18. april kl. 16.00 holder vi en familievenlig 

nadvergudstjeneste i Hasle kirke derefter spiser vi sammen på Hasle 

Rådhus. Tilmelding til spisning senest d. 14. april til præstekontoret på 

jjra@km.dk eller mobil 51510945. Pris spisning: 100 kr. for voksne, 

børn u. 14 år gratis – Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver 

ikke tilmelding. Skriv eller ring for nærmere program.

Glasmosaik af Peter Brandes 1997, fra Vejleå Kirkes østgavl.
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Bestyrelse

Formand:

Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657

Mobil: 2621 4657

Næstformand & Arkivleder:

Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:

Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:

Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl.:

Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Bestyr. Suppl.:

Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

Bestyr. Suppl. & Sekretær:

Bente Clausen, tlf. 6171 3790

Vores adresse er: Storegade 64, 

Hasle, vi har åbent hver tirsdag 

og torsdag kl. 19.00 – 21.00.

Dog ikke på helligdage, samt 

ferie i hele juli måned. Ved tele-

fonisk henvendelse til forman-

den eller et bestyrelses medlem, 

kan man altid aftale andre tids-

punkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er: 

kontakt@haslelokalhistorie.dk

www.haslelokalhistorie.dk 

Hvis du/I skulle have gamle bil-

leder eller gamle artikler lig-

gende, så vil vi meget gerne 

låne dem. Billeder af ejendom-

me, gårde, huse, skibe, fisker-

både, gamle biler og 

motorcykler, gamle forretnin-

ger og virksomheder.

Kunne du/I tænke jer at se hvem 

der stod fadder på f.eks. dine 

bedsteforældre ja, det vil vi 

meget gerne hjælpe med, da vi 

har de bornholmske kirkebøger.

Bestyrelsen

Arrangementer

Billedeftermiddag

Lørdag den 23. marts kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Der vil blive vist nogle konfirmationsbilleder, samt en del fysiske foto, 

hvor personer og steder endnu ikke er identificeret - hvis du kommer 

og hjælper os med dette, så giver vi gerne en kop kaffe og kage. Tag 

meget gerne en gæst med til at hjælpe. Glæder os til at se jer.

Foredrag

Fredag den 26. april kl. 14.00 i den store Sal på Rådhuset.

Her har vi været så heldige at få Niels Jørn Jensen fra Hammerfyret til 

at komme. Han vil gerne tage os med på en tur rundt om i Hasle 

Lystskov. Her har der jo foregået en masse spændende ting igennem 

en hel del år. Så gå ikke glip af dette arrangement, her var også 

mulighed for nye tilflyttere til Hasle at lære lidt om historien, der har 

foregået herude. På grund af kaffe og kage ønskes der tilmelding til 

2621 4657 senest den 22. april.

Sommerferie

Vi holder sommerferie i juli og august måned. 

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

En hilsen fra kassereren

Kontingent 2019

Kontingent for 2019 er stadig 70,- kr. pr. person.

Der kan betales i Lokalhistorien tirsdag og torsdag mellem kl. 19.00 - 21.00.

Der kan også lægges 70 kr. i en kuvert med navn og adresse på, som 

kan puttes i postkassen på Storegade 19A, Hasle.

Der kan også indbetales på foreningens konto i Nordea: 

Reg.nr.: 0650 kontonr. 5366210832 

Til jer der får Hasle-Nyt tilsendt, husk portoen.

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts.

Med mange hilsener kasserer Tonni Jørgensen.
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Mindeord ved Erik Grønvangs død

Det er med stor sorg at vi modtog beskeden om at Erik Grønvang afgik ved døden den 23. januar.

Erik Grønvang var en kapacitet uden lige. Vi havde et fantastisk godt samarbejde igennem en halv snes år, 

med mange forskellige filmoptagelser. Det resulterede i at vi slog vores foreninger sammen, Hasle-Egnens 

Lokalhistorie og Filmværkstedet. I dette regi blev det til en dokumentarfilm om året med præmiere i 

Kulturugen. Erik ville gerne have haft lidt længere tid til hver film, men det lykkedes altid i den sidste ende 

at nå at blive færdige, men det var jo Erik der havde alt klippe og redigeringsarbejdet. Den sidste film vi 

lavede var ”På sporet af de Bornholmske redningskorps”. Vi havde talt om, at vi skulle i gang med en film 

om Hasle Klinker, og en fortsættelse af Haslefilmen. Men sådan skulle det ikke gå.

