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Email: kajerik.mortensen@mail.dk
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Email: richardt@vang-olsen.dk
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Knud Erik Olsen
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Email: leif.olsen@mail.tele.dk
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Email: bjarne.danielsen0101@icloud.com

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

Bestyrelsessuppleant
Kennie Skovgaard
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Hjemmeside
www.haslebyting.com
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Hasle Byting

Årsmøde

med efterfølgende

Vinaften

Fredag den 8. april 2016 kl. 18.30

afholdes på det gamle Rådhus

Deltagelse i Årsmødet er gratis

Billetter til Vinaften kan købes i butikken
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk

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
Vakant

Afdelingsformænd

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

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 90 / 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

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

&

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
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

2015 var et rimelig godt år for
Hasle Idrætsforening, vi har fået
afviklet årets store arrange-
menter med familiefodbold på
boldbanerne ved klubhuset,
kroket holdene har været rigtig
godt i gang og hjembragt
medaljer, petanque har ligeledes
haft et godt år og har også haft
en smule fremgang i medlem-
stallet og endelig har de mange
frivillige bag Sildefesten igen
gjort det muligt at denne byfest
næsten overgik sig selv, men og-
så fodboldafdelingen hjembragt
hæder fra DBU som årets ung-
domsklub.

Vinteren er også blevet brugt til
at vores klubhustilsyn sammen
med bordtennisafdelingen har
sørget for at der er kommet nyt
gulv i salen i klubhuset. Barakken
er blevet istandsat således, at
den nu kan bruges til socialt
samvær efter aktivitet i hallen.

Så er vi gået ind i år 2016 og
årets aktiviteter skal til at plan-
lægges og nogle er allerede i
støbeskeen. Der har i januar
måned været afholdt medlems-
møde i samtlige afdelinger hvor
så vidt muligt har deltaget, hvor
aktiviteterne for 2016 var på
dagsordenen.

Bestyrelsen har i efteråret lagt
budgettet for 2016 og har i den
forbindelse glædeligt konstater-
et, at noget af den medlemstil-
bagegang næsten er vendt

således, at vi har budgetteret
med, at vi i 2016 har 421 med-
lemmer hvor vi i 2015 gik ud af
året med 412.

Der har været talt og skrevet en
del om afholdelse af Sildefesten
2016, hvor vi desværre har måt-
tet konstatere, at nogle af anker-
mændene bag sildefesten har
meddelt, at det store arbejde
med sildefesten ikke længere
hænger sammen med arbejd-
sliv/privatliv sammenholdt med,
at der er kommet ny lovgivning
vedr. telte til festen. Efter omtale
i bl.a. Bornholms Tidende var der
efter opfordring nogle som med-
delte, at de gerne ville hjælpe, li-
gesom flere at vores ”faste
hjælpere” ej heller synes, at silde-
festen skulle stoppe nu. Silde-

festkommiteen er derfor gået i
gang med at planlægge Sildefest
2016.

Jeg håber at vinteren nu er over-
stået og indendørs aktiviteterne
nu er godt i gang for at blive af-
sluttet i april/maj således, at
sommeraktiviteterne kan
komme i gang bl.a. på vores
arealer ved klubhuset samt på
dansegulvet ved vandrehjem-
met.

Mit håb er også at vi i 2016 kan
opnå at der er flere der ønsker
fællesskabet i Hasle Idrætsforen-
ing således, at vores medlemstal
igen kan komme på højde med
tidligere års medlemstal.

Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening

Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 50

Festlig afslutning på
Gymnastiksæson

Lørdag den 5. marts summede
Hasle-hallen af livlig aktivitet, og
Parkeringspladsen foran hallen
var proppet med biler.
Anledningen var, at HIF’s
Gymnastikafdeling holdt sin
årlige afslutning på
gymnastiksæsonen.

Hallen var fyldt godt op med
børn og voksne – i alle aldre. Det
blev en festlig afslutning på
sæsonen, hvor de forskellige
hold viste, hvad de har arbejdet
med i løbet af vinteren.

Som et ekstra indslag, deltog
også et af DGI Bornholms
landsdelshold for udvalgte
gymnaster.

Eftermiddagen forløb i bedste
stil med indmarch, sang og hold,
der på skiftevis gik på gulvet, og
som fik fortjente klapsalver for
deres kunnen.

Det var en eftermiddag, der
vidnede om, at
Gymnastikafdelingen har haft en
særdeles aktiv sæson.

Flere hold fra Hasle deltog også i
DGI’s Forårsopvisning i Aakirkeby
den 12.-13. marts.

Karen-Margrethe Hansen Bager

Familieidræt som nyt tilbud i Hallen

Hasle Idrætsforening har prøvet et nyt tilbud i vintermånederne,
nemlig Familieidræt lørdag eftermiddag i Hasle-hallen.

- Tanken er egentlig den samme, som der ligger bag tilbuddet om
Familieidræt på Fælleden i maj og juni: Vi ønsker at tilbyde
idrætsaktiviteter, hvor hele familien kan tage af sted sammen, fortæller
Karen-Margrethe Hansen Bager.

Gymnastikafdelingen har spurgt de øvrige afdelinger i
idrætsforeningen, om de ville være med. Og i første omgang har
bordtennis og badminton meldt sig som faste aktiviteter.

- Det virker rigtig godt, at man gå hen og spille badminton og
bordtennis som afveksling til at lave gymnastik. Det er oplagte
aktiviteter til at mødes på tværs af generationer, påpeger Karen-
Margrethe.

Byens asylansøgere har også været inviteret til arrangementerne.
Det har givet gode muligheder for at fortælle om, hvilke aktiviteter
idrætsforeningen har.

Gymnastikafdelingen er i øvrigt primus motor for et
Familieidrætsarrangement i Hasle-hallen i påskeferien, nærmere
betegnet tirsdag den 22. marts fra kl. 11.00-14.00.

Kom og vær med!

Pigerne fra HIF’s Rytmix-hold deltog både i opvisning i Hasle og i Aakirkeby
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Hasle Idrætsforening

BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi starter onsdag den 17.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen

af april 2016.

Husk kaffekoppen

PETANQUE

Så har vi taget hul på 2016, hvor
vi håber at få spillet en masse
petanque, men først et lille
tilbageblik. Vi havde den 21.
november vores årlige jule-
frokost, hvor der var mødt 30 vel-
oplagte deltagere, hvor vi havde
en rigtig hyggelig eftermiddag.

Lørdag den 23. januar afholdt vi
det årlige medlemsmøde, hvor
der var mødt 24 medlemmer.
Medlemsmødet forløb meget
fint, og alle valg var genvalg.

Her følgeraktivitetskalender for2016
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 2. april,
slut 3. december
UDVIDET vinspil lørdag den 2. juli.
Skov og strand petanque:
Søndag den 12. juni kl. 09.00
Klubmesterskab double:
Søndag den 26. juni kl. 10.00
Klubmesterskab single:
Søndag den 14. august kl. 10.00

Spillermøde/femkamp:
Søndag den 4. september kl. 10.00

Når dette blad udkommer har vi
afholdt spillermøde, og først da
ved vi hvor mange hold vi
deltager med i turneringen 2016.

Hvis der er nogle der har lyst til
at prøve dette spil, er i meget
velkomne til at komme ud til os
og spille, vi har kugler i kan låne.
Til slut vil jeg ønske jer alle et
rigtig godt forår med forhåbent-
lig en masse gode timer på vores
baner.

Kaj Erik Hansen

Gratis Familieidræt i Hasle Aktivitetspark
hver onsdag aften i maj og juni

kl. 17.30 Grillen er klar i Multihytten
kl. 17.30 Beach volley for børn
kl. 18.00 Leg, sjov og bevægelse for børn
kl. 18.30 Petanque (fra 1. juni)
kl. 18.45 Crossfit for voksne

Gør også brug af træningspavilloner, legeredskaber samt
flotte gå og løberuter!

Arrangør: Hasle Idrætsforening
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Hasle Idrætsforening

Familieidræt igen i
Hasle Aktivitetspark

Inden længe vender vi kalender-
bladet til maj måned. Det bety-
der, at det er tid til at se på mu-
lige udendørsaktiviteter.

