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Bestyrelsen
Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 1 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
Sandmarksvej 2 B, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 1 6 48
Email: bjarne.danielsen@brk.dk

Næstformand
Richardt Vang-Olsen
Toftebakken 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 57 / 26 21 46 57
Email: richardt@vang-olsen.dk

Bestyrelsessuppleant
Jens Jørgen Rasmussen
Storegade 44, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 09
Email: jjra@km.dk

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 1 1
Email: k.e.olsen@mail.dk

Bestyrelsessuppleant
Thomas Bay Jensen
Myregade 1 , 3700 Rønne
Tlf. 40 22 56 41
Email: thomas.bay.jensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle
Tlf. 44 91 98 09 / 20 1 5 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk
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Det begyndte på Bornholm Fire foredrag der belyser nogle af de vigtigste, historiske vækstvilkår for borgerlivet på Bornholm siden
1700-tallet og frem til vore dage. Øens (og Danmarks!) absolutte eksperter vil øse af deres viden om
emnerne over fire aftener i Hasles kultur- og medborgerhus, som har hjemsted i byens gamle rådhus midt
på torvet.

Torsdag d. 3. april, kl. 20.00 -22.00

Arkitekt Niels-Holger Larsen

da Bornholm blev bebygget

Bornholm har ingen landsbyer og herregårde - men mange selvejergårde. Og mange fiskerlejer, hvoraf nogle i
middelalderen blev til købsteder. Med jernbanen opstod i nyere tid stationsbyerne, som ofte lidt misvisende kaldes
landsbyer. Foredraget vil illustrere og handle om de bornholmske byggeskikke fra en lang tradition med bindingsværk til gårdenes stuehuse - og frem til de grundmurede bygninger i begyndelsen af 1800-tallet.

Torsdag d. 10. april, kl 20 - 22:

Fhv. museumsdirektør Henrik Vensild

da industrien begyndte med lokale råstoffer

Siden Christian d. 4’s tid har man forsøgt at udnytte bornholmske kul. I 1700-tallet blomstrede den begyndende brug
af lokale råstoffer op, og især i 1800-tallet vandt de industrier frem der brugte lokale og indførte råstoffer.
Keramikere blev til keramikfabrikker, smede blev til maskinfabrikker, lergrave blev til teglværker og meget mere.
Foredraget vil med billeder levendegøre udviklingen.

Torsdag d. 24. april, kl. 20 -22:

Skibsfører og marinemaler André Jensen

da passagerskibene sejlede til København
Med baggrund i en lang karriere som skibsfører i DFDS og et indgående kendskab til de mange passagerskibe, der har
besejlet Bornholm, viser André Jensen interessante billeder fra tiden 1866 og frem til 1978 og fortæller om skibene
og om havnemiljøer, som kun få kender. Billederne stammer dels fra Bornholms Museum, Erik Pedersens samling og
fra private arkiver.

Torsdag d. 1. maj, kl. 20 -22:

Formand for Foreningen DBJ Sten Møller

da jernbanen kom til øen
Den spændende beretning om en gruppe fremsynede mænds arbejde for ”Jernbanesagen” her på øen. Trods lokal
modstand med det evigt aktuelle tema: ”Alt skal ikke til de to store byer” lykkedes det i år 1900 for gruppen af få bygget en jernbane fra Rønne til Nexø. Den blev en så stor succes, at alle byer på hele øen ville med på banen. I foredraget fortælles om togene og om hvordan det lykkedes at vinde bornholmerne for jernbanesagen og få skabt 3 forskellige jernbaner med over 90 kilometer spor. Foredraget ledsages af et righoldigt billedmateriale.

INFORMATION
Tilmelding er ikke nødvendig. Entreen på 25 kr. pr. aften opkræves ved indgangen. Kaffe/te og småkager i pausen er
inkluderet. Billetter kan også indtil 1 uge før hvert foredrag reserveres med en mail til Poul Steen Larsen på mailadressen psl@psl.dk. Bemærk at Rådhusets foredragssal kun har plads til max. 100 gæster og at foredragene begynder præcis kl.20.00. Der er opgang til festsalen (også for kørestole) fra indgangen i Rådhusgade.
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post1 1 .tele.dk

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 95 56 77

Næstformand
Søren Vestergaard Gylling
Vestergade 1 3, 3790 Hasle
Tlf. 22 72 50 1 1
Mail: sogy1 963@hotmail.com
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 50 98
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Therese Jørgensen
Dambakken 21 , 3790 Hasle
Tlf. 40 47 92 72
Mail: vigo@pc.dk
Udvalgsmedlem
Michael Kaas Hansen
Gammeltoft 1 1 , 3790 Hasle
Tlf. 30 1 8 1 6 88
Mail: Kaas@hansen.tdcadsl.dk

Bordtennis
Jens Koefoed
Toftelunden 62, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 44 70
Mail: jk@ple.dk
Klubhuset
Damløkkevej 1 9 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 1 0 1 7
Hasle Hallen
Byvangen 6 3790 Hasle
Forældreforening
Lonie Larsen
Sandløkkegade 1 8 3790 Hasle
Tlf. 30 29 54 03
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 1 2, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 1 5D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 1 0A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 1 8 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Motionsløb
Frank Carlsen
Østergade 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 42 29
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Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet

Badminton

Hasle Idrætsforenings Forældreog Støtteforening har ikke længere
den nødvendige opbakning til at
fortsætte. Det har ikke været
muligt finde interesserede til bestyrelsen og med et faldende
medlemstal, som nu er nede på
35, blev det besluttet på foreningens generalforsamling at nedlægge den.

Lørdag d. 1 1 . januar 201 4 fejrede HIF Badminton 75 års jubilæum. Det
begyndte om formiddagen med en reception fra kl. 1 3.00 til kl. 1 5.00.
Vi fik besøg af bl.a. DGI Bornholm, Cai og Kurt Kruse, HIF's formand,
Nordea og flere klubber – et par hyggelige timer.
Kl. 1 8.30 var der inviteret til jubilæumsfest med god mad, god musik
som under spisningen blev leveret af Bent Peder Holbech og efter
spisningen tog ”Stef og Jess” over, og så blev dansegulvet brugt flittigt.

Der er igen blevet vist interesse
for at spille håndbold i Hasle. En
gruppe unge drenge/herrer har
henvendt sig og vi har fundet en
ledig tid i Hasle Hallen fredag aften kl. 1 9.30. Skulle der være
nogle der er interesseret i dette
initiativ, kan de kontakte Jannik
Hjorth på telefon 21 761 995 eller
bare møde op i hallen fredag aften.
LeifNielsen

HIUF Badminton's ungdomsafdeling har fået ny sponsoraftale med
sportstøj/boldfirmaet RSL der løber til og med sæson 201 4/201 5. Ungdomsafdelingen har fået sponseret trøjer, der skal bruges ved stævner,
rejser, holdkampe m.m.
Derudover har ungdomsspillerne fået endnu en trøje sponseret af HIF
badminton.
Holdkampene i sæson 201 3/201 4 for U1 3 og Senior er ved at være slut.
U1 3 ligger sidst i deres række og seniorholdet håber på slutplacering i
den bedste halvdel af rækken.
Træningstiderne fortsætter til 1 . maj 1 4 – motionister og senior på
deres træningstider. Ungdomsspillerne vil kun træne tirsdag fra kl.
1 6.30 til 1 8.00.
Doris Carlsen
HIF Badminiton

Glade spillere i deres nye spillertrøjer. Foto Mikael Vang.
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Hasle Idrætsforening
Familieidræt og CrossGym indtager Fælleden i Hasle
Hasle Idrætsforening vil også i år
sikre, at der kommer idrætsaktiviteter for hele familien hver
onsdag aften i maj og juni på
Fælleden i Hasle – eller rettere
betegnet ”Hasle Aktivitetspark”,
som jo er det samlede navn for
området.
Der vil også blive tændt op i grillen i Multihytten hver gang. Her
kan man komme, også selvom
man ikke har lyst til at være så
aktiv, men ”bare” har lyst til at
komme ned og se, hvad der sker.
Vi arbejder fortsat på at have aktiviteter både for børn og voksne
inden for flere forskellige idrætsgrene. Tidspunkter for de forskellige aktiviteter vil blive lagt
på HIF’s hjemmeside samt blive
hængt op på plakater i byen.

Der trænes mavemuskler

Foruden de organiserede aktiviteter med CrossGym, floorball og
beachvolley vil der også være
mulighed for at afprøve de opmærkede løberuter af forskellige
længder i Hasle Lystskov og tre
træningspavilloner til forskellige
former for styrketræning. Og så
satser vi på varierede tilbud til
børn samt petanque for de voksne

Det er HIF’s Gymnastikudvalg, der står for arrangementet. De er godt
hjulpet af en række frivillige, der hjælper til med at sætte borde og stole op, lave kaffe og skære frugt til de aktive gymnaster.

Vi vil i år tilbyde alle aktiviteter
gratis.
Så sæt kryds i kalenderen onsdag aften til spisning og idræt i
det fri – i maj og juni. Vi glæder
os til at se jer!
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Gymnastikopvisning i Hasle-hallen 22. marts
Sæt i stort kryds i kalenderen ud for lørdag eftermiddag den 22. marts
201 4. Da står den nemlig på gymnastikopvisning i Hasle-hallen. Og vi
kan godt love et sandt fest-fyrværkeri med masser af god gymnastik.

Alle Hasles børnehold kommer på gulvet, så vi håber på god opbakning fra forældre, bedsteforældre og andre familiemedlemmer. Derudover får vi besøg af tre særlige opvisningshold, der består af gymnaster
fra hele øen, nemlig DGI’s 1 0-1 3 hold, DGI’s Ynglingehold samt DGI’s
Showhold!

Entré og kaffe
Traditionen tro vil der blive pyntet festligt op i hallen og dækket op
med kaffeborde. Med i billetprisen får man kaffe/te og kage. Børn under 1 2 år kommer gratis ind.
Gymnastikudvalget følger den sunde linje og giver frugt og kildevand
til de aktive gymnaster.
Gymnastikopvisningen begynder kl. 1 4.00 og ventes at slutte ved
1 6.30-tiden.
Kom og se med!
Karen-Margrethe Hansen Bager

Hasle Idrætsforening
Næste gymnastiksæson planlægges
Selvom den nuværende gymnastiksæson ikke er helt afsluttet, er
Gymnastikudvalget godt i gang
med at lægge planer for næste
års gymnastiksæson.
Det er en større kabale med haltider, ønsker til hold, tilgængelige
instruktører m.v., der skal gå op i
en højere enhed.
Gymnastikudvalget har en ambition om at tilbyde gymnastik/
dans og motion til så mange som
muligt – i alle aldre. Men det forudsætter, at vi kan skaffe instruktører og hjælpeinstruktører til
holdene. Kunne du tænke dig at
hjælpe til som (hjælpe)instruktør
på et af holdene, hører vi meget
gerne fra dig.
Bare kontakt formanden,
Iris Kofod, telefon: 5696 9005
eller 51 27 91 22.
Karen-Margrethe Hansen Bager

Familiesvømning
godt besøgt
HIF’s Familiesvømning har igennem de seneste måneder været
på banen hver den første lørdag i
måneden i Rønne Svømmehal.
Og der har været pænt med deltagere alle gange.
Sidste gang i denne sæson er
lørdag den 5. april fra kl. 1 5.001 6.00, og da vil rutsjebanen være
åben!
Vi håber på, at vi derefter kan
mødes ved Havnebadet i Hasle
til en svømmetur i havet.
Karen-Margrethe Hansen Bager

Gymnastik
Medlemsmøde og udvalg
Mandag d. 20. januar afholdt
gymnastikudvalget medlemsmøde i Barakken i Hasle hallen.
Vi var 1 9 fremmødte og vi fik
drøftet en masse og udvalget fik
noget at arbejde med. Den nye
aktivitet CrossGym blev nævnt.
Også de andre voksenhold har
stor tilslutning, og der var stor
ros til instruktørerne. Børneholdene er også godt besøgt og her
skal lyde en stor tak til jer børneholdsinstruktører.
Der blev valgt 5 personer til
udvalget ved medlemsmødet.
Da Birthe Petersen gerne ville
stoppe i udvalget, blev Nina Vibe
valgt ind. Der skal lyde en tak til
Birthe for det store arbejde som
er udført i udvalget. Birthe har
lovet at hjælpe udvalget indtil vi
har haft vores opvisning d. 22.
marts. Det nye udvalg består af
Nina Vibe, Ethly Westh, Helle
Womb Mogensen, Gitte Nielsen
og Iris Viborg Kofod. Tak til Helle
for det gode traktement ved
medlemsmødet.