Erik Grønvang blev på den sidste generalforsamling udnævnt til 

Æresmedlem, for sin store indsats for filmarbejdet. Flere har nydt godt af 

Eriks ekspertise inden for film, bl.a. Nick Johansen der i dag er Dronefører 

i DR. Og Daniel Mühlendorph der producerer film.

Vi kommer til at savne Erik Grønvang, men vil altid tænke på ham, som 

det fantastisk dygtige menneske han var. Vore tanker går i denne svære 

tid til Eriks kone, Inger.

Ære være Erik Grønvangs minde.

Richardt Vang-Olsen

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

I Rutsker

Mejeriet ”Hammersdal” 
i Rutsker

I sommers fik vi besøg i 

Lokalhistorien af 3 ægtepar, det 

er dejligt med gæster, og især 

når vi kan hjælpe med det de 

kommer for at se. De kunne godt 

tænke sig at se alt det vi havde 

med Andelsmejerierne 

”Hammersdal” og ”Svalhøj”. Ups, 

hvad var der om disse mejerier, 

næsten intet, vi har et stort 

billede af ”Svalhøj” og en model 

hestevogn af en mælkevogn fra 

”Svalhøj” mejeri.

Det var faktisk hvad der var, 

ærgerligt og mærkeligt at der 

overhovedet ikke er kommet 

noget ind vedrørende disse 

arbejdspladser. Så kort før jul fik 

vi besøg af Ulla Engell, hun 

havde nogle dejlige billeder 

med, nogle der havde noget 

med mejeriet ”Hammersdal” at 

gøre. Ulla Engells mor er født på 

”Hammersdal” mejeri i Rutsker. 

Jeg har nu arbejdet lidt med 

historien om Andelsmejeriet 

”Hammersdal” og dens bestyrere 

og bestyrelser, andelshavere 

samt mælkekuske m.m., fundet 

lidt billedmateriale, men der må 

sikkert findes gamle gode billeder 

i skufferne ude i hjemmene, vi vil 

meget gerne låne disse og høre 

jeres historier om disse arbejds-

pladser på og ved mejerierne.

”Hammersdals” bygninger og 

mejerianlæg blev opført i 1887, 

det var bygmester Jørgen Peter 

Kristensen fra Hasle der stod for 

opførslen af bygningerne. Brdr. 

Anker fik leverancen og 

montering af maskiner m.m. 

Anlægssummen var 19.000 kr. 

som blev skaffet ved at optage et 

Prioritetslån i Nationalbanken.

Det var ikke kun i Rutsker at der 

blev oprettet et andelsmejeri, i 

disse år, det var rundt om på hele 

øen. Her i Rutsker var det 

Hammersdal 1949
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Sandemand Hans Anker Sonne, 

Grønnebjerg, og Carl Albinus 

Skov, Sandemandsgård, der var 

foregangsmænd, de gik ud og 

tegnede medlemmer til andels-

mejeriet, i første omgang ca. 100 

medlemmer med i alt 450 køer.

På et møde blev der lavet 

vedtægter og love, der blev 

foretaget valg til bestyrelse:  

Hans Anker Sonne, Grønnebjerg, 

- C.A. Skov, Sandemandsgård, - A. 

C. Westh, Baasegård, - E. H. Dam, 

Hullegård, - Julius Olsen, 

Tækkergård. - Hans Anker Sonne 

blev valgt til formand og Julius 

Olsen til kasserer.

Den første mejeribestyrer var 

Jens Mikkelsen, i årene 1887 - 

1893. Han er født i 1856 i Gjerrild 

ved Randers. Han er mejerist på 

”Bjørnedal” i Klemensker. Bliver i 

1885 gift i Olsker kirke med 

Andrea Hansen fra Kirkebogård i 

Olsker. De får 2 drenge i 

Grønnebjerg

Sandemandsgård
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Simonsgård 1951

Klemensker, Alfred Kristian i 1886 

og Jens Andreas Mikael i 1887.