Hasle Idrætsforening inviterer ig-
en i år til ”Familieidræt” i Hasle
Aktivitetspark. Her vil det være
muligt at komme til gratis grill-
og idrætsaktiviteter hver onsdag
i maj og juni. Første gang er
onsdag den 4. maj.
Cai Kruse har lovet, at der vil
være tændt op i grillen i Multi-
hytten fra kl. 17.30, så man kan
komme og nemt grille sin med-
bragte mad.

Aktivitetsmæssigt bliver der no-
get for alle aldre:
Marta Thorsen laver sjov, leg og
bevægelse for børn fra kl. 18.00-
18.30 på Dansegulvet. Og for de
voksne, har Marta Thorsen lovet
at lave Crossfit fra kl. 18.45-19.45.

Anne Mette Kruse står klar til at
spille beach volleye med
børnene fra kl. 17.30, og hun vil
senere samle petanquespillere til
en hyggelig dyst.

Det vil også være muligt at lade
Aktivitetsparken være udgang-
spunkt for dejlige løbe- og gå-
ture. Og ikke mindst vil der være
mulighed for at prøve kræfter
med de udfordrende styrketræn-
ingspavilloner samt sjove
legeredskaber, der er i området.

Kom og vær aktive sammen – på
tværs af familien.

Hver onsdag i maj og juni sørger Hasle Idrætsforening for, at der er aktiviteter
for alle aldre i Aktivitetsparken.

Kom og svøm 2. april

Der har været rigtig pæn tilslutning til HIF’s Familiesvømning gennem
hele sæsonen.

Lørdag den 2. april er sidste gang, tilbuddet gælder i denne omgang.
Mød derfor op i Rønne Svømmehal fra kl. 15-16 og få en dejlig, aktiv
tur med hele familien.
Prisen er fortsat 25 kr. for hele familien, der bor på samme adresse, og
15 kr. pr. enkelt personer.
Rutsjebanen vil være åben i anledning af, at det er sidste gang, der er
Familiesvømning i Rønne Svømmehal i denne omgang.

På gensyn til september – men mon ikke vi ses i badetøj på stranden
eller i Havnebadet inden da?

Karen-Margrethe Hansen Bager
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Sikke en travlhed. Der er vendt
op og ned på skolens normale
rolige hverdag. Godt eller skidt?
Det kan der være mange men-
inger om. Men selvom man ald-
rig bliver enige på det punkt, så
var det en bunden opgave og vi
på Svartingedal Skole skulle
håndtere.

På minus siden vil man vel sige:
mange forstyrrelser i vores ellers
rolige hverdag, allerede planlagte
ting der har måttet planlægges
om, hastige personale ansæt-
telser og personale rokeringer,
mange omstillinger og plads
volumen på skolen og indflyt-
ning i meget gamle lokaler, som
måske ikke helt lever op til un-
dervisnings parathed

På plus siden har vi fået en skole
fuld af liv, mange elever og
venskaber på tværs af kulturer
og en masse nyt personale:

Som skoleleder for den samlede
Svartingedal Skole må jeg
erkende at ting tager tid, lige
som Rom ikke blev bygget på en
dag. At ændre en skole fra at
være ca. 150 elever til i dag over
300 elever, men en personale
flok fra ca. 20 til i dag over 40, har
ikke været nemt og til tider me-
get stresset og uoverkommeligt,

Svartingedal Skole

kan jeg alligevel i dag se tilbage
på nogle hårde måneder for alle
parter, men som har givet pote
på rigtig mange felter og som på
sigt giver en meget, meget
spændende livlig og kulturel
funderet skole. En skole som har
meget bedre mulighed for at
overleve i en ny skolestruktur de-
bat som må komme.

Vi slækker ikke på vores funda-
ment og profil, vi arbejder roligt
videre indenfor udelæring og
forskellige andre læringsmiljøer,
vi er vil være fremme i skoene i
forhold til, hvad der er bedst for
det enkelte barns læring.

Til at hjælpe til i den store om-
strukturering har skolen fået lov
til at ansætte en ny mellemleder
(og souschef i skoleleder fravær)
Hendes navn er Helle Krakov
Holm og blev ansat sidst i januar.
Hun er stor gevinst for hele skolen,
selvom hendes titel er leder for
asyklasserne på Svartingedal
Skole. Stort velkommen til Helle.

Den 1. april er skolen klar til
modtage 17 nye elever i skole-
børnehaven på almen området.
Som altid er det en stor dag for
både forældre og børn, men og-
så for personalegruppen som
skal stå for vippen. I år bliver det

Sørita Djurhus og Marie Rømer
som har hovedfokus på vippen.
Stort velkommen, vi glæder os.

Til orientering er det meget an-
derledes på asyl området, da der
er andre regler, men kan vel
næsten kalde det flydende ind-
skoling, idet asyleleverne starter i
skole den dag de bliver 6 år, oftes
pr. den 1. i den måned de fylder 6.

For os alle er det nærmet en tra-
dition at der holdes skolefest
torsdag før påskeferien pga. alt
det nye der sker, bliver det ikke
tilfældet i år. Årets skolefest af-
holdes nemlig torsdag den 19.
maj, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Festen bliver en mere
kulturel fest, hvor almen og asyl
lærer hinanden bedre at kende
og hvor forældre i almen skolen,
får mulighed for at møde asyl
forældrene.

Alt ovenstående havde ikke kunne
lykkedes uden et formidabelt
samarbejde med folkene i Hasle
Byting, som springer til når vi har
brug for hjælp. Blandt andet
hjalp Bytinget til både med
håndkraft og penge til det årlige
fastelavns arrangement og blev
arrangeret sammen med vores
aktive forældre og støtte foren-
ing. Tak til begge parter.

Betina
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Hasle Byting

www.ok-entreprise.dk

Svalhøjvej 13 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

I de senestemåneder har SuperBrugsen i Hasle haft opsat deres donationsstander ”Støt lokalt” i forretningen
og de 10.000 kr. blev uddelt til Hasle Byting, FDF spejderne og Aktivitetscentret på Toftegården. Hasle Byting
vil hermed takke for de 4.000 kr. som vimodtog, pengene er brugt til hjælp til køb af en trailer.
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Hasle Byting

Påsken falder meget tidligt i år – i uge 12. - 19. marts – 28. marts.

Hasle vil igen i år samarbejde omkring arrangementer i påsken.

Samarbejdet med skolen, SFO, og børnehaverne, med at udsmykke byen fortsætter også.

Programmet vil blive annonceret på forskellig vis –senest i uge 11.

Se programmet når det er klart på: www.haslebyting.com

Med venlig hilsen

Hasle Bytings Påskegruppe

Mød op til
Repræsentantskabsmøde i

Hasle Byting

Onsdag den 16. marts kl.
19,00 på Rådhuset.

I forlængelse af
repræsentantskabsmødet

er der borgermøde!

Alle er velkomne!
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FDF Hasle-Rutsker

Det nye år er skudt i gang - og vi
har i FDF også sørget for at det
ville gå ordentligt til ved at holde
et brag af en nytårsfest søndag
den 24. januar. Det er en fast tra-
dition som mange bakker op om,
både FDF’ere, tidligere FDF’ere
og folk fra sognet/byen. Vi be-
gyndte i Rutsker Kirke kl 13. med
en festlig gudstjeneste, og
bagefter kørte vi til Kredshuset
og festede videre. Her serverede
bestyrelsen boller, lagkage og
pandekager med is, og efterføl-
gende underholdt FDF’erne med
både sang, skuespil, konkurren-
cer og billeder fra året der gik.
Tak til alle der kom og endnu en-
gang bakkede op om FDF-arbej-
det i Rutsker.

Året sluttede lidt tidligere for os i
FDF, da vi allerede gik på juleferie
onsdag den 2. december. Her
spiste vi risengrød i Kredshuset,
og kørte bagefter op i Rutsker
kirke til syng julen ind. Her havde
vi fornøjelsen af at høre os se de
ældste FDF’ere gå Lucia – et me-
get smukt øjeblik. Det er fast at
vi holder juleferie efter syng ju-
len ind, da mange familier har så
meget i december måned med
traditioner og julekalender.
Dette betyder dog ikke at der
slet ikke bliver julehygget i FDF,
weekenden før 1. søndag i ad-
vent afholder vi nemlig ju-
leweekend på jarlsgård i Peder-
sker. Her bager vi småkager, laver
julepynt, bål og hygger i storstil,
børn som voksne.