Medlemstal i gymnastik
Vores medlemsantal i gymnastikafdelingen er registeret til 1 84
medlemmer, der er dog kommet
lidt flere til, efter antallet blev
gjort op i oktober. Ved årsskiftet
var vi 207 indmeldt. Igen i år er
det, det største antal sammenlignet med de andre afdelinger.
Det kan vi være rigtig stolte af.
Tak til de frivillige som 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.

At være frivillig
Som frivillig og instruktør er det
en glæde og et stort privilegium,
at kunne give ens erfaringer og
viden videre til børn og voksne.
Dog har vi i vinter observeret at
det har været svært for børneholdsinstruktørerne, at bevare
gejsten og glæden ved at have
børneholdene. Vi har den glæden i gymnastikafdelingen at
have mange børn på holdene,
men ikke alle børn har forstået,
at når man kommer til gymnastik
er det for at gøre gymnastik. Måske er det ikke gymnastik barnet
skal gå til, men en anden idrætsgren? I gymnastikafdelingen vil
vi rigtig gerne aktivere børnene,
så deres motoriske udvikling forbedres og de i hverdagen bliver
glade og hele mennesker. Men
det kan kun lade sig gøre, hvis I
som forældre forbereder jeres
børn på, at når man kommer til
gymnastik, så er man klar til at
lytte, når timen begynder. Og det
er instruktøren og hjælpeinstruktørerne der bestemmer,
hvad der skal laves. I samarbejde
med hinanden er jeg sikker på at
tingene vil lykkes og børn som
instruktører vil være glade og
fulde af energi. Ha’ et godt forår
og sommer. Vi glæder os til den
nye sæson som starter i september.
På gensyn.
Iris Viborg Kofod
HIF gymnastikafdeling
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Hasle Idrætsforening
Petanque
Så er vi startet på 201 4, hvor vi
håber at få mange gode timer på
vores baner. Lige et tilbageblik
siden sidste nr. af bladet. Vores
julefrokost den 9. november
havde godt 30 deltagere, der
hyggede sig nogle timer med
god mad og en rigtig god stemning. Det årlige medlemsmøde
lørdag den 1 8. januar var der
mødt 25 af vore medlemmer, et
rigtig godt fremmøde, hvor vi
startede med lidt tag selv bord,
og kl. ca. 1 4.00 startede så medlemsmødet, hvor formandens
beretning, kasserers beretning
blev godkendt, og valgene til
udvalg og underudvalg var hurtigt overstået, da der var genvalg
over det hele.
AKTIVITETS KALENDER FOR 201 4
ser således ud:

Træningstider:
Torsdag kl. 1 0.00 – 1 2.00
Lørdag kl. 1 3.00 – 1 5.00
Søndag kl. 1 0.00 – 1 2.00

I håb om mange gode timer på
banerne ønsker jeg et godt forår.
Kaj Erik Hansen

B AN KO

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi spiller hver onsdag og
sidste gang i denne sæson
bliver onsdag den 30.april.
Husk kaffekoppen

Håndbold i Hasle
Er du interesseret i håndbold, er vi nogle unge drenge/herrer, der vil
prøve at starte håndbolden igen i Hasle. Vi spiller om mandagen
indtil den 26. maj fra kl. 1 9.00. Så bare mød op i Hasle Hallen eller
kontakt mig.

VINSPIL : 1 . lørdag i hver måned,
start 5. april, slut 6. december

Hvis der er tilstrækkelig interesse fra drenge og piger fra 1 0 år, der
vil spille håndbold i Hasle, vil vi forsøge at starte hold op i efteråret
201 4. Ring til mig hvis du er interesseret.

Skov og strand petanque: Søndag den 1 . juni kl. 09.00

Jannik Hjorth - telefon 26711995. Mail: janniksmhjorth@gmail.com

Klubmesterskab double: Søndag
den 22. juni kl. 1 0.00
Klubmesterskab single: Søndag
den 1 0. august kl. 1 0.00
Spillermøde/femkamp: Søndag
den 31 . august kl. 1 0.00.
Ændringer kan forekomme, men
det vil blive opslået i klubhuset.
Husk at reservere den 1 . juni til
den 1 0. udgave af skov og strand
petanque hvor vi håber på rigtig
mange tilmeldinger, men derom
nærmere.
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Lørdag den 1 5. februar blev der
afholdt spillermøde, hvor det
blev besluttet hvor mange hold
vi skal tilmelde Nordea-turneringen 201 4, det blev, at vi i år kun
tilmelder 2 hold, da der desværre
ikke var spillere nok til at få det
sidste hold op at stå, men trods
alt held og lykke til de to hold.

Hasle Idrætsforening
Den 20. januar blev der afholdt medlemsmøde i krocketafdelingen:
Formand Herdis Jensen bød de
fremmødte medlemmer vekommen. Hun bød særskilt velkommen til HIF’s hovedformand Leif
Nielsen.

Leif G. Nielsen blev valgt som dirigent og referent.
Herdis orienterede herefter forsamlingen om:
Uændret kontingent for 201 4 på
250,00 kr.
Det havde været et aktivt år med
8 mixstævner, strandkrocket,
natkrocket og deltagelse i DGI’s
udskrevne turneringer (enkeltmands-, par- og holdturnering.
Svend Hansen vandt enkeltmandsturneringen i B2. Hanne
Hansen og Ellen Andersen vandt
parturneringen i C1 med Verner
Andersen som reserve.
Den festival der var på tegnebrættet, blev udsat til 201 4 på
grund af Folkemødet. Festivalen
er planlagt til 5.9 – 8.9 201 4 med
kampe lørdag i Neksø og Hasle
søndag med planlagt afslutningsfest i Hasle Feriepark om
søndagen. Klubberne skal stå for
opsætning af banerne og holdpuljer.
DGI er i gang med at planlægge
invitationerne til turneringerne i
201 4. Kalenderen med stævnerne blev udleveret.
Forårsfesten er planlagt til afholdelse den 1 5.3 i Neksøhallen.

Der var indbudt til LM i enkeltmandsturnering i Tåstrup 26. juli
201 4. LM i par foregår i Skørping
1 3.9 201 4.
LM i hold foregår i Vildbjerg 20.21 .9 201 4.
Der var allerede kommet invitationer til stævner ovre fra
Holstebro, Skælskør og Vejen.
På HIF’s hjemmeside har krocket
sin egen side, hvor vi kan få forskellige oplysninger lagt ind, såsom vore stævner, andre aktiviteter, billeder af begivenheder
mm. Siden opdateres ved at
sende oplysningerne til Leif Nielsen, der er vor kontakt.

Leif Nielsen HIF oplyste, at penge
indtjent i forbindelse med aktiviteter stod på en konto, som kroket kunne trække på, medens at
budgettilskuddet på 2000 kr. gik
på et træk på en konto i hovedkassen, og derfor kun indgik med
det forbrugte beløb. Derfor skal
afdelingen være opmærsomme
på hvad dette tilskud kan bruges
til. Der blev oplyst, at klubtøj
kunne købes for budgetpengene
og derfor bør alle 2000 kr. være
brugt i 201 3.
Udskrift af vore konti bliver
udleveret til Herdis.
Der blev oplyst, at hovedgereralforsamlingen i HIF var fredag den
1 4.3.201 4 kl. 1 9.30, og at alle var
velkomne.
Herefter drøftedes forskellige
emner vedrørende krocketafde-

lingen, bl.a hvordan man kunne
finde nye medlemmer.
Træningstiden blev drøftet. Det
blev besluttet at der trænes
mandag 1 0-1 3 og onsdag 1 3-1 6
som normalt med en bytning til
aften 1 8-22 på onsdage juni og
juli. Fra oktober og vinteren trænes når vejret tillader det mandag og onsdag 1 3-1 6.
Det blev besluttet, at revurdere
klassifiseringen for Hasles spillere
og ændre dette på IF’s hjemmeside
Det blev foreslået at vi afholder
vor grilldag evt som et medlemsmøde den xx. xxxx 201 4.

Valg:
Herdis blev valgt til formand for
krocket i HIF i 201 4 for 2 år.
Bitten Svendsen som stedfortræder for et år.
Der blev efter mødet serveret
kaffe, boller med ost og kage efter mødet.
Med sportslig hilsen
Herdis Jensen
formand

Træningstider
Fra 1 /4 til 1 /6
Mandag 9.30 - 1 2.30
Onsdag 1 3.00 - 1 6.30
Fra 1 /6 til 1 /9
Mandag 9.30 - 1 2.30
Onsdag 1 8.00 - 21 .30
Fra 1 /9 til 1 /1 0
Mandag 9.30 - 1 2.30
Onsdag 1 3.00 - 1 6.30
Fra 1 /1 0 til 1 /4
Mandag 1 3.00 - 1 6.30
Onsdag 1 3.00 - 1 6.30
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Hasle Datastâua
Sæsonen 201 3 – 1 4 er så småt
ved at rinde ud for Datastâuan.
Denne sæson har været vores
uden sammenligning bedste
sæson nogen sinde. Lige fra start
i september 201 3 har vi haft
mellem 60 og 65 brugere fast
hver uge fordelt på de 9 hold. I
alt har mere end 80 personer
været brugere af Datastâuan i
kortere eller længere perioder.
Ind imellem har det endog været
nødvendigt at oprette venteliste,
men jeg har heldigvis forholdsvis
hurtigt kunnet sluse folk ind.
Jeg satser jo på, at hver bruger
har sin vejleder, så selvom jeg
har 1 1 meget samvittighedsfuldt arbejdende vejledere, giver
det en begrænsning for holdstørrelserne, da ikke alle 1 1 kan
være til stede hele tiden. Og
pladsen tillader det heller ikke,
selvom vi er endog meget glade
for de fine forhold, vi har fået her
på ”Rådhuset”.

Sæsonslut: Som sædvanligt holder vi sommerferie med udgangen af marts måned. Det betyder, at de sidste dage i denne
sæson bliver tirsdag den 25. og
onsdag den 26. marts. Jeg håber
på at se mange såvel gamle som
nye brugere igen til sæsonstart
den 2. og 3. september.
Til sidst en tak for godt samarbejde til Bytinget, til Signe for
hjælpsomhed og positiv indstilling, og til de øvrige brugere af
huset for smidighed, så det hele
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bare altid kører. Tak til alle
brugere af Datastâuan for stort
gå på mod og godt humør og
endelig, men ikke mindst, en stor
tak til mit vejlederteam, som altid viser ansvarlighed, dygtighed
og humor i arbejdet. Alt dette er
en medvirkende årsag til, at Hasle Datastâua er blevet et sted,
hvor folk er trygge ved at komme og lære om IT og få en hyggelig snak., måske over en kop
kaffe.
Cai Kruse (Leder afDatastâuan).