 Flytter til ”Hammersdal”, her får 

de 3 piger og 1 dreng. Jenny 

Elisabeth i 1888, Agnes Marie i 

1889, Emma Kathrine i 1891 og 

Ejner i 1892. I Folketællingen 

1890 har Jens Mikkelsen 2 

mejerielever: Lars Kristiansen 20 

år fra Malmø, Sverige, samt Anna 

Marie Dam 21 år fra Vestermarie.

I Jens Mikkelsens periode er det 

Hans Anker Sonne, Grønnebjerg 

der er formand i årene 1887 - 

1893. Kasserere er Julius Olsen, 

Tækkergård fra 1887 - 1891. - A.P. 

Riis, Risegård 1891 - 1893.

 I 1893 køber Mikkelsen, på 

tvangsauktion, ”Simonsgård” i 

Rutsker, med avl og besætning 

for 21.000 kr. her er 54 tdr. 

landjord, bygningerne er 

brandforsikret for 10.900 kr.

På ”Simonsgård” får de så 3 

drenge og 1 pige. Karl Edvard i 

1895, Torvald Kristian i1898, Tora 

Kristine i 1901 og Albert Johannes 

i 1904. I 1918 efter at have 

oparbejdet gården, overdrager 

Jens Mikkelsen, ”Simonsgård” til 

en af sønnerne, Ejner Mikkelsen 

og køber ejendommen 

”Solvang”, et mindre landbrug 

som ægteparret passer. Men som 

alderdommen skrider frem 

sælger de ”Solvang” og flytter 

over til deres datter Agnes og 

hendes mand Ejler Hjorth Westh 

på ”Baasegård”.  Jens Mikkelsen 

kunne den 26. maj 1936 fejre sin 

80. års fødselsdag. I en årrække 

var han indvalgt i sognerådet for 

venstre, og har varetaget 

forskellige tillidsposter.  Jens 

Mikkelsen døde på ”Baasegård” 

den 7. februar 1938. Solvang 1949

Hvis der skulle være nogen af læserne, der ligger inde med billeder af Hammersdal og 
Svalhøj mejerier, samt af mælkekuske, vil vi meget gerne låne dem.
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Ekspressen
Reklame

eEkspressen
ReklameEksReklameEk

Ekspressen
B r ov a n g e n  2 1 C •  3 7 2 0  A a k i r ke by •  T l f . 2 8 5 5  0 3 4 0

w w w. r e k l a m e e k s p r e s s e n . d k

ReklameEkspressen udfører alt indenfor trykt reklame fra idé til færdigt produkt.
Det Hasle Nyt du holder i hånden er leveret af ReklameEkspressen, ligesom vi er 
leveringsdygtige i alt fra visitkort, til facadebannere, bilreklamer og meget mere!

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP

Storegade 73

Mikkelsens Guldbryllup 1935

Agnes & Ejler Hjorth Westh

Båsegård

Bornholms Tidende d. 29.06.1931
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Andreas Jensen er født den 

30.marts 1869 på Dyndegård i 

Nyker. Han har arbejdet på 

”Gadeby” - ”Humledal” - 

”Sofiedal” mejerier. Var på 

Ladelund Mælkeriskole 1891 - 

92, kom derefter til Vesterholm. 

Fra 1.januar 1893 bestyrer på 

”Hammersdal” i Rutsker.

I 1894 bliver Andreas Jensen gift 

med Catrine Westh fra St. 

Hallegård i Olsker. De får 

børnene Georg Andreas Jensen, 

1895. - Henry Jørgen Jensen, 

1897. - Gunhild Margrethe 

Jensen, 1899. - Johannes Kristian 

Westh Jensen, 1901. - Aage 

Jensen, 1903. - Gunnar Aage 

Peter Jensen, 1903. - Thor Westh 

Jensen, 1905. - Else Katrine 

Jensen, 1907. - Rigmor Andrea 

Jensen, 1909. - Hedvig Marie 

Jensen, 1911.