Endnu holder vi os nok mest in-
denfor til vores mødeaften om

onsdagen, (der er så sort i Rut-
sker), men inden længe er foråret
på vej, og dermed også lidt mere
lys og lunere luft, og så vil
mange af vores aktiviteter og
lege rykke ud i det fri.

De yngste FDF’ere tager forskel-
lige mærker til skjorten: teater,
leg, sang, knob og førstehjælp er
bare noget af det, og de ældste
er så småt i gang med forbere-
delser til landslejr. 6. juli rejser vi
en stor flok børn og voksne til
Silkeborg for at deltage i Land-
slejr 2016. En landslejr er et af
højdepunkterne i FDF, hvor
10.000 FDFere fra hele landet
mødes – til det bedste FDF kan
levere inden for både lejrliv og
aktiviteter, musik og underhold-
ning, og suset af et stort fæl-
lesskab. Det er en oplevelse, som
mange ser tilbage på som noget
helt særligt! Det gør vi hvert
femte år, og siden 1967 har vi
holdt landslejr på Sletten.

Inden vi skal på landslejr, bliver
det dog først pinse, hvor vi igen i

år vil gå Bornholm rundt sam-
men med alle spejderkorps på
Øen. Nogen børn vælger at gå
dele af turen, og nogen satser på
hele vejen – 105 km.
FDF er ikke kun de store op-
levelser og ture, FDF er også om
onsdagen kl. 18.00-19.30, når vi
mødes i vores Kredshus i Rutsker.
Her samles vi i alle aldre, fra 5 år
og opefter, og alle kan være
med. Der er ingen prøver og test,
men masser af leg og fantasi og
fællesskab. Har du fået lyst til at
høre mere, eller se hvad vi laver,
er du meget velkommen på be-
søg om onsdagen, men du må
også gerne ringe til Kredsleder
Katrine Branth 24 22 63 16. 

Jeg vil gerne på vegne af FDF,
både ledere og bestyrelse sige
tak for al den gode opbakning vi
får til vores arbejde, det er skønt
og meget givende.
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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 18

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
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Foreningensmail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Afholdte arrangementer:

Lørdag den 23. januar afholdtes et arrangement, hvor diabetes
(sukkersyge) var emnet.
Diabetessygeplejerske Ruth Gjerding var foredragsholder. Der var
mødt 43 medlemmer for at høre om dette emne.
Hun kunne oplyse at 3378 personer på Bornholm havde diabetes (type
2), ca. 1500 personer har diabetes men er uvidende herom og ca. 5400
personer skal passe særligt på, idet de har forstadige til diabetes.
Fortalte om hvad der kunne være årsag til diabetes, hvordan den kan
behandles og hvordan man skal passe på for ikke at få senfølger.
Herefter var der spørgsmål fra salen, hvorpå hun gav gode råd.
Et givtigt arrangement.

Lørdag den 6. februar var der et arrangement med økonomisk støttet
af Nordea, Rønne.
Lars Christiansen fra Allinge underholdt med egne sange. Der var
mødt 65 personer for at høre på hans spydige/livlige sange,
efterfølgende forklarede han om hvordan de tilrettelagde og spillede
den efterhånden vellykkede ASG-revy. Et meget interessant indslag.

Fremtidige arrangementer:

Fredag den 18. marts kl. 18.00 afholdes forårsfest på hotel Herold. Der
vil være god mad, sange og dans til musik af Ib Hansen. Prisen for
dette arrangement er kr. 125,- pr. deltager. Tilmelding til bestyrelsen
senest den 15. marts.

Lørdag den 2. april kl. 14.00 afholdes den årlige generalforsamling på
Rådhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. MØD
GODT FREM. Efter generalforsamlingen er der gratis bankospil,
ligesom der er gratis kaffe/kage.

OBS, OBS, OBS.
Bestyrelsen i Hasle/Rutsker Pensionistforening arbejder i øjeblikket
med en rejse i første halvdel af august (uge 31 eller 32). Rejsen vil i år
gå til Sønderjylland, mere bestemt kan vi ikke sige lige nu, men det
bliver nok en tre/fire dags tur.
Det bliver igen i samarbejde med Jan-Ole`s Turisttrafik.
Der vil, om ikke længe, blive afholdt et orienteringsmøde om turen.
Håber dette er i tråd med hvad der var ønske om i forbindelse med
evaluering af Ølands-turen.
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• Undervisnings‑ og mødelokale op til 150 personer. Alt i AV‑udstyr,
te‑køkken og grupperum.

• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas.
• Service, borde og stole udlejes til brug i Vækst‑Huzet
• Lyd, lys og scenen udlejes

Vækst‑Huzet – et hus med liv i

Her kan du eller din virksomhed holde møder, familien holde fester –
eller I kan deltage i nogle af de aktiviteter, der foregår i huset.

Jesper Møller‑Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 4044 5426, E‑mail info@væksthuzet.dk

Væksthuzet

Vækst-Huzet er vokset

Den 28. januar indviede Lone og
Jesper Møller-Hansen to nye,
store lokaler i Vækst-Huzet på
Bykærvej. Den gamle produk-
tionshal og et lager er blevet sat i
stand og er nu nogle lækre rum
til f.eks. at holde fest i.
Der kom ca. 75 personer til det
åben hus-arrangement, der
markerede indvielsen af de nye
lokaler.
Nu er der virkelig plads til både
de små og store arrangementer,
om det er en privat fest eller et
firma-arrangement. Der er samti-
dig rum, som emmer af intimitet
og kreativitet, med musik-instru-
menter eller plads til at danse.
Der er plads til 150 personer i
den store hal, hvor der er højt til
loftet og plads til begejstring.
Skal der dækkes op ved nogle af
de 20 borde, som huset råder,
over, kan der sidde 120.
I det, vi kalder cafeen, er der
plads til 45 personer rundt om
små borde eller 75 på stolerækker.
Der er scene, lyd og lys-udstyr, så
man kan holde en koncert.
Samtidig er der ikke helt lukket
ned for tanker om, at der kan
være motionscenter i et af
lokalerne. I så fald sker det sam-
men med lokale foreninger.
Man kan leje hele eller dele af
huset.

Gospelfællesskabet
Hver måned holdes der fortsat
gospelbrunch i Vækst-Huzet. Det
er altid lørdag formiddag kl. 10-
13. De kommende måneder er
det den 12. marts, 30. april og 21.
maj. En gospelbrunch er for alle,
der kan lide brunch og gospels-
ang, og gerne vil udfordres lidt
omkring den kristne tro. Alle
medbringer et eller andet til
brunch-bordet – det kan være
pålæg, ost, frugt eller andet, der
hører en brunch til.
Når vi har spist, lytter vi til et

oplæg og bagefter går vi i
mindre grupper og taler om
oplægget. Her er ingen spørgsmål
eller kommentarer dumme, bare
de kommer af et oprigtigt hjerte.
Formiddagen slutter med at vi
synger sammen igen.
Alle er virkelig velkomne!

Påsken
Som tidligere år markerer Vækst-
Huzet påsken på en lidt utradi-
tionel måde.
Langfredag d. 25. Marts kl. 19 vil
der være en stemningsfuld aften,
hvor vi markerer Jesu død og
dvæler lidt ved, hvordan det må
have været at være discipel og
miste sin Herre og Mester. Vi ved,
at Jesus opstod påskemorgen,
men det vidste disciplene jo
ikke…

Det nyindrettede lokale kaldet cafeen er lys og venlig, med udgang til
terrassen foran Vækst-Huzet.

Lovsang, bibellæsning og stilhed
vil fylde søjlerummet, og aftenen
slutter med en lille ceremoni, li-
gesom en begravelse, hvor vi
”tager afsked” med Jesus.
Påskemorgen bliver på denne
baggrund så meget mere fryde-
fuld. Vi tager imod solen, når den
står op, går til graven og ser, at
Jesus er opstået, graven er tom,
og fejrer en påskemorgen med
salmer, lovsange og glæde. Her
mødes vi kl. 04.30 for at læse
Apostlenes Gerninger sammen.
Kl. ca. 6 går vi solen i møde, og vi
slutter indendørs igen med en
lille påskegudstjeneste, inden
der er morgenkaffe.
Er du interesseret i et udførligt
program, evt. for kun at deltage i
noget af programmet, så kontakt
Lone Møller-Hansen, tlf.
23474015.
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Go' motion
Mandag kl. 10.00 - 11.00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes mandag formiddag,
hvor vi på hyggelig vis får pulsen
op, sved på panden, en god
latter og socialt samvær.