Vækst Huzet
Vækst-Huzet – et hus
med liv i
Vækst-Huzet er et nyt mødested i
Hasle. Vi har indrettet den gamle
LIC-bygning, så der er plads til
forskellige aktiviteter, musikliv,
møder og spisning bl.a. Jesper
Møller-Hansen har også kontor
for sit rådgivende ingeniørfirma
Riskcon her.
Huset bliver brugt af Gospelfællesskabet Bornholm. Gospelfællesskabets præst, Lone MøllerHansen har sit kontor i bygningen
og i undervisningslokalet inviteres til brunch – lige nu er det en
lørdag hver anden måned.
Gospelfællesskabet er et tværkirkeligt fællesskab, som holder
gospelgudstjenester i Musikhuzet i Rønne en søndag eftermiddag hver anden måned og
gospelbrunch de andre måneder.
En gang om måneden bruges
Vækst-Huzet til et tværkirkeligt
nadverfællesskab. Det er en søndag aften, hvor der holdes en liturgisk nadver. Det vil sige, at det
er en kristen nadver, som henter
sin inspiration fra mere end 1 000
år tilbage. Fra før kirken blev delt
i øst og vest.

Undervisningslokalet bliver blandt andet brugt afGospelfællesskabet
Bornholm til gospelbrunch en gang hver anden måned. Her synges der, spises
lækker brunch, som alle bidrager til – så snakkes der tro og liv.

Efter nadver-gudstjenesten inviteres på suppe og hyggeligt
samvær.

fest for gospelkoret AmaZing, ligesom AmaZing holdt en
gospelworkshop i huset i februar.

En gruppe kristne kvinder har
holdt en kvindekonference - ”Alt
for kvinderne” - i Vækst-Huzet
med op mod 1 00 deltagere, der
sang, dansede og spiste god mad.

En af de gode ting ved placeringen imellem Ole Almeborg A/S,
BOFAs genbrugsstation og fjernvarmeværket er, at ingen forstyrres af sang og musik.

Endelig bliver huset brugt af
musikere og sangere, bl.a. det
nye Sangrummet, bruger VækstHuzet. Der har også været holdt
sommerfest og et års fødselsdags-

Vækst-Huzets kalender:
Gospelbrunch:
Lørdag d. 22. marts kl. 1 0-1 3
24. maj kl. 1 0-1 3
Alle er velkomne. Bring en lille
ret (ost, æg el. a.) med til brunchbordet.)
Nadverfællesskab:
1 3. april kl. 1 8
1 1 . maj kl. 1 8
8. juni kl. 1 8
Bagefter inviteres på suppe.
Sangrummet holder café-koncert i weekenden 1 4.-1 5. juni
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Hasle Badeklub
Formand:

Torben Hansen

Kasserer & Næstformand:
Preben Carlsen

Sekretær:

Ivan Hansen

Menigt Medlem:
Sonja Skov

Menigt Medlem:
Per Rønne-Jensen

Vinterbadning og saunabesøg
I de mørke vintermåneder er det
svært at komme i gang med
dagen, da det stadig er mørkt
(jeg arbejder om aftenen), derfor
kan man lige så godt udnytte
morgenen til at vinterbade. Arbejder man om dagen kan man
bade sidst på eftermiddagen.
Det er vidunderligt at dyppe sig i
det kolde vand. Hele kroppen er i
bevægelse. Hver en pore i huden
renses, hver en knogle slibes.
Blodet pulser rundt i kroppen.
Når det sitrer i fingre og tæer, er
det på tide at komme op og ind i
den varme sauna. Når man kommer direkte fra saunaen for at
dyppe sig, er det ligesom at ”slå
vand på en gås”, man mærker det
ikke.
Jeg skriver dette for at få nogle
flere medlemmer, jo flere jo mere
åbent. Men det er også fordi jeg
gerne vil have at folk giver sig
selv den chance for at få det
bedre. Det handler i bund og
grund om at tage sig sammen
første gang, Når man går hjem
efter badet, har man allerede
besluttet sig til at gøre det igen.
Det er ikke nødvendigt at bade
hver dag, for at holde det ved lige.
Nogle har kun tid i weekenden.
Mange af dem jeg har talt med

sammenligner det med en tur i
svømmehallen eller en tur på
stranden. Det kan ikke sammenlignes, jeg har ikke på noget
tidspunkt følt mig kold.
Hvis der er nogle der får lyst til at
prøve, vil jeg meget gerne lave
en aftale. Gå ind på klubbens
hjemmeside og send en mail.
Hasle Badeklub har lige nu 62
medlemmer. Der er imidlertid
kun 1 2 medlemmer fra Hasle by,
resten kommer fra resten af øen.
Vi har et medlem fra Christiansø,
et fra København og et fra Belgien.
Er man i tvivl om det nu er noget
man vil, kan man komme med
som gæst sammen med et medlem for 20 kr.
Der kommer en trappe, som vil
gå direkte fra saunabygningen i
ned i vandet. For enden af trappen ca. 1 35 cm under vandet,
bliver der en platform. Gelænderet vil også gå med under
vandet, det gør at sikkerheden
bliver i top.
Indmeldingen sker via hjemmesiden: www.haslebadeklub.dk
hvor man også kan se åbningstider.
Derudover er der oprettet en
Facebook gruppe for medlemmer, hvor man kan lave aftaler
med hinanden.
Hasle Badeklub
Preben Carlsen
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
56 96 47 69
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 48 68
Her kan selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere
mødes og deltage i en række aktiviteter
formiddag eller eftermiddag.
Der er på alle aktiviteter en frivillig holdleder, som hjælper.
Stolegymnastik
Mandage kl. 1 0.1 5-1 1 .1 5, onsdage kl. 1 3.1 5-1 4.1 5. Det er både
siddende og stående øvelser.

Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 1 9 60

Kortspil
Mandage og torsdage kl. 1 2.30 1 5.30.
Spillerne har det hyggeligt og
morsomt og der spilles hele året.

Medlem:
Jytte Winberg
56 96 46 88

Stavgang
Mandage kl. 9.30 -1 0.45.
Stave kan lånes.

Medlem:
Rudhild Kjær
56 96 40 1 0

Engelsk
Tirsdage kl. 1 3.30 -1 5.00.

Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89
Suppleant:
Jonna Hansen
56 48 03 09

Kreativt værksted
Løbbinding, æskebeklædning,
patchwork, knytning, nålefilt
m.m. tirsdage kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i
lige uger

Motion for mænd
Torsdage kl. 1 5.30-1 6.30. Styrkeog konditionstræning.
Motionscykling
Tirsdag, onsdag og torsdag
eftermiddag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5.
Banko
Vi spiller banko i hver måned kl.
1 3.30. Den 27/3, 24/4 og 1 5/5.
Medbring en pakke til 20 kr. Tre
plader koster 1 0 kr. En plade 4 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vel mødt.
EDB
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed i aktivitetscentret. Onsdag kl. 9-1 1 og
kl. 1 3.1 5-1 5.1 5.
Tirsdag og torsdag kl.1 3.1 5 – 1 5.1 5

Kreativt værksted
Domino- og alm. strik
Tirsdage kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i ulige
uger.

Kommende arrangementer :

Hyggeligt samvær
Torsdage kl.1 3-1 5.30.
Kom med dine ideer eller få ideer
og nyd det sociale samvær, mens
du laver forskellige ting efter eget
valg.

Tirsdag den 25. marts kl. 1 0 – 1 3.
Tøjsalg ved Flemming.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 1 3-1 5.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller lignende.

Syng sammen den 20. marts kl.
1 3.30

Påskebuffet den 1 1 . april kl. 1 2.30.
Tirsdag den 1 5. april kl. 1 0 – 1 3.
Tøjsalg.
Udflugt den 1 4. maj kl. 1 1 .
Syng sammen 22. maj kl. 1 3.30.

Papirflet
Torsdag kl. 1 3-1 5.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.
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Karetmagergaarden
Formand

Anette Sørensen

Næstformand
Ingrid Hansen

Kasserer
Ib Hansen

Sekretær

Anne Mette Johansen

Bestyrelsesmedlemmer
Evy Hansen
Allan Olsen
Birgit Skovgaard

Suppleanter

Leni Pedersen
Niels Bjerregård
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Genneralforsamling
Karetmagergårdens Venner afholder den årlige generalforsamling d. 1 9. Marts 201 4 kl. 1 9.00
på Medborgerhuset (Rådhuset) i
den store sal. Som tidligere er alle velkommen til at deltage, kun
medlemmer har stemmeret.
I anledning af karetmagergårdens
20 års jubilæum vil der være frit
medlems kort for nuværende
medlemmer. Dagsorden efter
vedtægter.

Efter lukningen af gården for
vinteren, har der været julemarked, som blev afholdt på Medborgerhuset i Hasle, og det var
rimeligt godt besøgt, og kræmmerne var glade for stedet, da
der var varmt og tørt i lokalet, der
var nissemand som uddelte slik
til børnene.
Foreningen håber på et godt
fremmøde i 201 4, gården åbner
31 . Maj med morgenkaffe og brød.
Kræmmer marked vil fremover
være om mandagen og torsdagen fra 1 0-1 400.
Bestyrelsen

Grønbechsgård
Så sker miraklet snart igen – foråret er lige om hjørnet i Hasle, og GRØNBECHS
GÅRD slår atter dørene op til en ny sæson – nr. 1 2 i rækken.
Det foregår lørdag den 1 2. april kl. 1 6, og vi holder åbent til og med 23. november 7 dage om ugen mellem
kl. 1 0 og 1 7.
Sidste forår fandt vi inskriptioner på nogle af stolperne: ´Hans K. Finne, Peter Jensen læsser kul af under
solformørkelsen 7/4-1 91 2’ & ´Sne og haard frost den 1 3. april 1 91 2´ Måske nogle af byens beboere kender
de nævnte personer – se fotos.
Vi er nogle energiske frivillige hjælpere som sørger for, at spindelvævene er fejet væk, diverse småskader
udbedret, vinduerne nyvaskede, og at der er fine varer på hylderne i butikken. Hvem sagde gaveidé?
Vi sælger øl og vand, og kaffemaskinen er stadigvæk anbragt på Christiania cyklen med den sylespidse sadel
-- den sadel har du vel set og rørt ved?
Hovedattraktionen den 1 2. april er selvfølgelig årets 1 . udstilling – 8 forskellige, som er sat op, så de tager sig
bedst muligt ud.
GRØNBECHS GÅRD siger hermed hjerteligt velkommen - værsgo - kom og se – lad dig overraske – bliv i
godt humør – måske du får lyst til at melde dig ind som medlem.
Kort sagt: Et af Hasles gamle huse tager atter imod unge og ældre til en ny sæson.
Se mere på www.groenbechsgaard.dk

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand

Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer

Lene Ipsen
Tlf. 56 96 49 1 8

Sekretær

Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Doris Jensen
Tlf. 56 96 43 1 1

Afholdte arrangementer:

Lørdag den 23. november 201 3 på Toftegården havde vi besøg af den
populære sanggruppe ”Piblana”, som underholdt med sang og musik.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.
Fredag den 1 3. december 201 3 på hotel Herold afholdtes den årlige
julehygge/stiftelsesfest. Med god julemad, luciaoptog med børn fra
Svartingedal-skolen, julenissen var der også, der sluttedes af med
dans. Under festen blev Grethe Pelle udnævnt til æresmedlem.
Lørdag den 1 1 . januar 201 4 på Medborgerhuset havde vi besøg af
Lillian Hjorth-Westh fra Bornholms Højskole der fortalte om sin
opvækst i Rutsker, beskrivelse af diverse danske malere/kunstnere, en
hyggelig eftermiddag.
Lørdag den 25. januar 201 4 på Medborgerhuset afholdtes bankospil.
Lørdag den 1 . februar 201 4 på Medborgerhuset underholdt Lars
Christiansen med revy- og egne sange. Nordea var vært for dette
arrangement, en hyggelig eftermiddag

Kommende arrangementer:

Fredag den 1 4. marts 201 4 kl. 1 8.00 på hotel Herold afholdes Forårsfest
med god mad, sang og dans. Tilmelding til bestyrelsen snarest.