I 1929 blev det besluttet på en 

ekstraordinær generalforsamling 

at der skulle installeres elektricitet 

på mejeriet, det var et stort frem-

skridt, her gik Brugsforeningen 

og Forsamlingshuset og 3 

private med i dette projekt. 

Strømmen skulle leveres fra 

Rønne og der blev sluttet 

kontrakt med firmaet Pedersen & 

Jørgensen, Rønne, om at opføre 

en Transformatorstation.

Andreas Mathias Jensen på Andelsmejeriet ”Hammersdal”. 1893 - 1931

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Catrine og Andreas Jensen

Stående fra venstre: Gunnar Aage Peter Jensen - Catrine Petrea Margrethe 

Westh - Georg Andreas Jensen - Gunhild Margrethe Jensen - Henry Jørgen 

Jensen - Thor Westh Jensen - 

Siddende fra venstre: Johannes Christian Westh Jensen - Hedvig Marie Jensen 

- Else Katrine Jensen - Andreas Mathias Jensen.

Storegade 1952, Pedersen & Jørgensen, Rønne
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På mejeriet var det ikke kun 

Andreas Jensen der arbejdede, 

han havde også undermejerister 

og elever igennem årene. I 

Folketællingen 1901 er der 

således: Kristian Mathias 

Pedersen 28 år fra Østermarie. - 

mejerielev Jens Hansen Lund 18 

år fra Rutsker. - mejerielev Espen 

Nikolaj Hermansen 18 år fra 

Nyker. - Fra Folketællingen i 1906 

er der mejerist Niels Peter Kofod 

29 år. - og elev Sighurt H. Møller 

17 år. - Folketælling 1911 er der 

undermejerist Henrik Bidstrup 

Thiesen 17 år fra Rutsker. - elev 

Hans Sode Jørgensen 17 år fra 

Rutsker.  - Fra Folketællingen 

1916 er der mejerielev Johannes 

Kofod 22 år, - og mejerielev 

Ludvig Pedersen 15 år. - Fra 

Folketællingen i 1921 er der 

mejerist Frede Pedersen på 20 år 

fra Søring. - Ved folketællingen 

1925 er der mejerist Hans Adolf 

Fælt på 20 fra Allinge. - og elev 

Jens Peter Vejdiksen på 15 år fra 

Rutsker. - Og ved Folketællingen 

i 1930 er der mejerist Knud 

Valdemar Møller på 20 år fra 

Klemensker.

Af formænd i Andreas Jensen 

periode er det følgende: C. A. 

Skov, Sandemandsgård, 1893 - 

1899. - N. P. Holm, Vestre 

Rosendalegård, 1899 - 1907. - H. 

A. Mogensen, Stillegård, 1907 - 

1911. - P. A. Holm, Bondegård, 

1911 - 1919. - A. J. Lambrecht, 

Klingegård, 1919 - 1921. - J. 

Jørgensen, 1921 - 1931.

Kasserere i Andreas Jensens 

periode er følgende: Lærer 

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kofoed, Østre skole, 1893 - 1901. 

- Julius Olsen, Tækkergård, 1901 - 

1907. - A. Mortensen, Engegård, 

1907 - 1909. - L. Dam, Tuleborg, 

1909 - 1921. - A. Lambrecht, 

Klingegård, 1921 - 1925. - W. 

Thorsen, Sandemandsgård, 1925 

Sognerådet i Rutsker i 1910: 

Sognerådsformand Jørgen 

Pedersen, Nydammen. Form., 

husmand Georg Hansen, 

Krakdal.  Gdr. A. Mortensen, 

Engegård. Fisker Christian Vang, 

Helligpeder. Gdr. S. Olsen, 

Tornegård. Stenhugger Janus 

Ipsen, Vang. Gdr. K. J. Lund, 

Ingemandsgård. 

Ved generalforsamlingen i 

december 1930 var der 203 

andelshavere med tilsammen 

1274 køer. Der er modtaget 

3.880.475 kg mælk. Da man 

startede mejeriet, var der ca. 100 

andelshavere med 450 køer. I 

starten blev smørret solgt til 

købmand Grønbech i Hasle, men 

de senere år er smørret solgt til 

Grosserer Plum, København. 