Stolegymnastik
Onsdage kl. 13.00-14.00. Det er
både siddende og stående øvelser.

Kortspil
Torsdage kl. 12.15 - 15.15.
Spillerne har det hyggeligt og
morsomt og der spilles hele året.

Stavgang
Onsdag kl. 9.30 -10.45.
Stave kan lånes.

Engelsk
Tirsdage kl. 13.30 -15.00.
Niveau 10. klasse.
Mandag kl. 9.30 - 11.00.
Nybegyndere

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13.00 – 15.00 i lige uger.
Løbbinding, nålefilt m.m.

Kreativt værksted
Tirsdag 13.00 – 15.00 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.

Hyggeligt samvær
Torsdage kl.13.00-15.00.
Strik lapper (15 x 15 cm) af
forskelligt restegarn – til velgør-
ende formål. Kom og vær med.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 13.00-15.00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller lig-
nende.

Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 48 68
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtageremødes og deltage i en række aktiviteter
formiddag eller eftermiddag.

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

Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03

Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89

Suppleant:
Jonna Hansen
60 63 27 16

Engelsk.
Som nævnt i sidste nummer af Hasle Nyt planlagde vi et nyt hold i
Engelsk for ”ikke øvede”, hvis der var interesse for det.
Det viste sig at behovet var der, så nu er der startet et hold: Engelsk for
begyndere.
Undervisningen foregår mandag fra kl. 09.30 til 11.00.
Selv om interessen har været stor, er der stadig plads til flere på holdet,
så hvis du er interesseret - Så ring og meld dig til nyt engelskhold -
Birthe Petersen, mobil 20490965.

Følg med i opdateringer på Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg herefter Borger / Seniorer / Aktivitets-
centre - Eller ”google” på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du telefonnummer, arrangementer og andre
oplysninger og her kan du også læse vores blad ”Knudepunktet”.
”Knudepunktet” 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…”

Papirflet
Torsdag kl. 13.00-15.00.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.

Motion for mænd
Torsdage kl. 15.30-16.30. Styrke- og
konditionstræning.

EDB
Onsdag kl. 9.00 – 11.30.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscentret.

Banko
Vi spiller banko første torsdag i
hver måned kl. 13.00, men
ændringer kan forekomme - se
under kommenende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. – 3 plader koster
10 kr. Kaffe og kage kan købes.

Tilmelding ikke nødvendig – vel
mødt.
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22, Tlf
61249126

Butiksudvalg

Formand
Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer
Christa Ipsen

Birkevænget 4, 3770 Allinge

Tlf.: 40 76 38 20
e-mail: ipsens@mail.tele.dk

Udvalgsmedlem
Anne Dam

Strandvejen 8, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 46 10

Udvalgsmedlem
Birgit Ipsen

Toftelunden 56, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant
Ethel Olsen

Toldbodgade 2, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 51 05

Samler du på kuglepenne, har vi
mange, måske der er nogle du
mangler. Stofrester, lynlåse er
også i vores sortiment.
Mangler du strikkepinde eller
rundpinde er vi leveringsdygtige.
Vi har mange bøger, pudslespil
og andre spil til underholdning.
Maleri / billede kan vi også
levere. Billedrammer til familiefo-
toet kan du også finde iblandt
meget andet. Vi har et meget
varieret sortiment i ting og sager.
Blant andet ” Frisenborg “ por-
celæn hvor vi har et større ud-
valg.

Tingog sager,mange skønne tingpå lager.

Kommende arrangementer i Aktivitetscentret:

Pakkebanko d. 7. apr. Kl. 13:00
Forårs-buffet d. 14. apr. Kl. 11:30
Bustur d. 11. maj Kl. 11:00
Pakkebanko d. 12. maj Kl. 13:00
Pakkebanko d. 2. juni Kl. 13:00

Stort udvalg af Frisenborg porselæn. Foto: Mikael Vang



18

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. 17.00

Kontaktperson
Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

11. marts
Anders Koefoed Larsen
Bornholm besat, bombet
og befriet

18. marts Café
25. marts ingen café, Påske

1. april
Caféen er lukket p.g.a.
senioreftermiddag i LM 2/4

8. april
Caféen er lukket og erstattet
af spisning den 9/4

9. april
Spisning kl. 13 i ELM

15. april
Anemonetur til Lene og
Henning på Fuglesangsvej 9

22. april
Caféen er lukket, St. Bededag

29. april
Caféen er lukket p.g.a.
senioreftermiddag 30/4 i ELM

6. maj Café

13. maj
Vi tager på besøg i Mies
Sommerhus i Sandvig

20. maj Café

27. maj
Finn Nygaard fortæller og
vi synger årstidens sange

3. juni Café
10. juni Café

17. juni
Udflugt til Bækkely

Café Kilden ønsker alle en god
sommer.
Vi glæder os til at ses igen
den 5. august 2016

Verdens lys
Mange mennesker lider af vinterdepressioner, og nogle sidder og
tager kunstigt lys fra skærm for at kunne klare de korte dage.

Men allerede i januar måned kan man mærke at dagene bliver
længere. Mørket må vige, lyset har magten.

Naturen afspejler en åndelig sandhed. Jesus, verdens lys, kom til jorden
midt i verdens mørke.

I en verden med krig, sygdom og lidelser lod Verdens Lys sig føde.
Mørket må vige, for Jesus har magten.

Både det ydre mørke med krige, katastrofer og kriser og det indre
mørke med tvivl, anfægtelser og angst eller bekymring må vige for det
fantastisk lysende budskab:

Jesus, verdens lys, lod sig føde til jord. Han er kommet for at være dit,
og mit og hele verdens lys.

Astrid Reuss Schmidt
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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 tirs. 9-12 og tor. 10-13

Sognemedhjælper
Karen HvamKofoed
Tlf. 5151 0945
E-post: karenhvam@gmail.com

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. 5696 9135
E-post: rutskirke@c.dk

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 11, tlf. 5696 4566
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

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. 26. april til
sognepræsten.

KONFIRMANDUNDERVISNING 2016-17
og KONFIRMATION i foråret 2017.

I det kommende skoleår regner jeg med at kunne tilbyde konfirmand-
undervisning i Hasle hver tirsdag kl. 14.30 – 16. Og jeg forventer, at 7.
klasses børn fra Rønne-skolerne og fra Kongeskærskolen vil kunne få
fri til at nå frem til dette tidspunkt.
Konfirmationerne i året 2017 er planlagt til d. 9. april i Ruts Kirke og d.
23. april i Hasle Kirke.
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved hen-
vendelse til sognepræsten, helst inden sommerferien. I maj-juni vil der
blive afholdt et orienteringsmøde om de nærmere detaljer for under-
visningen. Kommende konfirmander og forældre er meget velkomne
til allerede nu at henvende sig for at få nærmere information om mu-
lighederne.

Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

KONFIRMANDER i HASLE-RUTSKER 2016

Den 3. april kl. 10.00 konfirmeres i Ruts Kirke:

Amalia Møller
Stina Kühne Lindgren
Sebastian Regnersen

Konfirmation er en stor festdag. Alle opfordres hermed til at hejse
flaget på konfirmationsdagen.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

13. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55
Hasle 10.30 Jakob Houler, Kirkekoret medvirker
Ruts Fælles i Hasle

20. – Palmesøndag, Mark 14,3-9/Joh 12,1-16
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste

24. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15
Hasle 16.00 Påskespisning efter gudstjenesten
Ruts Fælles i Hasle

25. – Langfredag, Luk 23,26-49/Joh 19,17-37
Ruts 10.30
Hasle Fælles i Rutsker

27. – Påskedag, Matt 28,1-8
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling til KFUM og K

28. – 2. påskedag, Joh 20,1-18
Hasle 10.30 Ruts
Ruts Fælles i Hasle

APRIL

3. – 1.s.e. påske, Joh 21,15-19
Ruts 10.00 Konfirmation
Hasle Ingen

10. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-30
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Musikgudstjeneste med gospelkids

17. – 3.s.e. påske, Joh 14,1-11
Hasle 11.00 (Ja, det er kl. elleve).
Ruts Fælles i Hasle
Indsamling til Menighedsfakultetet

22. – Bededag, Matt 7,7-14
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

24. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
Ruts 9.00
Hasle 10.30

MAJ

1. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
Ruts 10.30 Kirkefrokost og menighedsmøde for

begge sogne.
Hasle Fælles i Ruts

5. – Kr. Himmelfartsdag, Luk 24,46-53
Hasle 9.00 Kristoffer Nielsen
Ruts Fælles i Hasle

8. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
Ruts 9.00
Hasle 10.30

15. – Pinsedag, Joh 14,15-21
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30
Indsamling til Kristeligt forbund for Studerende

16. – 2. pinsedag, Joh 6,44-51
Hasle Ingen, fælles i Kyllingemoderen
Ruts Ingen, fælles i Kyllingemoderen

22. – Trinitatis, Matt 28,16-20
Hasle 10.30 Jakob Houler
Ruts Fælles i Hasle

29. – 1.s.e. trin., Luk 12,13-21
Ruts 10.30 Finn Kappelgaard
Hasle Fælles i Ruts

JUNI

5. – 2.s.e. trin., Luk 14,25-35
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30
Indsamling til FDF-Hasle-Rutsker

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.
Rutsker: Taxa Nord 5648 0832

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.