HUSK, HUSK, HUSK
Lørdag den 5. april 201 4, kl.1 4.00 på Medborgerhuset afholdes den
årlige generalforsamling.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Der spilles gratis banko ligesom der er gratis kaffe/te og kage.
Mød godt frem.
Herefter går vi ind i sommersæsonen, arrangementer er ved at blive
tilrettelagt. Program vil blive uddelt til medlemmerne.
Er du endnu ikke medlem, så kontakt en af bestyrelsen (opført til
venstre på siden) så bliver det hurtigt ordnet.
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Mission Afrika Genbrug
Butiksudvalg

Hasle Genbrug – kort og godt, her er både stort og småt

Formand

Vi har altid brug for pæne brugte
møbler, barnevogne, klapvogne,
høje barnestole, legetøj, cykler,
småting, alt til husholdningen og
selvfølgelig rent og pænt tøj , og
mange andre ting og sager. Såfremt det drejer sig om større
ting så kontakt gerne et af
udvalgsmedlemmerne, så vi
sammen kan afgøre om det er
noget der egner sig for vores
butik .

Ulla Engell
Krummevej 4, 1 . th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer

Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 56 96 63 81
e-mail: ipsens@mail.tele.dk

Sekretær

Lene Ipsen
Gammeltoft 33, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 49 1 8
e-mail: lene-ipsen@mail.dk

Udvalgsmedlem

Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 1 0

Udvalgsmedlem

Birgit Ipsen
Toftelunden 56, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant

Vore åbningstider er:
Mandag – Fredag
kl. 1 0.00 – 1 7.00
Lørdag
kl. 1 0.00 – 1 3.00

Storegade 22, Hasle
Tlf. 50 58 92 80

Vi har med taknemmelighed
modtaget et større parti grove
lynlåse, så mangler du en lynlås
så kig ind.
Ligeledes har vi fået sorte sports
BH`er i alle størrelser, de er
vældig populære og vore kunder
er glade for dem.
Til en regnvejrsdag eller bare en
dag der indbyder til lidt råhygge
indendørs, har vi en masse gode
bøger på lager til næsten ingen
penge.

Ethel Olsen
Toldbodgade 2, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 51 05
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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 fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 1 4.00 til kl. 1 7.00
Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 21 83 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Ingen er så tryg i fare som
Guds lille børneskare
Julen er forbi, og vi er allerede
begyndt på et nyt år.
Mange ubrugte dage ligger
foran os, og dog er det alene
Jesus, der giver os hver dag.
Dage, som vi skal fylde med
indhold.
Vi ved ikke, om vi får mange eller
få dage til at leve på denne jord.
Alene Gud ved det.
Hver dag og hver nat vil Jesus
være med os.
Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre som vi fælder;
han os føder og os klæder
midt i sorgen han os glæder.
fra Lygten

At tro er at komme
til Jesus

Herren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme
Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

Planlagte arrangementer:
1 4. marts
Vi besøger Ingrid og Ove Boesen
21 . marts
Jakob Houler hare ordet
28. marts
Kilden lukket (Ældre eftermiddag
I L.M. den 29. marts)
4. April
Kilden er lukket
5. april
Vi spiser sammen kl 1 3.00
1 8. april
Kilden lukket (Langfredag)
25. april
Kilden lukket (Ældres eftermiddag i ELM den 26 april)
9. maj
Vi besøger Mia
i familiens sommerhus
1 6. maj
Kilden er lukket (St. Bededag)
23. maj
Sang/musik v/Finn Nygård
6. juni
Vi besøger Tove og Verner
20. juni
Udflugt til Bækkely

Vi glæder os til at ses igen
den 8. august 2014

K.A. BYG
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v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389

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. 9-1 2
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tirs. og tor. 8-1 1

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed

Tlf. 51 51 0945
E-post: karenhvam@gmail.com

Graver i Hasle

Preben Sommer

Træffes tir-fre. på kirkegården på
Fælledvej. Fridag mandag.
Tlf. 5696 51 1 5 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander

Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 91 35
E-post: rutskirke@c.dk

Organist

Lindalee Laur

Tlf. 5696 6762 / 6060 7849
E-post: lindaleelaur@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler

Tlf. 5697 01 09

Hasle Menighedsråd

Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 1 1 , tlf. 5696 4566
Kirkeværge Ole Petersen
Tlf. 2946 2890

BIBELEN FOR ALLE
Sogneaften onsdag d. 26. marts 201 4 kl. 1 9.30 på Rådhuset i Hasle
Bibelen gør noget ved os. Den har fået nationer til
at ændre politik og voksne mænd til at græde. Den
er relevant for os alle, men ikke altid let at forstå.
Hvordan skal vi læse for at forstå? Hvordan bruger
vi Bibelen i dag?
Landsleder for Bibellæserringen, Lasse Holmgaard
Iversen fortæller om bibellæsning.
Der serveres kaffe/the. Fri entré. Enhver er hjertelig velkommen!
Arr. Rutsker, Hasle og Nyker Menighedsråd.

PÅSKE I KIRKEN
Påsken er jo en af de tre store højtider i kirkens kalender. Derfor har vi i
den kristne kirke fra gammel tid holdt ikke færre end fire helligdage i
løbet af fem dage. Torsdag samles vi særligt om nadverens historie og
betydning. Fredag om Jesu gådefulde død. Søndag og mandag om
hans sejrrige opstandelse. Se tidspunkter og steder for påskens
gudstjenester i gudstjenestelisten.

FÆLLES SPISNING SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag holder vi en familievenlig nadvergudstjeneste i Ruts kirke
d. 1 7. april kl. 1 6.00 og derefter påskespisning i FDF-huset, Kirkebyen
33 i Rutsker. Tilmelding til spisning senest d. 1 3. april til præstekontoret
på jjra@km.dk eller tlf. 56964009. Pris spisning: 1 00 kr. for voksne, børn
u. 1 4 år gratis – Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver ikke
tilmelding. Nærmere information og program ved henvendelse.

Rutsker Menighedsråd

Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 1 1 , 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. 7. maj til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MARTS
1 6. - 2.s. i fasten, Mark 9,1 4-29
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30
23. - 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
Ruts 9.00 Kirkekaffe, Kirkekoret medvirker
Hasle 1 0.30 Kirkefrokost og menighedsmøde
30. - Midfaste, Joh 6,24-35 (37)
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

APRIL
6. - Mariæ bebudelsesdag, Luk 1 ,46-55
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
* Indsamling til Menighedsfakultetet
1 3. - Palmesøndag, Mark 1 4,3-9
Hasle 1 0.30 Konfirmation
Ruts Ingen
1 7. - Skærtorsdag, Joh 1 3,1 -1 5
Ruts 1 6.00 Familievenlig gudstjeneste og
påskespisning
Hasle Ingen, se Ruts
1 8. - Langfredag, Luk 23,26-49
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
20. - Påskedag, Matt 28,1 -8
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30
21 . - 2. Påskedag, Joh 20,1 -1 8
Hasle 1 0.30 Kirkekoret medvirker
Ruts Ingen, se Hasle
27. - 1 .s.e. påske, Joh 21 ,1 5-1 9
Ruts 1 0.30 Konfirmation
Hasle Ingen

MAJ
4. - 2.s.e. påske, Joh 1 0,22-30
Hasle 9.00 Per Munch, Kirkekaffe
Ruts Ingen, se Hasle
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1 1 . - 3.s.e. påske, Joh 1 4,1 -1 1
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30 Kirkefrokost med menighedsmøde

1 6. - Bededag, Matt 7,7-1 4
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
1 8. - 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
* Indsamling til KFS
25. - 5.s.e. påske, Joh 1 7,1 -1 1
Ruts 1 0.30
Hasle 1 9.30 Musikgudstjeneste.
Kirkekoret medvirker.
29. - Kristi Himmelfarts dag, Luk 24,46-53
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 1 0.30

JUNI
1 . - 6.s.e. påske, Joh 1 7,20-26
Ruts 9.00 Per Munch
Hasle Ingen, se Ruts
8. - Pinsedag, Joh 1 4,1 5-21
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
9. - 2. pinsedag, Joh. 6,44-51
Hasle Ingen
Ruts Ingen
Kyllingemoren 1 0.30
1 5. - Trinitatis, Matt 28,1 6-20
Hasle 1 0.30 Jørn Sjøholm
Ruts Ingen, se Hasle
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker

Kirkebil
Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Rutsker: Taxa Nord 5648 0832
Hasle: Bornholms Taxa 5695 2301

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 1 0.45. Kaffe kl. 1 0.1 5

Kirkesiderne
AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

KIRKENS HJEMMESIDE

Oplysninger og aktuelle nyheder om Folkekirken i Hasle og Rutsker
findes på hjemmesiden www.haslerutsker.dk

KONFIRMANDFEST

Tirsdag d. 1 . april kl. 1 9.00 inviterer menighedsrådene alle
konfirmander med forældre, søskende og bedsteforældre til
konfirmandfest i FDF-huset, Kirkebyen 33, Rutsker. Underholdning,
musik og kaffebord.

KONFIRMATIONSDAGENE

Den 1 3. april kl. 1 0.30 er der konfirmation i Hasle Kirke for 1 3
konfirmander. I Rutsker er det d. 27. april kl. 1 0.30, hvor der er 6
konfirmander. Konfirmationerne er store festdage og alle i sognene
opfordres til at hejse flaget på konfirmationsdagene.

KIRKEKORET HASLE-RUTSKER

Koret er p.t. på ca. 20 voksne sangere og der er åbent for flere.
Korøvelse hver tirsdag aften kl. 1 9.30 – 21 i Hasle Kirke - og medvirken
ved gudstjenester og andre arrangementer ca. en gang om måneden.
Henvendelse til organist Lindalee Laur eller kirkesanger Aase Houler.

VÆRESTEDET KILDEN for
ALLE ÆLDRE

Se værestedets egen side i HasleNyt.

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)

Julegade 1 4, Hasle
Samtale- og bedemøder hver
onsdag 1 9.30 desuden fælles
møder med Rønne ELM.
Nærmere oplysninger hos Lene
Ambrosen, 5696 6321

LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)

Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 år og til ca. 1 0. Hver fredag kl. 1 6-1 7.1 5 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 1 5.45. Få
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 041 4
eller på præstekontoret.