Smørdritlerne blev lavet af 

bødkermester O. Lindstrøm i 

Rønne.
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Kvægtuberkulosen

Angående kvægtuberkulosen 

som raserede over hele øen fra 

1890’erne til langt op i 1930’erne. 

Det var en forfærdelig sygdom 

som ramte både mennesker og 

dyr. Jeg fandt Frederik Brandts 

historie om tuberkulosen, som 

der kommer et lille uddrag her. 

Frederik Brandt er født på 

Degnegård i Aaker, han oplever 

forskellige dødsfald vedrørende 

denne sygdom. Han går i gang 

med at bekæmpe den.

Men ikke overalt bliver han lige 

godt modtaget. Der er folk der 

modarbejder ham. Især på 

Nordbornholm. Mejerierne 

”Svalhøj”, ”Hammersdal” og 

”Kajbjerggård” er ikke med. 

Frederik Brandt var ude mange 

steder og talte om tuberkulose-

bekæmpelsen. Kun ét mejeri 

sendte bud efter ham til deres 

generalforsamling, det var 

”Hammersdal” i Rutsker.

Formanden Jørgensen, Smedegård, 

havde ringet ti dage før general-

forsamlingen og bedt ham at 

komme, men på eget ansvar. 

Dagen kom, det gjorde også en 

forrygende snestorm. Han tog 3 

mand med i bilen og 4 skovle, 

der var ca. 30 km. Tværs over 

øen, de sad fast flere gange. Men 

nåede Rutsker, generalforsamlingen 

var kl. 3 og han var kun 5 minutter 

forsinket. En af Husmandsforeningens 

dygtige mænd, J. Jacobsen stod 

på talerstolen, han var valgt til 

dirigent.  Da Brandt træder ind i 

salen, råber hele forsamlingen i 

kor: ”Der er Brandt, smid ham ud, 

smid ham ud!” Dirigenten gik 

ned til formanden for at få ro i 

salen, de blev enige om, at hvis 

Brandt ikke fik ordet, gik både 

formand og dirigent. Der blev råbt 

fra salen, ”giv ham 20 minutter”. 

Brandt gik på talerstolen, lagde 

sit lommeur foran sig.

Julius P. Jørgensen, Smedegård



32

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Han begyndte sin tale med at 

takke, for at få lov til at få ordet. 

Vi er nødt til at holde sammen, 

hvis vi skal få bugt med 

tuberkulosen. Han talte i en hel 

time, og sluttede af med at bede 

dem stemme ja til forslaget, 

takkede for i dag og kørte hjem. 

Forsamlingen rejste sig og 

klappede. Formand Jørgensen 

ringede senere til Brandt og 

fortalte at forslaget var gået 

igennem på nær 3 stemmer. Det 

var lidt om kvægtuberkulosen. 

Hele Frederik Brandts historie 

kan læses i Bornholms Historiske 

Samfund II. Række - 5. bind 1971.

Ved menighedsrådsvalget den 

23. november 1920 sidder 

Andreas Jensen, ”Hammersdal” i 

menighedsrådet. I 1922 er han 

ude, men da er det fru Catrine 

Jensen, der er suppleant.

Torsdag den 30. april 1931 var 

sidste dag mejeribestyrer 

Andreas Mathias Jensen 

fungerede som leder af mejeriet 

”Hammersdal” efter 38 år. Der 

blev holdt en stor afskedsfest for 

familien i Forsamlingshuset, 

kaffebord med ca. 180 deltagere. 

Formand og kasserer holdt taler 

og takkede Andreas Jensen for 

det gode arbejde han havde 

gjort for Andelsmejeriet 

”Hammersdal” og ønskede alt 

godt fremover i den nye stilling 

som kasserer i Hasle Bank. 

Jensen takkede også 

andelshaverne og 

mælkekuskene samt alle 

medarbejderne igennem 

tiderne. Flere tog ordet med tak 

og alt godt fremover, der blev 

sunget en del sange i løbet af 

aftenen, som sluttede ved 23. 

tiden.