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

ÅBEN STUDIEKREDS
For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at
drøfte kristendommen, kirken og bibelen med andre. Studiekredsen
samles ca. en gang om måneden hos sognepræsten, Storegade 44 i
Hasle. Tors. d. 7. april, tirs. d. 3. maj, onsdag d. 1. juni og tirs. d. 21. juni
Altid kl. 19.30.
Venligste hilsener, sognepræst Jens Jørgen Rasmussen og
sognemedhjælper Karen Hvam Kofoed (kontaktoplysninger på side
19).

KIRKEKORET HASLE-RUTSKER
Korøvelse hver tirsdag aften kl. 19.30 – 21 i Hasle Kirke. Henvendelse til
kirkesanger, Aase Houler. Koret medvirker ved gudstjenester og andre
arrangementer i alt 4-6 gange pr. halvår.

KIRKEKRUMMERNE
For alle børn fra 4 år og til ca. 10. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 0414
eller på præstekontoret.

FDF HASLE-RUTSKER
Kredsmøde hver onsdag 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf. 5696 5627 eller 2422 6316

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 eller leger og laver
konkurrencer. Vi får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår
som regel i Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen,
Karen Hvam Kofoed og Jens Jørgen Rasmussen. Datoer: 18. marts, 1.,
15. og 29. april, 13. og 27. maj og 10. juni.

ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 2. april kl. 14.30 hos LM, Toftelunden 2
Lør. d. 30. april kl. 14.30, hos ELM, Julegade 14

21

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

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.
Evt. henvendelse til Lene
Ambrosen, 5696 6321

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

OFFENTLIGE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 27/4. og 8/6. kl. 19.00 i
graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: 17/3., 28/4. og 14/6. kl.
19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.
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Kirkesiderne

Personregistrering

Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 14 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.

ØNSKER DU SAMTALE
ELLER BESØG?

Hvis nogen ønsker at få en snak
med præsten eller
sognemedhjælperen, er man
meget velkommen til at
henvende sig for at træffe en
aftale. Man er velkommen på
kontoret – eller vi tager også
gerne ud på besøg.

SPISNING SKÆRTORSDAG

Skærtorsdag d. 24. marts kl. 16.00 holder vi nadvergudstjeneste i Hasle
kirke og derefter er der fællesspisning på Hotel Herold. Tilmelding til
spisning senest d. 20. marts. (gerne før) til sognepræsten.
Pris spisning: 100 kr. for voksne. Børn u. 14 år gratis.
Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver ikke tilmelding.

EFTERTANKE
af sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

Den største udfordring ved den store indvandring.
Selvom Danmark ikke har taget imod nær så mange flygtninge, som
vort broderland Sverige, tror jeg, at disse års store antal af flygtninge
vil komme til at forandre en hel del i vores land. Det kan måske gå hen
og blive forandringer til det bedre, hvem ved. Men mange af os frygter
måske forandringer til det værre: Dannelse af ghettoer og
parallelsamfund, flere uroligheder rundt omkring, at man ikke mere
kan færdes trygt på gader og veje, ja at vi måske bliver udsat for terror,
hvis der nu skulle være terrorister imellem.

Men selv om jeg godt kan forstå denne frygt og selv føler den, tror jeg
alligevel ikke den største udfordring for os indfødte danskere kommer
fra de mange indvandrere. Jeg tror den største udfordring er vores
egen mangel på tro. Den mangel bliver så iøjnefaldende, når vi møder
stærkt troende fremmede.

Lad os finde vores egen tro frem igen – den, som vi blev døbte til at
leve i. Lad os finde den – og få den støvet af – og tage den i brug igen -
i hverdag og fest.

En hel del af de muslimer, som for tiden kommer til vores land, er
faktisk meget interesserede i at høre mere om kristen tro. Lad dem ikke
spørge forgæves – lad dem ikke finde et ”tomt hus” hos os, men et hus
fyldt med Gud vores himmelske far – og hans søn Jesus Kristus.
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Hasle Datastâua

Hasle Datastâua

Så er sæsonen 2015/2016 ved at
være forbi, sidste dag bliver
onsdag d. 23. marts 2016 – dog
mødes vi til vores traditionelle
og meget hyggelige sæsonaf-
slutning, tirsdag d. 29. marts
2016 klokken 11.00.

Det har været en fantastisk sæson
med rigtig mange forventnings-
fulde og positive brugere, som
forhåbentlig har fået en god og
faglig vejledning, som gør livet i
det digitaliserede samfund en
smule nemmere at navigere i.

Vi har i indeværende sæson haft
den glæde at se både nye og
kendte ansigter i datastâuan. En
del af vores nye brugere er star-
tet helt fra bunden, mens flere af
de mere erfarne har opdaget at
en pc skal vedligeholdes for at

fungere. Får du brug for hjælp,
inden den nye sæson starter, så
kontakter du blot vores support
som vil hjælpe dig igennem til
en løsning – supporten holder
ikke ferielukket! Du finder tele-
fonnummer og åbningstid på
vores hjemmeside:
http://60plus-bornholm.weebly.com

Set med vejledernes øjne, så er
opgaverne i datastâuan blevet
mere komplekse, da vi både skal
forholde os til forskelligt hard-
ware (pc, tablets & smartphones)
og til forskelligt software. I Hasle
Datastâua er vi så heldige, at vi
med mangfoldigheden og fag-
ligheden af vejledere, er i stand
til at løse næsten alle problemer
som skulle opstå. Vi har dog et
ønske om at blive flere vejledere,
så er du en habil, glad, positiv og
tålmodig bruger af It – og har
lyst til at hjælpe andre – så kon-
takt datastâuan og få en snak.

Vi begynder den nye sæson
tirsdag d. 6. september 2016 kl.
9.00 og du kan allerede nu
melde dig til som bruger af vores
gratis tilbud. For at bruge data-
stâuan skal du enten være fyldt
60 år eller være førtidspensionist
– det er de eneste krav der stilles.

Alle vejlederne glæder sig til den
nye sæson, men glæder sig også
til en forhåbentlig lang, lun og
lækker sommer, hvor vi kan
samle kræfter og inspiration til
alle de nye spørgsmål og ud-
fordringer som vil komme.

I håbet om en rigtig god sommer
til alle – siger vi tak for denne
gang og på gensyn til sæsonen
2016/2017.

På vegne af vejlederne
Kennie Skovgaard
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Bestyrelse

Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657

Næstformand:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Kasserer:
Flemming Storr, tlf. 5696 4820

Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970

Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

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

Hvis du/I skulle have gamle bil-
leder eller gamle artikler lig-
gende, så vil vi meget gerne lå-
ne dem. Billeder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og motor-
cykler, 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

Arrangementer

Generalforsamling

Lørdag den 19. marts kl.14.00 i Store Sal på Rådhuset.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 14.marts.

Efter Generalforsamlingen viser Erik Grønvang sin film ”Rønne rundt
før og nu”. Filmen har en spilletid på 33 minutter.

Med håb om godt fremmøde, foreningen er vært ved kaffe/te og kage.
Der er tilmelding på grund af kaffebrød senest den 14. marts på
2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Filmaften

Torsdag den 7. april kl.19.00 i Store Sal på Rådhuset.