FDF HASLE-RUTSKER

Kredsmøde hver onsdag 1 8.00 – 1 9.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf. 5696 5627 eller 2422 631 6

ÆLDRES EFTERMIDDAGE

Lør. d. 29. marts kl. 1 4.30 hos LM, Toftelunden 2
Lør. d. 26. april kl. 1 4.30, hos ELM, Julegade 1 4

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Rutsker: Den 30. april og 4. juni og kl. 1 9.00 i graverlokalet Kirkevej 1 ,
Rutsker.
Hasle: Den 27. marts og 8. maj kl. 1 9.00 i konfirmandstuen, Storegade
44, Hasle.

Vindue i Hasle Kirkes våbenhus.

Personregistrering
Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 1 4 dage efter fødslen.
Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales
med præsten.
Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med
præsten. Prøvelsesattest skal
man have på
kommunekontoret.
Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.
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Kirkesiderne
EFTERTANKE om DØDEN

afsognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

Hvad nu hvis døden ikke er punktum for et menneskes eksistens, men blot en overgang til en anden tilværelse? Hvis det er sådan – og vi bliver klar over det så vil det påvirke vores liv ganske kraftigt i denne verden. Vi vil gøre os tanker om, hvordan dette liv påvirker vores liv efter døden. Vil vi blive belønnet for det
gode eller måske straffet for det onde vi gør? Vil det
være godt eller skidt, det liv, der er efter døden? - Det
vil også påvirke vores tænkning om selve det at leve
eller dø – f.eks. i forhold til debatten om aktiv dødshjælp. Hvor er det vi ”hjælper” et menneske hen, hvis
vi ”hjælper” det til at dø, før det dør af sig selv?
Ifølge evangeliet om Jesus, om hans død og opstandelse, er der ingen tvivl. Der findes et liv efter døden og
det er vores lod én gang at dø for så at dømmes af Gud. I denne dom, vil det være afgørende, hvad vi har
gjort forinden i dette liv. Har vi lagt øre til Guds røst og lyttet til hans vilje om, hvordan vi bør leve og dø?
Har vi taget imod den frelse han rækker os i sin søn – tilgivelse for alle vores forkerte gerninger. Enhver, der
kommer til Guds søn Jesus, bliver ikke fordømt, men får evigt liv.

De årlige MENIGHEDSMØDER i Rutsker og Hasle
En gang om året skal menighedsrådene invitere alle folkekirkens medlemmer til et menighedsmøde,
hvor der fremlægges regnskab for kirkekassen og kirkens arbejde drøftes.
I Hasle bliver det søndag d. 23. marts efter gudstjenesten i Hasle kl. 1 0.30.
Mødet begynder med frokost ca. kl. 1 2 og holdes på Rådhuset.
I Rutsker bliver det søndag d. 1 1 . maj efter gudstjenesten kl. 1 0.30.
Mødet holdes i FDF`s lokaler, Kirkebyen 33 ca. kl. 1 2 og begynder ligeledes med frokost.
Alle er velkomne og vi håber at se rigtig mange.

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!
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"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup
Tlf. 2893 6841

Hasle-Egnens Lokalhistorie
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657

Arrangementer
Generalforsamling
Lørdag den 22. marts kl. 1 4.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Næstformand:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Dagsorden ifølge lovene:
Indkomne forslag, skal være formanden
i hænde senest den 1 4. marts.

Kasserer:
Flemming Storr, tlf. 5696 4820

Efter generalforsamlingen kommer Jørn Uffe Hansen fra
Krakken og giver os forskellige historier fra Sognet.

Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Med håb om godt fremmøde, foreningen er vært ved kaffe og kage.

Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970

Der er tilmelding senest den 1 7.marts til 5696 4657 / 2621 4657 eller
på kontakt@haslelokalhistorie.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 1 9.00 – 21 .00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og motorcykler, gamle forretninger 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

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
Landpostbude i Rutsker
(Uddrag afArne Ipsens nye bog
”Landpostbudene – hverdagens
gode budbringere”):

Rutskers landposthistorie indeholder en saga om Post Lind i to
generationer. De satte sig begge
spor i lokalområdet. Faderen
byggede orgel til kirken, mens
sønnen kunne inspirere hjemstavnsdigtere.
Faderen, Janus Lind (1 847-1 904),
var først avlsbruger i Rutsker,
men senere flyttede han til Hasle,
hvor han blev landpostbud. Den
ranke mand gik rask af sted og
svang med stokken. Men han så
sig godt omkring på markerne.
Her fandt han knogler fra dyr, som
han samlede op og tog med hjem.
På loftet derhjemme stod Janus
Lind med hænder præget af frost
og kulde og støbte zinkpiber. En
røgemester i byen skar de opsamlede ben i strimler til beklædning af orgeltangenterne,
og en snedker opbyggede orglets træværk. I 1 884 blev orglet
opstillet, det tjente i Ruts Kirke
indtil omkring 1 970, hvor det
blev overdraget Bornholms Museum. Janus Lind byggede også
et mindre orgel til et missionshus.
Janus Lind og hans hustru, Regine,
boede i et hus ved byens hovedgade. Det blev senere overtaget
af deres yngste søn, snedker og
skolepedel Christian Lind, som
engang fortalte om sin far:

Postbudene sendes afsted omkring 1900 fra Hasles daværende posthus. Det
ranke landpostbud med stok midt i billedet er Janus Lind. Til venstre for ham
står sønnen, Niels Lind, og samler sin post. Manden på trappen er postmester
Valentinus. (Hasle Lokalhistoriske Arkiv, repro: Børge Jensen).

”Han var så at sige aldrig hjemme, undtagen om natten, hvor
han stod på loftet og afprøvede
sine zinkpiber, som han også
loddede. Der var en piben og en
fløjten, så vi ikke kunne sove. På
alle ugens hverdage gik min far
den lange rute fra Hasle til
Splietsgård i Klemensker og hjem
over Spellingemosen og Ruts
Kirke. Bønderne havde deres
postkasser ved vejen, men ellers
blev min far jævnligt inviteret
inden for til kaffe og ofte mad.
Når min far havde en sygedag, så
blev ruten klaret af cykelmager
Ipsen fra Hasle. Og så var der et
lyspunkt i hverdagen. Hos urmager Sonne i Klemensker blev
min far altid budt på både vådt
og tørt. Og han havde altid sin

klarinet med i posttasken. Mens
instrumentets dele kom frem og
blev sat sammen, så hentede
Sonne sin violin. Så spillede de
sammen, inden min far skulle videre.”
Janus Lind fik ni børn, næstældst
var Niels Peter Lind, født 1 880.
Efter faderens død i 1 904 blev
Niels ansat ved Hasles postvæsen. Han gik ikke helt i faderens
fodspor, for han var i mange år
kørende postbud mellem Hasle
og fiskerlejet Vang. Tidligere lærer og bibliotekar Hans Jørn
Karlsen, Vang, fortæller i en artikel i kvartalsbladet Hasle Nyt
2.7.201 1 , at Niels Lind foruden
post og aviser medbragte varer,
der ikke kunne købes i Vang. Alt
muligt fra natpotter til korsetter
og damehatte. Hans Jørn Karlsen
skriver derefter:
”Dagen startede altid med en
rundtur til Grønbechs (tidligere
købmandsgård, red.), Thomsens
manufaktur og de øvrige handlende i Hasle. De ønskede varer
læssedes på vognen, og så var
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
det tid at komme af sted mod
Vang. De første mange år foregik
det med hestevogn, senere fik
han en såkaldt halvtons Ford.
Det hændte dog om vinteren, at
vejret var for hårdt for bilen, så
blev hest og vogn fundet frem
igen. For posten skulle ud, koste
hvad det ville. Nej, Post Lind
svigtede aldrig vangeboerne, og
selv i det værste vintervejr kom
posten ud. Det var ikke noget
under, at han var populær, og da
han tillige var ligefrem og jovial,
kan ingen mindes, at han
nogensinde var uvenner med
nogen. Tværtimod kunne han
hver dag regne med at redde sig
den varme mad et sted på ruten.
Især kogt torsk og brændesnude
(suppe) var blandt hans yndlingsretter. Bagefter fik han som regel
en lur på sofaen eller, som på
Kjøllergård, i ægtesengen. På
grund af sine mange gøremål var
Lind som regel sent på den, og
det fortælles bl.a., at han engang
blev standset af betjent Aakerlund, der påpegede manglende
lygteføring. Så svarede Lind blot:
”Nå – men jeg har travlt!” og så
var han væk. Han var for øvrigt
ikke nogen særlig god chauffør,
derfor foregik udkørslen fra
Brugsen altid i ryk. Men der var
andet, han var god til, at synge
for eksempel, og det dyrkede

han i kor. Og så kunne han lide et
spil whist, en lidenskab, han også
dyrkede i Vang.”
Da Niels Lind havde 25-års jubilæum i 1 929, skrev rutskerboen
Otto J. Lund, kaldet Bornholms
Jeppe Aakjær, et digt, der kom
med i forfatterens digtsamling
Lyngblomster det følgende år.
Digtets første vers indledte dette
kapitel, her et vers mere (Bællana
betyder børnene):
Sin Rota got hanj passar som vân i
många År;
jâ troer fæmaatjive, når Mikjelsdâ
vi naar.
Derfor hanj kjænjer Folken aa ved
saa go Besje,
va Bællana diheda, vaargamla a die.

I 1 944 blev Niels Linds 40-års jubilæum ved postvæsenet fejret
ved en fest på Hotel Jons Kapel
mellem fiskerlejerne Teglkås og
Vang. Ved den lejlighed var der
blevet trykt et lille hæfte med
sange til ære for Niels Post. Sangene var skrevet af den førnævnte Hasle-betjent, som hed
Carl J.E. Aakerlund. Han blev en
af Hasles meget populære hjemstavnsforfattere, der skrev både
digte, noveller, romaner, causerier, komedier og revytekster. Et
vers fra en af lejlighedssangene
siger noget om postbuddets
sangglæde:
Hanj hâr ju fârtad fraa Hâzle te
Vong,
vestnok paanaa nu di tâltusen
Gonga.
Traska te Fods ju i Dâna saa monga.
Niels svong me Stokkinj aa trallad
enj Song.

Af landpostbude fra 1 950’erne
mindes jeg særlig svenskeren Per
Albin Stoltz og hasledrengen Erik
Pihl. Stoltz fik altid en kop kaffe
på Bukkegaard i Rutsker. Nu og
da vankede der også middagsmad, og landpostens livret var
fyldt hvidkål. Ofte stak Stoltz
hovedet ind ad køkkenvinduet
og spurgte med svensk tonefald
og snurrende r’er: ”Har du hvidekålen færdig?” Hvis fru Augusta
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
Postbudarbejde før og nu

Postbud Erik Pihl, tidligere landpostbud, får en snak med folk i Hasle.
(Hasle Lokalhistoriske Arkiv, repro:
Børge Jensen).