Familien Jensen flytter til Hasle, 

Sandløkkegade 13. Han er 

kasserer i Hasle Bank fra 1931 

frem til 1943, hvor han trækker 

sig tilbage. Andreas Jensen var 

ude for at feje gade, men følte 

sig lidt sløj, gik ind og lagde sig, 

lægen kom og gav ham en 

indsprøjtning, men Jensen døde 

om aftenen den 7.september 

1953. En blodprop i hjertet, satte 

punktum for Jensens liv. Han 

blev 84 år gammel.

Hammersdal mejeri, Rutsker
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Bornholms Tidende d. 18. dec. 1920.

En fast vogn

Er billigt til salg, når handelen kan ske inden jul,

Henvendelse til Mejerist Olsen Pedersen
Mejeriet Hammersdal  på. Hasle.

Kilder: Bornholms Tidende. - Den svenske 

indvandring til Bornholm 1850-1920 ved 

Henning Bender. - Bornholmske Andelsmejerier 

1886 - 1986 Bornholms Museum ved Ann Vibeke 

Knudsen. - Luftfoto ved Det Kongelige Bibliotek. - 

Danske Mejerier bind 1. ved Finn Jensen.
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Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut

Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com

Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15

Går man en tur på legepladsen 

og kigger i vores små blomster-

bede, vil man kunne se de små 

vintergækker og erantis der titter 

op af jorden. Vi bliver mindet på 

forårets komme, de lune dage og 

grønne træer i skoven. Det lyder 

skønt, men trods det ville vi nu 

gerne ønske os et par uge med 

en masse sne. Vi vil meget gerne 

ud og kælke, bygge snemænd 

og slås i sneen. 

Vi har taget hul på et nyt år, et 

skønt år med masser af dejlige 

børn og gode oplevelser. Året 

blev skudt i gang med et brag af 

en nytårsfest i børnehaven. 

Børnene kom festklædte og med 

fine nytårshatte, formiddagen 

blev brugt på ballondans, stole-

dans og stop dans..  og til frokost 

spiste vi hotdogs og is med 

dejligt krymmel. Ingen nytårsfest 

uden fyrværkeri og brag, bord-

bomber og stjernekastere 

pyntede bordet. 

De næste måneder skal vi bla. 

have førstehjælp på 

programmet. Vi skal lære hvornår 

det er nok at sætte et plaster på 

og trøste, når en er kommet galt 

afsted. Andre gange skal der 

mere hjælp til – og måske er det 

nødvendigt, at tilkalde en 

voksen eller en ambulance. I 

februar skal vi også fejre 

fastelavn, både med pynt i 

børnehaven, og fest på 

legepladsen. 

I år har vi 4 børn der skal begynde 

i skole til sommer, så det skal vi 

også i gang med at forberede 

dem på. Dels skal vi være en del 

af BRKs overgangsprojekt mellem 

dagtilbud og skoler, som i år er i 

samarbejde med Natur Bornholm, 

hvor vi skal lave insekthoteller. Vi 

laver også vores egen lille skole-

gruppe der ugentligt vil lave 

sjove ting sammen. Det at 

forberede sig til skolestart er ikke 

kun bogstaver og opgaver, men 

også meget andet. Vi skal øve os 

i at være selvhjulpne, gode 

kammerater og tage på skønne 

ture sammen. 

Når nu vi har fået nogle uger 

med skønt snevejr, så må foråret 

godt komme, og så begynder 

vores forårssysler i haven. 

Bedene skal gøres klar, både 

dem med blomster men også 

dem vi skal så grøntsager i. 

Natur Børnehaven
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Natur Børnehaven

Vi holder meget af vores 

nærmiljø. Det er lige fra den 

skønne natur omkring os, skov 

og strand, og samarbejdet med 

byting, plejehjem, skoler, 

dagpleje og børnehave. I 

december var vi på plejehjemmet 

og synge en masse julesange, vi 

har været i skoven med børnehuset, 

fester på skolen og ugentligt har 

vi besøg af dagplejen. 

Sidder du og har lyst til at høre 

eller se mere til 

Naturbørnehaven, er du altid 

velkommen til at besøge os, eller 

ringe. På facebook ligger vi flere 

gange om ugen billeder ud og 

på vores hjemmeside 

www.naturbornehaven-hasle.dk 

kan du læse meget mere om os. 
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Grill aften i Rutsker Byhave

 Fælles spisning og råhygge i Rutsker.
  Første fredag i juni, juli og august.