Erik Grønvang viser sin film om Anden verdenskrig på Bornholm.
Bornholms historie er i perioden 1940-46 helt anderledes end i det
øvrige Danmark. Tyskerne besatte Bornholm den 10. april 1945, og det
sluttede med, at de sovjetiske tropper rejste den 5.april 1946. Ove
Holm, Ove Pedersen og Sven Harild var modstandsfolk og ud fra deres
fortællinger, samt Jørgen Eriksens fortælling om det Civile Beredskabs
Udrykningsstyrke (CBU), beskrives her krigen, bombningen og
befrielsen af øen i dagene 5-8.maj 1945. Desuden omtales et
politikorps, som populært blev kaldt radiobetjentene. Det var danske
politifolk, der sammen med russiske tolke, sikrede, at der i perioden
1945-46 ikke opstod problemer mellem befolkningen og soldaterne.

Til deres rådighed havde de noget så avanceret som biler der
indeholdt radio kommunikations udstyr!

Filmen har en spilletid på 65 minutter. Mød godt frem.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Den glemte skole –
pogeskolen

Der er nogen, der har sagt, når
jeg fortalte et enkelt træk fra po-
geskolen: ”Skriv det ned, det kan
få historisk betydning. ”Der er
mange, der taler ondt om den;
derfor vil jeg i al beskedenhed
og i taknemmelighed mod de tre
personer, som havde den ene
pogeskole, skrive om en lille
pige, som elskede den.

I 1898 var der tre pogeskoler i
Hasle. Først Ane-skolen. Den
havde hjemme på Legatgården.
Der stavede de så højt, at man
med lethed kunne høre det ude
på gaden. De stavede ikke med
bogstaver, men i stavelser. Det
lød: za – za, ka – ka, ri – ri, as – as:
Zakarias.

Og så var der frk. Skov’s skole.
Den lå næsten der, hvor bibli-
oteket nu ligger. Endelig var der
Karna Hansen skolen, hvor vi gik.
Hvert år var pogeskolerne til
prøve på Borgerskolen, hvor
præsten og et medlem af
skolekommissionen var til stede.
Frk. Skovs elever kunne bibelhis-
torie, salmevers og andre vers,
sagt med høj røst og i et forry-
gende tempo, som forbavsede
alle. Der var ingen tvivl: De var
de dygtigste!

Mine forældre valgte Karna Han-
sens skole. Det var nærmest et
familieforetagende, der bestod
af far, mor og datter. De havde
solgt den yndigste gård og købt
et hus i udkanten af byen, hvor
sydmuren stødte op til en tøm-
merplads, hvorfra den skiltes ved
en lang gang med et
plankeværk. Nogle gange var der
en høj stabel tømmer på plad-
sen, andre gange en mindre.
Fortovet førte forbi pladsen,
møllen og et par huse og endte
pludselig i en eng, som hørte til

et brænderi. Uden om engen løb
en bæk med det klareste vand.
Når bækken var tør, brugte vi
den som legeplads, ellers havde
vi tømmerpladsen som legeplads.

Om morgenen, når der var gjort
rent, trak faderen bordet ud så
langt, som det kunne blive, og
satte to lange bænke ind, én på
hver side af bordet. De al-
mindelige stole var flyttet ind i
soveværelset, som var skilt fra
skolestuen ved et forhæng. For
enden af sofaen sad fru Hansen,
parat til at skrive for. I
køkkengangen hængte børnene
deres overtøj og skiftede sko. Da
min søster kom i pogeskolen,
følte jeg mig ene og forladt af
hele verden; jeg havde kun én
tanke: Jeg ville med! Jeg lagde
en plan og indviede vor unge
pige i den. Hun hjalp mig altid så
godt med stavning. Vi skulle
finde et svært ord, som jeg skulle
lære udenad, og vi fandt ordet
”hundehvalp”. Vi blev ved og ved;
også når jeg var alene, øvede jeg
mig.

Visitten
I vor lille stue tog det store taffel-
formede klaver og bogskabet
den største plads. Bogskabet var
aflåst af hensyn til min søster, der
var en læsehest. Al jordens
glæde syntes at komme mig i
møde, da døren til stuen gik op.
Jo, jo, det var damerne fra po-
geskolen. Der blev dækket kaffe-
bord; men jeg skulle ikke med.
Det var mig, de skulle tale om.
Det lykkedes mig dog at
opsnappe enkelte ord: hun er for

lille, kun fire år. Hun kan ikke
sidde stille så længe. Da der var
taget af bordet, regnede jeg ud,
hvordan jeg kunne gøre mig
bemærket. Jeg stillede en
skammel hen foran vasken og
begyndte opvasken, men lagde
ikke mærke til, at man skal stå
på midten for at holde balan-
cen. Jeg trådte til siden, knal-
dede koppen i bordet, og så var
alt tabt, mente jeg og tudede
sanseløst. Men det endte med,
at jeg sad på skødet af fru
Hansen, og så lysnede det. Jeg
slog armene om halsen på
hende og kyssede hende. Nu
var alt forandret! Før blev jeg
betegnet som for lille; men nu
fortalte mor, at jeg var igennem
ABC’en, og jeg fik lov til at stave
til ”hundehvalp”. Og nu skulle
jeg have lov til at prøve.

Forberedelse
Der blev købt en brun taske
med hank, knyttet af sejlgarn.
Der blev købt en skifertavle
med ramme med hul i foroven,
hvorigennem en snor med
svamp i var anbragt. Dernæst
en bibelhistorie, en ny ABC, en
sangbog, et pennalhus
medgrifler, en pose til listesko,
en madkasse og en lille lineal.
Mor tog mig ved hånden; vi gik
lige ind i stuen på gården, hvor
skolestuen var. Jeg havde aldrig
set så mange børn på én gang.
Der sad ganske rigtig min
søster, og jeg begyndte i min
forlegenhed at gnide mig op ad
hende; men hvem skildrer min
forbavselse, hun ville ikke
kendes ved mig. Heldigvis fik
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jeg andet at tænke på; man tog
mit overtøj, skiftede mine sko og
gav mig en plads, der stod op ad
sofaen, og jeg fik en hel side for i
bibelhistorien. Det viste sig at
være for meget. Næste dag
kunne jeg kun seks linier. Fra nu
af fik jeg kun seks linier til hver
dag; sommetider blev jeg alli-
gevel træt og lod mig halvvejs
glide over i sofaen og sov et
øjeblik. Der blev ikke lavet noget
nummer af det. Alle vidste, at jeg
kun var fire år. så rejste jeg mig
og slog streger over hele tavlen,
gik hen til fru Hansen i hjørnet,
for at hun kunne lære mig at
skrive smukke tal. Når tavlen var
fuld, slettede vi det hele ud med
svampen. Hr. Hansen passede
tiden og ringede til frikvarter
med en stor klokke. For anden
gang kom jeg i knibe.

Hver fredag afleverede vi vore
grifler til hr. Hansen, som stod i
kældernedgangen, idet vi løb for-
bi. Han spidsede dem så fine
som nåle. Vi fik dem igen, når vi
kom tilbage. Vi løb i en lang
række ud af gården; én i hver
række. Der var en fart over, som
tiltalte mig. Jeg var sidst og
havde ingen anelse om, at engen
lå lidt lavere end fortovet, og at
engen var omringet af en lille
bæk. Alle sprang overbækken,
kun jeg havnede i den med
begge ben. To drenge tog affære,
og med én på hver side gik det i
strygende fart tilbage til skolen,
hvor strømper og sko blev hængt
til tørre i køkkenet. Jeg fik et par
lange hvide bomuldsstrømper
på. Der blev aldrig talt om det,
og næste dag sprang jeg som de
andre, og jeg havde fået to venner.

Dagens arbejde
Efter morgensang blev vi hørt i
bibelhistorie, derefter i læsning
og regning og talskrivning og
skønskrift. Noget geografi må vi
også have haft, da børnene i

stedet for ”o.k.” som bruges nu,
sagde: ”Det er Puerteriko og Ja-
maika!” vi må nok have hørt om
De vestindiske Øer. Efter frik-
varteret fik vi nordisk gudelære
fortalt eller læst op. Ved mid-
dagstid kunne der komme en
dejlig duft fra køkkenet, og nogle
var hurtige til at bede om at
komme i gården, for de var sikre
på at få en æbleskive. Alle blev
hørt, alle fik lektie for. Børnene
var alle ivrige. Vi havde det dej-
ligt og morede os. Vi spildte ikke
et øjeblik! I frikvarteret sejlede
jeg i lang tid med pinde i bækken
sammen med min ene ven.
Pindene strandede ofte. Han satte
dem i gang på den ene side, jeg
på den anden. Hvis vi var heldige,
kunne vi nå helt ned til eksercer-
pladsen, inden det ringede ind.
Jeg var så optaget, at jeg slet
ikke lagde mærke til de andre.