Dam svarede, at så langt var hun
ikke nået endnu, så sagde Stoltz:
”Nå, så må du godt je mej et
stykke brø’ med tyktskåret
spæjepølse!”
Erik Pihl var en af min storebrors
legekammerater, og han var
godmodigheden selv. Som landpostbud gennem 1 950’erne, før
han blev bypost, var Erik Pihl
ualmindelig vellidt for sit gode
humør og sin hjælpsomhed. For
eksempel hjalp han de ældre koner med at bære vand ind fra
pumpen i gården.
Hasles postbude, både landlige
og bymæssige, der også talte en
Niels Lind af yngre årgang end
den føromtalte, mindes jeg som
prægtige mennesker – uden
undtagelse. Med deres samtidige
medleven og diplomatiske væsen
kunne de medvirke til at gøre
hverdagen lys og optimistisk.
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I bogens sidste kapitel fortæller
Erik Pihls søn, Hasledrengen Ulf
Lindblad Pihl, om arbejdet som
postbud i dag, sammenlignet
med tidligere. Som decideret
landpostbud havde han en rute
fra Hasle til lokalområder lige før
Hasle Klinkerfabrik: Det landsbyagtige Tofte i skoven og de få
huse på Levka-pynten ved havet.
Derefter mod øst ad Baggårdsvej
til det vidtstrakte landsogn Klemensker. Her var der engang
postkontor i sognets byområde,
det blev overført til Hasle Postkontor i 1 991 .
”I begyndelsen var postudbringningen forholdsvis overskuelig,”
siger Ulf. ”Vi uddelte brevene i
det daglige og den husstandsomdelte Nordlands-Posten en
gang om ugen. Den hentede vi
hos Hasles bogtrykker, Hakon
Holm. Men da dagbladene efter
den nye ordning skulle postomdeles, begyndte vi at udbringe
dagbladene Bornholms Tidende
og Bornholmeren, foruden et
stigende antal reklamer. Alt det
kom til at fylde godt i postbilen.”
Ulf har også minder om personlige oplevelser og gøremål:

Landpostbud UlfPihl. (Foto: Karin
Pihl).

”I mine første år i postvæsenet
kom man inden for hos folk. Og
det kunne ske, at nogen skulle
have banket et søm i en væg, en
ældre dame skulle have et maleri
hængt op, der skulle hentes kultabletter på apoteket eller lignende. Man kunne godt tage 1 5
æg med til nogen, der boede på
ruten, og folk sagde: ”Du post,
jeg har jo ikke bil. Kunne du ikke
tage noget med til mig i morgen?” Og det gjorde man. Sådan
noget går ikke i dag, det er der
ikke tid til, og det er heller ikke
tilladt.”

Hasle-Egnens Lokalhistorie
Harry Frek
Jeg vil skrive lidt om hvad jeg
husker og fået fortalt om Hasle i
50’erne. Mine forældre havde en
byejendom Byledsgade 9, der
var meget arbejde med at drive
landbrug, fordi al jorden lå uden
for byen, så alt skulle transporteres ud og hjem. Der var også
brug for fremmed hjælp. En mand,
der var der meget, blev kaldt
Harry Frek efter sin far, der hed
Frederik, i dag ville man nok kalde
ham en skæv eksistens. Harry
ville ikke arbejde, hvis han skulle
betale skat, så han sagde til min
far, hvis du sætter roer nede ved
kæmneren, så luger jeg dem ikke.
Harry kunne godt lide fodbold så
han rejste ofte med min morbror
Knud til landskamp. Det var
dengang Østbornholms Dampskibsselskab sejlede fra Hasle til
København. Det var ofte meget
blæsende, så når de kom hjem
var der nogle der sagde til Harry,”
Kastede du op?”.” Om jeg gjorde,
jo det så meget at de både, der
kom bagefter sad fast i det”. Næste gang havde Harry en spand
med, han blev spurgt om hvad han
skulle med den. ”Frederik siger
jeg skal have brækket med hjem
til grisen”. Jeg gik i søndagsskole
i Luthers Missionshus i Julegade,

så kom vi til Juletræ og på udflugt til Brændegårdshaven. Udflugten var altid om lørdagen, så
min mor måtte luge roer om
søndagen. Da Harry kom forbi, så
sagde han ”Det er alligevel godt
gjort at du skal luge roer om
søndagen, fordi du var på udflugt med de fortvivlede i går.
Orla Madsen

Hasle Erhvervs og Turistforening
Vi vil gerne i Hasle tage imod tilflyttere med helt åbne arme! Vi
har derfor skabt en særlig pakke
for at vise vores imødekommenhed kaldet Haslepakken. Denne
pakke giver for op mod 25.000
kr. i gratis gaver for at vise vores
glæde over at netop du er flyttet
til vores by. Det er alt fra et
olieskift, over håndværkertimer
til gratis medlemskab af vores
mange foreninger.
HASLEpakken tildeles nytilflyttere,
som flytter til 3790 Hasle ved køb
af ejendom. Den tildeles ikke
personer, der flytter fra en bopæl
i Hasle til en anden. Alle gavebeviserne i pakken skal være benyttet
indenfor det første år efter flytning.

Der tages forbehold for skrivefejl
og udsolgte varer.
HASLEpakken er gældende fra
introduktionen til udgangen af
201 4

Det kan være svært at flytte til en
ny by, hvor man måske ikke kender nogen i forvejen. Med dette
initiativ ønsker vi at udvise
åbenhed og opmærksomhed
overfor tilflyttere.

Det kan være svært at flytte til en
ny by, hvor man måske ikke kender nogen i forvejen. Med dette
initiativ ønsker vi at udvise
åbenhed og opmærksomhed
overfor tilflyttere.

Udover gavebeviserne i HASLEpakken tilbyder Hasle Turist- og
Erhvervsforening, at du/I som tilflyttere kan kontakte vores tilflytterkontaktperson, hvis du/I
har nogle spørgsmål, som vedrører det at være blevet haslebo.

Udover gavebeviserne i HASLEpakken tilbyder Hasle Turist- og
Erhvervsforening, at du/I som tilflyttere kan kontakte vores tilflytterkontaktperson, Karin Pihl,
tlf. 51 206302, hvis du/I har nogle
spørgsmål, som vedrører det at
være blevet haslebo.
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Hasle Erhvervs og Turistforening

Turistinformationen
I forbindelse med påsken er der
ekstraordinært åbent fra den
1 2.4 – 21 .4 kl. 1 3.30-1 6.30, kom
og se vores lokaler. Der er kaffe
på kanden, til børnene vil der
være mulighed for at
tegne/klippe eller klistre.
Åbent fra 1 . maj til og med
efterårsferien. Åbningstider
fremgår af hjemmesiden
www.hasle.dk
Mød os på Facebook - Hasle
Bornholm

Hasle Legeland
Vi gentager successen fra sidste
år, Hasle Legeland vil igen blive
åbent i skolernes sommerferie –
se hjemmesiden
www.haslelegeland.dk eller
Facebook - haslelegeland.dk

Årets generalforsamling afholdes på Restaurant
LePort i Vang d. 26. marts 201 4 kl. 1 9.00
Dagsorden vil være jf. vedtægterne.
Ud over selve generalforsamlingen vil der være indlæg og
debat om, hvordan
vi som forening kan tiltrække nye
virksomheder til Hasle. Der vil
særligt være fokus på de nye
muligheder Hasle Havn har skabt
for outdoor turisme og hvad der
følger med der. Hvor der er
mennesker med købekraft bør
der opstå nye virksomheder. Og
jo flere butikker, caféer, restauranter og tilbud til vores turister
og fastboende jo flere kommer
der til og således kan den positive spiral fortsættes.
Adm. Direktør fra Destination
Bornholm, Pernille Lydolph Kofoed vil komme med et indlæg
om, hvilke muligheder der er for
øget vækst i turismen i Hasle
gennem de store investeringer
der er foretaget de senere år.
Der vil også være evaluering af
Hasle Legeland og orientering
om tankerne for sæson 201 4.

Efter generalforsamlingen vil Restaurant LePort være vært for en
lækker anretning fra deres køkken.
Vi glæder os alle til denne skønne
aften, hvor vi virkelig kan få de
gode idéer til at opstå og i fællesskab få videreført den vækst,
der allerede er gang. Så book allerede nu denne aften i din kalender og tag gerne en ven med!
Ægte vækst opstår kun når vi alle
løfter i flok og vi alle giver den en
skalle.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Peter Hjorth Hansen
Bestyrelsesformand
Hasle Turist og Erhvervsforening

Medlemsinfo
Får du ikke mail fra os, så har vi
ikke din mailadresse, send en
mail til turist@hasle.dk
Der er også plads til dig/jer i vores
forening, send en mail til
turist@hasle.dk

Kontingent er årligt pt.
Privat personer enlige
1 35
Privat personer par
270
Erhverv uden turisme
840
Erhverv med turisme eller detail 1 .575
Erhverv med turisme & detail 2.31 0
Erhverv med stor turisme & detail 3.465
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Hasle Turist
Ny hjemmeside for
www.hasle.dk
I forlængelse af alle de gode ting,
der er sket med byfornyelsesprojektet bliver det hele nu samlet i en helt ny og meget flot
hjemmeside - Hasle.dk
På Hasle.dk vil man, som borger
kunne finde alt, hvad man har
brug for, men...
Det der er vigtigt for os, er at
skabe vækst og arbejdspladser
og derfor har vi på den nye
hjemmeside fået nogle meget
vigtige overskrifter med.
Disse overskrifter vil vi gerne have lokale og i særlig grad turister
til at klikke ind på, læse om og
gerne vælge at købe på baggrund af det.
Hjemmesiden går live d. 7. april,
så der skal alt være klart og der
må gerne ligge en masse gode
tilbud derinde.
Det er mit håb og tro at, hvis vi i
Hasle står sammen om denne
nye hjemmeside så kan vi skabe
langt større opmærksomhed
omkring vores oplevelser, shopping, spisesteder og overnatningssteder og på den måde
skabe øget omsætning, vækst og
nye arbejdspladser. Det øger tilflytningen til byen og iværksætteriet og fastholder det gode
momentum vi er inde i! Men kun,
hvis vi står sammen kan det lykkes, så se at få taget nogle gode
billeder - nye - og få sendt dem
og noget tekst til Karin så vi er
top klare til siden går live.

FDF Hasle Rutsker
Foråret byder på en masse dejlige aktiviteter i klasserne, og som
det begynder at lysne lidt om aftenen vil leg og hygge forgå mere og mere udenfor. Lederne har
programsat onsdagene, men byder altid nye medlemmer eller
interesserede varmt velkommen.
Pilte/væbnere er i fuld gang med
at træne til Væbnermesterskab i
Kr. himmelfartsferien, hvor de
rejser til Sjælland for at deltage.
Der skal øves forskellige opgaver,
og samles point ved at udføre
bestemte opgaver. Tumlingene
har været i gang med at sy og
pynte deres egne lejrkapper, og
har også indviet dem ved et lejrbål. ”Bålet” lavede vi indenfor og
der blev ristet miniskumfiduser
til den store guldmedalje. Puslinge har været i det kreative
hjørne, de har lavet skum sværd,
skjold og kæpheste, og meget
fine fastelavnsris.
I FDF er der plads til alle, FDF er
for dig der er 5 år (ca.) eller mere..

Det nye år er allerede fuld i gang,
og søndag den 26. januar afholdt
vi vores årlige Nytårsfest i vores
Kredshus. Ca 1 00 mennesker var
mødt op for at feste og hygge,
der blev spist pandekager og
lagkager som traditionen siger..
der var underholdning fra
FDF’eren og masser af boder
børn og barnlige sjæle kunne
hygge sig med. Desværre måtte
vi også sige farvel til et meget
engageret lederpar i Kredsen ,
Michael og Janne Nielsen. Michael har i flere år været en del af
Kredsledelsen og Janne har været leder for de yngste FDF’ere. Vi
håber de på et tidspunkt flytter
tilbage til Øen, og igen kan være
en del af FDF her på Bornholm.
Det er altid trist at sige farvel,
men samme eftermiddag bød vi
Anita Bøgh (leder i Kredsen) velkommen i Kredsledelsen, og det
gode samarbejde er allerede i
fuld gang sammen med alle de
øvrige ledere og frivillige kræfter
der er i FDF.