  Grillen tændes kl. 18:00

Medbring mad, drikkevarer og godt humør. 

 Alle er velkomne

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Formand:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 9142
mikael.mogensen@nypost.dk

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 16
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
bornholm@fuglesangen.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen
Søndergade 10
3790 Hasle
tlf. 5694 9194
hmh.ebbesen@gmail.com

Sekretær:
Bo Johansen
Ellevej 46
3700 Rønne
tlf. 5696 5084
Bo.Johansen@brk.dk

Bestyr. medlem:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle
tlf. 21 84 79 10
michael.olsen100@hotmail.com

Bestyr. medlem:
Finn Thisen
Kirkebyen 4
3790 Hasle
tlf. 5696 9124

Bestyr. medlem:
Mogens Olsen
Rosendalevej 10
3790 Hasle
tlf. 21 46 83 96
mogensolsen3@gmail.com

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Støt Rutsker Sogneforening

Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris. 

Kontingent kan indbetales på vores konto 

(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
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Vang beboer og grundejerforening

Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Leif Olsen

Kasserer 
Marie Nikolajsen

Menigt Medlem 
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus

Hans Jørn Karlsen

Hvad er sket i Vang

Ved vores fællesspisning d. 21. november 2018 på Le Port, fortalte Lars 

Holmsted om 70’erne.

Den 1. december mødtes vi på havene kl. 16.30 for at tænde juletræet, 

efterfølgende have vi fællesspisning i Salteriet, hvor alle havde 

forskellige retter til buffetbordet. Også vores julehjerter på havnen blev 

beundret. Tak for en hyggelig eftermiddag og aften.

Små 40 personer kom på Vang havn for at skåle nytåret ind lige over 

midnat. En dejlig tradition som er kommet for at blive.

Nytårskur i Salteriet d. 19. januar 2019 med masser af røget ål.

Hvad sker i Vang

Fællesspisning d. 27. marts 2019 kl. 18.00 på Le Port. Tilmelding til Le 

Port, mail: info@leport.dk, senest d. 19. marts.

Strandrensning / arbejdsdag d. 4. maj 2019 kl. 10-12.

Generalforsamling d. 27. maj 2019 kl.19.00 i Salteriet. Dagsorden ifølge 

vedtægterne.

Alle ønskes et godt forår.

Vang beboer og grundejerforening

v/ Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang” 

med tegninger af Erling Risager 

og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan 

købes for 40, -kr. ved 

henvendelse til Iris Kofod, Vang 10, 

tlf.: 51 27 91 22, mail: ihk@pc.dk.

Film

DVD’en ”Min barndoms by Vang” 

kan købes for 100,- kr. ved 

henvendelse til Iris Viborg Kofod, 

mobil: 51 27 91 22 eller på mail: 

ihk@pc.dk. Ved ønske om 

forsendelse vil der blive 

opkrævet porto.
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Grønbechs Gård åbner sæsonen 2019 med en reception
Lørdag den 13. april 2019 kl. 16.00-18.00 

Som noget helt nyt har alle Hasle borgere gratis medlemskab i 2019. 

Du skal bare komme forbi med legitimation, så oprettes du som medlem.

Lige om lidt summer det igen af liv i den gamle købmandsgård. Joh – for nu mødes flere af de frivillige for at 

få årets 1. udstilling klar til publikum. Vi mødes med udstillerne, med vores leder – og ikke mindst med 

hinanden. Altid og på alle måder (samtidig med at vi arbejder meget målrettet) opleves et godt samarbejde 

under rare toner og ofte muntre samtaler. Heldigvis holder vi også midt i arbejdet kaffepause og får en bid 

brød til. Nå – ja – Man stopper og går hjem efter ens eget hoved. Ingen tvang – og altid høres det fra vores 

leder: Tak for hjælpen ! 

Dermed er vinteren slut og foråret godt i gang. Så velkommen, hvis DU har lyst til at finde ud af, hvad vi ellers 

laver.

Ida

Grønbechs Gård