Når engen var våd, flyttede vi til
tømmerpladsen i frikvarteret.
Nogle sjippede og havde for det
meste tovet om livet. Der skulle
sjippes 25 gange over tovet, og-
så med armene over kors. Nogle
piger sad på trappen og spillede
terninger; fem fint udskårne i to
forskellige spil; et, hvor man
smed alle terninger ud på fladen,
(de måtte helst ikke røre hin-
anden), greb den ene og kastede
den op i vejret. Mens den anden
var oppe i luften, greb man en
anden og greb den fra luften i
samme hånd, lagde den ene fra
sig og greb de andre på samme
måde. I næste omgang tog man
to og to op, derefter tre og så
fire, alt imens den ene var i
luften. Så plukkede man én og
én op og beholdt dem alle i
hånden. Mens man kastede én
lige op, lagde man hurtigt de fire
ned og greb den ene fra luften.
Der var mange regler. Gjorde
man en fejl, var man færdig og
måtte overlade pladsen til sin
medspiller.

Pigerne kunne være helt fra sans
og samling for at komme først til
den glatteste trappesten. Pi-
gerne holdt også af at spille bold
skråt op ad en væg, og tællemå-
let var 25 uden fejl. Morsomt var
det at svinge om stiveren fra
telegrafpælen. Den var fæstet
nede i bunden af tømmerplad-
sen. Det så godt ud; men det
gjorde ondt i hånden, som man
holdt sig fast i stiverten med. Vi
har set Daimi gøre det i TV. Hun
var meget dygtig til det!

Drengene havde deres egne
lege: ”So i hul”, ”slå pind”. To af
dem havde et langt tov, som de
svingede for pigerne, der var
meget dygtige til at springe ud
og ind under tovet, mens det
svingede. Vi havde én af de mor-
somste drenge i vor skole. Han
var leder af en leg, der kaldtes
”Mads tabte piben”. Vi dannede
en kreds og holdt hinanden i
hånden. Mads stod udenfor. Han
havde en kridtpibe, som han un-
der mange krumspring tabte ind
i kredsen, og sågjaldt det for os i
kredsen om at holde fast og
hindre ham i at få fat i piben ig-
en. Det gjaldt for Mads at få os til
at le og glemme at passe på
piben. Han kunne få mange ind-
fald, bl.a. anbragte han et
lommespejl under jakken. Når
han løftede jakken, skulle vi
gætte, hvad det betød. Nogle
gættede ”agterspejl” og glemte
at holde ham ude, og så fik han
fat i piben. Vi havde det dejligt i
den pogeskole. Den eksisterede
ikke længe. Hr. og fru Hansen
døde, og frk. Karna Hansen gif-
tede sig, da hun var 29 år.

Denne pogeskole lå i Storegade
nr. 27.

Denne artikel er fra Jul på
Bornholm 1978, er skrevet af fhv.
overlærer Hedvig Thomsen.
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Gasværket i Hasle

I 1906 bestemte daværende
byråd at opføre et kommunalt
vandværk. Man fik dog ideen om
at hægte et gasværk på da man
kunne se en masse besparelse
ved opgravninger til
ledningsføringer i gaderne.

Ved et borgermøde loddede
man stemningen for at få et
gasværk, og det viste sig, at der
var stor positiv interesse. Man
besluttede derfor at tage
gasværket med i entreprisen.

I maj 1906 satte Hasle Gas- og
Vandværk en annonce i
Bornholms Tidende, hvor man
ønskede tilbud på levering og
nedlægning af ledninger. Man
besluttede samtidig at anbringe
63 gaslygter til erstatning for de
43 petroleumslygter, som man
havde i forvejen.

Der blev så bygget et gasværk
og i forbindelse med det en
bestyrerbolig ved siden af
produktionsstedet.

I Hasle fremstillede man gas ved
at opvarme kul til ca. 1250
grader C i retorter uden
luftadgang. Herved omdannedes
kullene til koks under udskillelse
af gas. Gassen blev ledet
gennem en køler og der blev
fraskillet tjære, vanddamp og
forskellige kemiske forbindelser
inden gassen blev opsamlet i en
gasbeholder, en klokke, der var
neddykket i vandfyldt

spærrebassin og ved sin vægt
opretholdt et bestemt tryk på
gassen til forbrugerne.

Til at betjene værket var der
foruden bestyrer Jens Kofoed
Petersen to eller tre
gasværksarbejdere, der delte
vagterne mellem sig, da der hele
tiden skulle være en mand til
stede. Så vidt jeg husker, var der
også ansat en
reservemedarbejder til at afløse
efter behov.

Så længe, jeg husker modtog
man døde rotter på gasværket,
og det var ren lykke for os børn,
hvis vi fik fat i en og kunne
aflevere den på gasværket og få
10 eller 15 øre for den. Jeg har
set, at man smed rotterne ind til
de brændene kul, hvor de har
bidraget til gasfremstillingen.

Gasværket blev nedlagt ca. 1956
fordi det ikke mere var rentabelt
at drive det. Forbrugerne faldt
vel fra fordi det var nemmere at
bruge elektricitet både ved
madlavning og andre former for
opvarmning.

I dag står bestyrerboligen tilbage
og er solgt fra som et alm.
parcelhus, medens de øvrige
bygninger bruges af kommunen
til forskellige andre formål.

Erik Anker

Da Hasle fik sin første
redningsstation

Den 1. juni 1882, altså for 75 år

siden, var nogle af Hasle bys

gode mænd samlede i skænkes-

tuen i den beværtning nede ved

havnen, som senere blev det

bekendte Hotel Erna. Ved en

snaps og et glas øl gik snakken

livligt, thi det var en særlig be-

givenhed, der havde sammen-

kaldt mændene hernede i

skænkestuen. Gennem lange

tider havde man fra Hasle hen-

vendt sig flere gange til minister-

ier om at få oprettet en red-

ningsstation i byen, og man

havde henvist til de mange

strandinger på kysten, hvor der

også mere end én gang var gået

menneskeliv tabt; den sidste

stranding var skonnerten ”Vivi-

an” af Oscarshamn, der stran-

dede ved Levka den 27. septem-

ber 1881, og hvor det kneb for

fiskerne at få mandskabet bjer-

get. Nu var der ved at ske en

ændring i forholdene; thi under

10.maj havde Indenrigsminister-

iet, under hvem redningsvæsen-

et dengang sorterede, resolveret,

at fra den 1. juni skulle der

oprettes en redningsstation i

Hasle.

Som opsynsmand havde minis-

teriet antaget toldassistent An-

dersen, og det var ham, der

havde sammenkaldt mændene

for med dem at drøfte, om no-

gen af dem var interesseret i at
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blive antaget som fast mand i

redningsvæsenet. Toldassisten-

ten forelagde sagen for de

mødte, og der blev snakket om

den i lang tid, for det var jo ikke

alene det, at man da var pligtig

at give møde, når der kaldtes,

enten det var ved stranding eller

for at gå strandvagt i stygt vejr,

men der var jo også betalingen,

og den var ikke stor, men da tol-

dassistenten havde forklaret

mændene, at pengene kom

hvert kvartal samlet, og så havde

de i virkeligheden dobbelt værdi,

så lod det til, at nogle af dem

gerne ville gå med.

Inden man gik over til at under-

skrive det papir, hvorpå hver

mand indgik på de af ministeriet

fastsatte bestemmelser for at

blive fast mand i redningsvæsen-

et, sagde skipper L.P.Munch til

toldassistenten, at han syntes, at

denne skulle gå udenfor et øjeb-

lik, da der var noget, han gerne

ville tale med de andre om. Tol-

dassistenten gik ind til værten og

fik en sopken sammen med ham,

og imens forklarede skipper

Munch for de andre, at de måtte

være klare over, at for dem, der

blev ansatte i redningsvæsenet,

ville det i fremtiden blive svært

at redde sig noget ekstra, om det

sker, at der bliver stranding på

kysten, for nu bliver det red-

ningsmandskabets pligt at påse,

at intet forsvinder fra stedet,

hvor det er bragt i land.