Har du/i lyst til at se hvad FDF er,
er i altid velkommen til at møde
op i Kredshuset I Rutsker, vi er
der hver onsdag kl 1 8.00-1 9.30,
eller til at ringe til Kredsleder
Katrine Branth 2422631 6
Se mere på:
www.fdfhaslerutsker.dk , eller
find os på facebook FDF HasleRutsker

Peter Hjorth Hansen
Bestyrelsesformand
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Naturbørnehaven
Når andre skælder sne og kulde
langt bort, jubler børnene i Naturbørnehaven. Fredagen hvor
årets første sne dalede langsomt
ned fra himlen, sprang 1 6 børn
glade ud af døren. Der blev lavet
snemænd, kælket og lavet sneengle. Turene til havet hvor sten,
sand og hav var med is var bestemt også et hit, dog lidt koldt.
Udover at nyde årstiden og følge
med i hvad der sker i naturen har
vi forskellige temaer vi arbejder
med. Februar måned har vi
sundhed som tema. Vi vil snakke
med børnene om hvordan man
vasker hænderne korrekt, hvad
der er sundt/usundt at spise,
sygdom/smitte, og så har vi fået
lov til at komme på besøg på
skadestuen. Februar bliver naturligvis sluttet af med fastelavnsfest for børnene og deres forældre/søskende.
I november var vi så heldige at
blive udtrukket til Super Brugsens
konkurrence hvor vi vandt 421 0
kr., pengene var øremærket til
musik i børnehaven. Nogle af
pengene valgte vi at bruge på et
sang/musik forløb i samarbejde
med dagplejen i byen. Vi mødtes
i dagplejens legestue i Rådhuset,
og Signe Scharling kom og stod
for selve ”undervisningen”. Det
var 3 dejlige formiddage, skønt at
opleve de store børnehavebørn i
samspil med de små dagplejebørn,
og vi lærte en masse nye sange
og lege.
Nu ser vi frem til foråret hvor vi
kan fortsætte vores udendørsprojekter på legepladsen. Vi skal
bl.a. have bygget nogle nye højbede så vi er klar til at så grøntsager og blomster.
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Alle er velkomne til at komme på
besøg i Naturbørnehaven, vi viser
gerne rundt og fortæller mere
om hvad vi laver. Ring gerne og
lav en aftale på forhånd, så er du
sikker på vi er ”hjemme”.

På tur til stranden

Svartingedal Skole
En udfordrende tid på
skole området
Det danske skolevæsen står
overfor en stor udfordring vedr.
den nye skolereform, dermed
bliver skolen i Hasle også sat
overfor nogle spændende udfordringer i den nærmeste fremtid.
”En ny folkeskole” er overskriften
og det betyder at alle ansatte,
samt elever og forældre skal til at
omstille sig og tænke anderledes.
I min terminologi er det skoleudvikling på højeste plan og det
er vi alle så heldige at blive en
del af.
På Svartingedal har vi de sidste 2
– 3 år været i gang med en proces
pga. lukningen af Klemensker og
sammenlægningen mellem de
to skoler, der gør at vi er nået et
godt stykke hen ad vejen. Vi arbejder i storteam, vi har arbejdet
med en fælles kultur og har som
udgangspunkt nået et langt
stykke med vores grønne profil,
hvor skovskole, udeskole, grønt
flag, SoL, udelæring og bevægelse er en fast det af skolens
hverdag.
Reformen giver os en håndsrækning til at styrke følgende fag.
• Dansk
• Matematik
• Fremmedsprog, med engelsk
fra første klasse
Reformen siger ligeledes at vi i
gennemsnit skal motionere
mindst 45 min om dagen i gennemsnit pr, uge. Samt at skolen
skal tilbyde langt mere faglig
fordybelse og lektiehjælp for at
styrke elevernes faglige niveau.
Der skal være et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Hvor lærerne har den generelle undervisningskompetence. Men hvor pædagoger vil
kunne varetage understøttende
undervisning alene med eleverne.

Skoledagen skal gøres mere
fleksibel og varieret med mere
anderledes undervisning og læring.
Alt sammen noget vi på Svartingedal er nået et godt stykke hen
imod, men hvor vi også samtidig
har lang vej igen. Skolereform
tankerne skal træde i kraft den 1 .
august 201 4. Man kan tænke det
således:
Vi lapper cyklen, mens vi cykler
frem mod 1 . aug. 201 4

Skolestruktur
Der er kommet et helt nyt børneog skoleudvalg som er trukket i
arbejdstøjet for at se på hvordan
det bornholmske skolevæsen
skal se ud i fremtiden. En ting er
sikkert er at der er en strukturel
ubalance, som politikkerne skal
se på hen over foråret. Det er
blandt andet et stort faldende
børnetal der gør at ikke alle skoler kan opretholdes i fremtiden.

Fra skolens side kan vi ikke gøre
ret meget i det politiske spil. Vi
vil dog gøre alt for at vi her i
Hasle laver en god folkeskole
med god læring og inklusion, til
gavn for alle børn og deres forældre. Vi er godt på vej og har en
afdeling med masser at muligheder til at imødegå fremtidens
udfordringer.
Vores politikkere har udarbejdet
en procesplan, hvor de vil se på
udvikling af det bornholmske
skolevæsen og den strukturelle
ubalance. Der er allerede inviteret til et dialogmøde som forældre, medarbejdere, elever og andre interesserede, kan deltage i
omkring fremtidens Skole Nord.
Det bliver afholdt på Svartingedal, tirsdag den 1 . april 201 4,
klokken 1 7.
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Svartingedal Skole
Centermodellen
Centermodellen har også berørt
skolen i Hasle. Centermodellen
er en politisk beslutning for at
opnå en større og nødvendig
besparelse og derfor skulle man ud
i en omstrukturering af ledelseslagene. På Svartingedal er der
således blevet 2 mindre ledere
med lederkasketten.
Den daglige ledelse af hele Svartingedal incl. klub og SFO bliver
fra 1 . marts varetaget af afdelingsskoleleder Betina Koefoed.

Dagligdagen
Dagligdagen på Svartingedal er
efterhånden faldet godt til ro
under vores nuværende grønne
profil, hvor vi gør rigtig meget ud
af at i komme ud af klasserummet og få undervisning steder,
hvor der er højt til loftet og hvor
der er plads til bevægelse.
Som tidligere beskrevet gør vi et
stort nummer ud af at lave udeskole i vores indskoling og skovskole i vores 3. klasse, som betyder at klasserne har en dag ude i
naturet året rundt. Det er et mål i
sig selv at lærer børnene at være
ude og begå sig under helt andre
vilkår, men hvor vi samtidig ikke
går på kompromis med læring
mål.
Som noget nyt har vi indført legepatrulje i det store frikvarter, her
har vi dygtige glade 6. klasses
elever der agere legepatruljer alle
indskolings børnene. Her er

masser af aktivitet og fuld bevægelse og rigtig, rigtig herligt
at de små ”leger” med de store.
For andet år i træk havde vi
grøntflag uge på skolen den sidste uge før efterårsferien. I år
handlede det om affald.
Vi arbejde med 4 værksteder.
Forbrug, genbrug, BOFA og indsamling af affald.
Børnene blev klogere på alle
emner og var naturligt på besøg
i lokalsamfundet for at se på
hvordan tingene hang sammen
her. De små elever var i Super
brugsen og så hvordan og hvor
meget emballage var i baglokalerne, de så flakse containernes
funktion mv.
Som en ekstra bonus til Hasle by,
var samtlige elever ude af indsamle affald i hele byen. Alt blev

sorteret og sendt af sted på Bofa.
Og det var ikke små ting der blev
indsamlet. Hasle by var dermed
ren og pæn da skolen gik på efterårsferien.
Vi var ligeledes en tur på Bofa for
at se hvordan affaldet blev behandlet og fik lært om, hvordan
flere ting bliver genbrugt et vist
omfang. Flere børn lærte også at
”klunse” og fremvist et flot mode
show.
Traditionen tro var Svartingedals
elever ude at motionere på skolernes motionsdag, den sidste
dag før efterårsferien. Der blev
gennemført et motionsløb med
poster med udgangspunkt i aktivitetsparken og rundt på fælleden og i Hasle lystskov. Traditionen tro fik skolen stor hjælp
fra pensionist klubben og nogle
af de lidt ældre borgere i byen.
En fantastisk dejlig dag hvor unge
og ældre mødes og har det dejligt
sammen i hinandens selskab.
Betina Koefoed
Afdelingsskoleleder
Afdeling Svartingedal
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Multihytten
Pasning af Multihytten
Det går rigtig fint med vedligeholdelsen af Multihytten. I 201 3
dækkede ”passergruppen” 1 0
uger i løbet af sommeren. Når vi
ser tilbage på 201 3-sommeren,
må vi sige, at folk var rigtig gode
til at rydde op efter sig. Det tegner
godt for fremtiden, og hvis endnu flere melder sig til at hjælpe,
kan vi måske nøjes med 3-4 dage
hver. Det ville være fantastisk.
Konceptet er, at du er ansvarlig
for nogle dage, hvor du sørger
for, at Multihytten er i pæn stand
til dagplejebørn, børnehaver og
skoler kl. 9.00. Det har været en
uge til hver hidtil, men hvis vi
bliver flere, behøver vi som sagt
ikke have en hel uge hver.
Hvis du vil hjælpe med at holde
Multihytten i pæn stand:

MØD OP 1 . MAJ KL. 1 7. I
MULTIHYTTEN.
DU ER MEGET VELKOMMEN. VI
HAR BRUG FOR FLERE.
Her mødes vi og fordeler sommerens dage mellem os. Vi får
også en lille grillpølse og en enkelt
øl/sodavand.

Her ved bordet er ”passergruppen”
fra 201 3 til mødet sidste år.
Hvis du gerne vil hjælpe men ikke
kan komme 1 . maj, kontakt da
undertegnede.
Venlig hilsen Inger Marie Kofoed
(21 29 64 46) og Anne Mette
Kruse (28 49 41 44) fra Søndergade.

din nærmeste EL-Installatør

NEXØ

RØNNE

HASLE

Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

EL

“Installation, vedligehold og service”

Din lokale elektriker
Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Peter Christiansen

Elektriker
Morten Tholstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Phillip Holm
Mobil 2173 1719

Elektriker
Mark Olsson

elogvvscenter.dk
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Vævestâuan
Formand:

Connie Videslet

connie.videslet@gmail.com

Næstformand:
Maibritt Nielsen

maibritt.nielsen@mnhobbygarn.dk

Kasserer:

Evy Hansen

ihnyker@privat.dk

Sekretær:

Anne Mette Johansen
aj@cabh.dk

Vævedamerne er i fuld sving! Der
bliver arbejdet ihærdigt ved de 6
væve i vores lille, hyggelige lokale
i Karetmagergaarden.
Her er der nærhed og hjælpsomhed. Hvis en af os står med et
problem – det være sig garntype,
væveteknik eller praktisk assistance – er der altid 2-3 vævedamer, der står på spring til at
hjælpe!
VÆVESTAUAN udgør kun en lille
kreds af modne kvinder – vi er
p.t. 1 0 medlemmer – som væver
hver tirsdag aften i vores lille
vævestue. Da der ikke er plads til
så mange væve, væver vi ofte to
og to sammen, hvilket skaber
kreativitet og samarbejde. Det er
ofte en læringsproces at sætte et
nyt vævestykke op. Man skal både være matematiker og kunstner, hvis man vil skabe noget nyt.
Når det nye vævearbejde er sat
op, kan den ene væve og den
anden fx strikke eller hjælpe til
hos en af de andre.
I oktober deltager flere medlemmer af Vævestauen desuden i
Vævekredsens endages-tur til
Sverige, hvor der kan handles
diverse materialer til vinterens
vævearbejder, og hvor man kan
få inspiration til nye væveteknikker og produkter.
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Sæsonen starter altid i ugen før
efterårsferien og slutter i midten
af april, men kreativiteten stopper
ikke af den grund! De fleste vævedamer har væve derhjemme,
som der arbejdes flittigt ved – og
så strikkes der flotte tørklæder,
lune sjaler, huer, vanter etc. samt
flettes tasker af alle mulige materialer (kaffeposer, reklameblade o.l.).
Alt dette kan købes både i Vævestauan og udenfor på Karetmagergaardens kræmmermarked
samt i Værkstedet fra midten af
maj.
Hidtil har der været kræmmermarked i Karetmagergaarden
torsdag og lørdag, men da der
sker rigtig meget rundt om på
øen om lørdagen, vil der i næste
sæson holdes kræmmermarked med deltagelse af Vævestauan –
MANDAG og TORSDAG.
VÆVESTAUAN er således åben
for salg af de produkter, der er
skabt i løbet af vintersæson’en.
Alle er velkomne til at kigge indenfor og beskue de udstillede
varer – og lade sig friste ….

Vang beboer og grundejerforening
Formand

En mild vinterersnart gået

Næstformand

Hvad er sket i Vang
Julearrangementet lørdag d. 30.
november var som altid hyggeligt. Vi gik en tur for at finde pynt
til juledekorationerne og der
blev spist masser af æbleskiver
og drukket gløgg og saftevand.
kl. 1 6.30 mødtes vi alle på Vang
havn for at tænde juletræet.

Iris Viborg Kofod
Vang 1 0
Tlf. 51 27 91 22
E-mail: ihk@pc.dk
Leif Olsen

Kasserer

Bjarne Nielsen

Sekretær

Pia Christophersen

Menigt Medlem
Nina Stork

Suppleanter

Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Min barndoms by Vang
Søndag d. 26. januar i Hasle
gamle rådhus, fejrede 1 00 Vangeboere samt folk der havde tilknytning til Vang at filmen ”Min
barndoms by Vang” var blevet
færdig. Filmværksted Bornholm
har stået for produktionen. Efter
velkomsten i den gamle byrådssal fortalte Preben Carlsen, Filmværksted Bornholm, om arbejdet
med filmen. Da fremvisningen af
filmen var slut var der kaffe og
kage. En dejlig eftermiddag med

mange minder og historier vil
blive husket længe.
Fra beboer og grundejerforeningen skal lyde en stor tak til
sponsorerne Sparekassen Bornholms Fond og NCC Road A/S.
Også en stor tak til Filmværksted
Bornholm og til alle jer som har
været behjælpelige med at finde
foto, billeder, dokumenter og
smalfilm samt kommet med jeres
fortællinger til filmen.
DVD’en ”Min barndoms by Vang”
kan købes for 1 00,- 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. DVD’en kan også købes i
Bixen på Vang havn når denne
åbner til sommer.
Vang beboer og grundejerforening
v/Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang” med
tegninger afErling Risager og tekst
afJørn Uffe Hansen, kan købes for
40, -kr. også ved henvendelse til
Iris Kofod, Vang 1 0, tlf.: 51 27 91 22,
mail: ihk@pc.dk, eller i Bixen til
Sommer.
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Hasle Byting
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Svartingedal Skole Klub og SFO
Nyt fra Hasle Fritidsklub
1 . Februar kunne Hasle Fritidsklub
fejre sit 35 års jubilæum, der var
lagt op til rigtig fødselsdags fest
for børn, forældre, samarbejdes
partnere, kollegaer, ja klubben
var åben for alle. Vi nød naturligvis dejlige boller, Kakao og ingen
fødselsdag uden kagemand.

Klubbens børn på skøjtebane 2014.

Ved klubbens opstart for 35 år
siden, var det en gruppe forældre
der skiftevis passede børn om
eftermiddagen, senere blev
klubben kommunal og flyttede
til Bia-Lid i Storegade, hvor en
SFO, fritidsklub og ungdomsklub
fik til huse. I 1 992 fik institutionen
vokseværk og klubben og ungdomsklubben flyttede op i klubbens nuværende lokaler i Byvangen. Og blev samtidig en selvstændig enhed. Ved klubbens
start i 1 992 var der 30 børn tilknyttet men voksede efter et par
år hurtigt op på 1 1 0 medlemmer
af fritidsklubben. Dengang kostede en plads 200 kr om måneden, men klub prisen steg betydelig da vi blev lagt under SFO
regi, hvilket nok er en af årsagen
til at vi i dag er langt færre medlemmer.

Vi er så privilegeret her i Hasle at
kunne tilbyde børn et spændende fritidstilbud, hvor nærvær og
trivsel står i højsædet. Vi tilbyder
masser af spændende oplevelser
og tager gerne på ture ud i den
Bornholmske natur. Vi har de
sidste år deltaget i Danmarks
største børnemusikfestival i Vordingborg sammen med øens
andre SFO og klubber.

Jeg har været med siden 1 992 og
har oplevet rigtig mange sjove
og dejlige timer med masser af
børn igennem tiden. Senere skete der igen ændringer og klubben kom til at høre under Hasle
Skole, hvor vi stadig hører under.
Klubben har et fantastisk samarbejde med skolen, til glæde og
gavn for vore børn.

Klubben samarbejder gerne med
lokalområdets foreninger og har
de sidste år været med i Hasle
Børnefestival i efterårsferien.
Hasle Bytings påske pyntning af
Hasle, hvor klubben sidste år fik
lavet de flotteste påske æg. Vi er
med igen i år og store påskeharer
er snart klar til at pryde Hasle.

Vi lytter gerne til børnenes ønsker som på deres medlems
møder er med til at bestemmer
hvad der skal ske´ i Deres klub. Af
aktiviteter kan nævnes, rappelling ved Hammeren, overnatning,diskoaftner,fælles spisning,
besøg på falck, politigården og
meget meget mere. Sig ikke at
der er oplevelses muligheder for
vore børn i fritiden.

Disse har vi lavet sammen med
Knud Engholm som er billedkunst
lærer på Svartingedal. Som
noget nyt i år er vi gået sammen
om tøndeslagning fastelavns
mandag på torvet i Hasle, hvor
alle er velkomne. Efterfølgende
vil der blive budt på fastelavns
boller og kakao.
I Februar havde vi Tema dage i
skole køkkenet, hvor SOL projektet som vi også er en del af, fik
afprøvet sund og lækker mad,
sammen med de nye skolebørn
som starter på Svartingedal i
April. Vi er også i gang med at
forberede samfundshaver i Hasle,
hvor der i skolens højbede vil
blive sat krydderurter, bærbuske
og meget andet, som man frit
kan hente det man skal bruge. Vi
håber naturligvis på en hjælpende
hånd, med vanding – lugning og
beplantning. JOH… der er gang i
meget i Hasle og fritidsdelen og
skolen deltager aktivt!
Vi ønsker jer alle et rigtigt dejligt
forår.
Mange SFO og Klub hilsner fra
Børn og personale
Svartingedal SFO og Klub
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Formand:

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

Næstformand:

Benny Thiesen
Fuglesangsvej 1 6
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
fuglesangen@mail.dk

Kasserer:

Helle Ebbesen
Søndergade 1 0
3790 Hasle
tlf. 5694 91 94
hmh.ebbesen@gmail.com

Sekretær:

Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5
elsebeth@christiansen.mail.dk

Bestyr. medlem:

Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 91 42
mikael.mogensen@nypost.dk

Bestyr. medlem:
Finn Thisen
Kirkebyen 4
3790 Hasle
tlf. 5696 91 24

Suppleant:

Svend Jensen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5

Suppleant:

Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle
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RUTSKER SOGNEFORENING
afholder
Generalforsamling

torsdag den 27. marts 201 4
Kl. 1 9:00
i
FDF Kredshuset
Kirkebyen 33
Dagsorden:
1 . Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisor suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest tre dage før generalforsamlingen.
Der bliver serveret kaffe og kage.

Alle er velkomne

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Vi mangler din historie
Det kan f.eks. være gamle sagn eller fortællinger, billeder fra Rutsker og omegn, en god historie f.eks. fra din
barndom / unge dage, en god ide eller en begivenhed som du vil dele med os andre.
Kontakt venligst
Benny Thiesen Fuglesangsvej 1 6,3790 Hasle
Tlf. 5696 9849 eller e-mail fuglesangen@mail.dk

Fibernet i Rutsker
Her i skrivende stund har vi
kontaktet fibernet for en status
på fibernettet i Rutsker.
Bornholms Fibernet fortæller at
det desværre kun går langsomt
fremad – og de lover ikke nogen
forbindelser klar før tidligst i
april måned. El arbejdet har
givet en del bekymringer….
Vi har ”forlænget” zonen til at
også omfatte nogle ekstra huse
omkring kirken og de første
huse på Knarregårdsvej efter
Kirkevej.

Ellers er der faktisk ikke så
meget nyt omkring Rusker i
denne omgang – sådan rent
etableringsmæssigt.
Men til gengæld sker der meget
på produktsiden, som i måske
har hørt. SE, vores partner på
projektet, har overtaget Stofa –
Stofa er især kendt for deres tv.
Det er sket for at forbedre vo-res
samlede tilbud til kunderne. Vi
vil belønne kunder i større grad,
der både vælger tv og in-ternet
fra os med endnu bedre priser
og fordele fremadrettet.

De nye Stofa produkter giver en
masse nye fordele bl.a. kan vi
sende Viasat rundt i huset til
flere tv uden tv bokse, vi får tv
bokse der kan ”starte forfra” 48
timer tilbage – hvilket gør at det
er dig der bestemmer hvornår
du vil se tv og ikke omvendt. Du
kan få tv på dine bærbare
platforme som Ipads, Lap tops
og smartphones – også når du
tager hjemmefra, f.eks. i sommerhuset.

The Ranch

Rutsker Byhave

Ejerne af The Ranch i Rutsker, Hanne og Tommy Halberg oplyser til
Rutsker Nyt, at de leder med lys og lygte efter nye forpagtere til The
Ranch.

Byhave holdet er stadig på
vinterferie og starter først op
til foråret.

De har ikke selv mulighed for at drive restaurationen /
selskabslokalerne og har derfor allieret sig med Rønne
Ejendomshandel.

Vil du være med i fællesskabet
og havehyggen, når
haveholdet igen starter op til
foråret, kontakt da venligst
vores byhave koordinator Finn
Thisen 56 96 91 24, for
nærmere information.

Der er flere muligheder for nye forpagtere der vil drive stedet,
restauration, selskabslokaler, bolig på 1 salen osv. Skulle du derfor
være interesseret, kan du kontakte Steffen Lorentzen fra Rønne
Ejendomshandel på telefon 56 95 68 86 for at høre om
mulighederne.

Støt Rutsker Sogneforening i 201 4
Kun 1 00 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto hos DiBa (Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Skal du købe eller sælge?
Ring til Bornholms Bedste Boligteam
Vi giver dig en tryg, god og effektiv bolighandel

danbolig Rønne · Tlf. 5695 1995 · roenne@danbolig.dk
danbolig Nexø · Tlf. 5649 1295 · nexoe@danbolig.dk

Ole & Martin W. Kok-Hansen

Statsaut. ejendomsmæglere, valuar & MDE · Nørregade 6 Rønne · Torvet 13 Nexø · www.danbolig.dk