”Javel, det er vi klare over”, sagde

fisker L.Jørgensen, ”men skulle

det ske, at der driver et anker

brændevin eller andre gode og

søde sager i land, så er der vel in-

gen som siger, at vi skal lade det

ligge og slå sig itu på stenene,

men på gammeldags manér

bjerge det ind, og hvor det siden

så bliver af, det kan vi ikke have

noget ansvar for, vel, og hvad

synes I andre?”

”Vi synes som du, og det er der

ingen, som bliver fattig af”, lød

det i kor fra de andre. Skipper

Munch gryntede forstående, og

dermed var sagen klaret.

Nu var redningsstationen i Hasle

en kendsgerning, og toldassist-

ent Andersen nedskrev følgende

navne på de fast ansatte be-

falingsmænd, som det hed

dengang: Lods M.C. Hansen,

skipper L.P. Munch, tømmer-

mand I.P. Jensen, fiskerne L. A. P.

Jørgensen og H. C. Jørgensen.

Som reservemænd antoges de to

fiskere Kr. Finne og L. Thorsen.

Man splejsede til en flaske

svensk banco, og da den var

tømt til ære for Hasle nye red-

ningsstation, gik man ned på

havnen, thi her foregik nemlig

også noget den dag udover det

sædvanlige.

De hårde storme i efteråret og i

vinteren havde beskadiget hove-

det på havnens vestre mole, og

nu var byens borgere gået i gang

med at få skaderne udbedret ved

at bygge en stor tømmerkiste, 24

alen lang og 16 alen bred, og når

den blev sat på plads og fyldt

med sten, ville molen blive

forlænget med16 alen, og samti-

dig mente man, at indsejlings-

forholdene ville blive betydeligt

forbedrede. For at sikre sig, at

havet ikke så let kan gøre skade

på molen som tidligere under

svær storm og pålandsvind, skal

tømmerkistens dæklag udføres

af tildannede granitblokke, både

løbere og bindere.

Dybdeforholdene var dengang

14 fod i indløbet, i yderhavnen

11 fod og i inderhavnen 12 fod

ved dagligt vande. De nyud-

nævnte redningsmænd beså

med kendermine den nye tøm-

merkiste, der netop den dag

sattes i vandet og slæbtes ud på

sin fremtidige plads. I håb om, at

vejret ville holde sig til Sankt

Hans, som det var den dag,

fejrede man på gammeldags og

god bornholmsk skippervis de

for den lille by så store begiven-

heder, og da sildebådene vendte

hjem fra natlig fangst hen mod

morgen, blev de hilst af glade

både redningsmænd og tøm-

mermænd.

Længe varede det ikke, før den

nye redningsstation og dens

mandskab måtte i virksomhed,

thi allerede den 10.oktober året

efter strandede briggen ”Anna

Mathilde” af Dragør kl.4 om

morgenen i tæt tåge ud for Bæla,

nord for Hasle.
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men de blev ikke tændt, før vi
var færdige med at synge. Vi
havde kun det lys, der kom gen-
nem marieglassene fra
kakkelovnen. Vi sang mange for-
skellige sange. Det var på ejen-
dommen Pilehøj på Kirkedalsvej.
Senere flyttede vi til Enghave.

Min mor sang altid. Når vi børn
kom hjem fra skole, behøvede vi
ikke at spørge efter hende, for vi
kunne altid høre, hvor hun var.
Da mine forældre var unge, var
de begge med i sangkor i Rut-

En Rutskerpiges historie

Den humørfyldte Rutskerpige
Birthe Pedersen bliver præsenteret
i sidste kapitel af Arne Ipsens
bog Et bornholmsk landsogn –
Historisk og fortællende rundtur
i Rutsker. Som mange ved, så er
Birthe bestyrelsesmedlem i
Hasleegnens Lokalhistorie og
Filmværksted, og hun er kendt
for sine aktiviteter med sang og
oplæsning på bornholmsk rundt
om på plejehjem og i ældrekredse.

Birthe Skovgaard Pedersen blev
født i 1940’erne og fik opvækst
og mange års bosted i Rutsker.
Her var hun bl.a. medvirkende i
Rutsker Aktørerne, der glædede
mange mennesker i årene fra
1975 til 1990. I Rutskerbogen
fortæller Birthe om en god barn-
dom i en både børnerig og
sangglad familie. Men først om
sin kamp for bevarelsen af den
bornholmske dialekt. I det føl-
gende et uddrag fra den nye bog:

”Det vil være forfærdeligt, hvis
dialekten forsvinder, men det gør
den nok lidt efter lidt. De mange
førdere, der underviser børnene i
skolen og tager sig af dem i
børnehaverne, snakker jo ikke
bornholmsk. Så børnene
påvirkes af dem. Og så alle de
bornholmere, der vil tale ”fint”!
Da jeg arbejdede i en blomster-
forretning i Allinge, var der folk
ovre, der spurgte: ”Kan vi ikke få
en i telefonen, der kan tale dansk?”
Jo, jeg hentede en medarbejder
fra Sønderjylland, og hun snakk-
ede simpelthen så jysk. Hende
kunne de forstå, men mit sprog
kunne de ikke klare.

Jeg gik på Rønne Statsskole, hvor
jeg tog realeksamen. Der gik ikke
nogen skolebus fra Rutsker
dengang, så jeg cyklede i alt 30
kilometer hver dag. Jeg snakk-
ede bornholmsk i Rønne, og blev
rigtig drillet. Rønneboerne talte

”Rønnefint”, men jeg holdt på
mit. I dansktimerne var jeg nødt
til at snakke rigsdansk, så godt
jeg kunne. Men ellers var det
bornholmsk, og jeg elsker spro-
get!

Sangen har jeg med fra mit
barndomshjem. Vi holdt hver
dag ”mørkningstime”, hvor mine
forældre og vi børn sad rundt om
kakkelovnen og så ind i marie-
glassene. Vi havde ikke elektri-
citet dengang i årene omkring
1950, kun petroleumslamper,

Tre søskende Skovgaard i trip-trap rækkefølge. Forrest Birthe, derefter
lillesøster Inger Lise og lillebror Hans Jørgen. Billede fra sidst i 1950’erne.
(Privatfoto).
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sker. Det var før de fik alle os un-
ger. Mine forældre hed Kamma
og Andreas Skovgaard, og min
far var mest kendt som ”Dris”.
Han var arbejdsmand og arbe-
jdede en tid på Lindenes savværk
ved Trekanten, senere var han
vejarbejder i Rutsker.

Vi var syv børn, senere kom der
to efternølere. Enghave var et
forholdsvis stort hus med to stuer,
soveværelse og to værelser. Og
far og mor fik indrettet
badeværelse. Der var altid god
plads til venner og kammerater,
og vi var ofte mange omkring
kaffebordet. Der hørte ca. 10
tønder land til ejendommen, og
far havde nok at se til. Han malk-
ede køerne om morgenen, så tog
han på arbejde, og han malkede
igen og fodrede dyrene, når han
var kommet hjem. Mor passede
dyrene om dagen. Vi havde en
hest, køer, grise, høns, ænder og
gæs, hund og katte. Vi havde det
hele. Rigtig dejligt. Og jeg havde
gode kammerater, både i skolen
og på sportspladsen, der altid
har ligget nordøst for kirken.

Jeg har spillet håndbold siden
jeg var 10-11 år. Og da vi spillede
i Ungdomsrækken, så vandt vi 50
kampe i ét stræk! Så vores hold
blev inviteret til kaffe på forsam-
lingshuset. Der blev vi fotograferet,
og vi fik emblemer, hvor der stod
”Standard – ubesejret i 50
kampe.”

Jeg gik 7 år på Kirkeskolen, og så
ville jeg lære noget mere. ”Det er
ikke nødvendigt,” sagde min far,

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Fra en af Rutsker Aktørernes forestillinger. Birthe drikker af underkoppen.
(Privatfoto).

”for du bliver gift, og så har du
ikke brug for nogen eksamen.”
Men da min lillebror også ville til
optagelsesprøve på Statsskolen,
så blev jeg støttet af min mor, og
vi tog til Rønne. Så ville skæbnen,
at min bror dumpede, men jeg
bestod. Men min bror kom ind
året efter – og blev student. Jeg
tog realeksamen.”

På et tidspunkt mødte Birthe en
Rutskerdreng, Arne Pedersen,
som blev hendes livsledsager. De
er begge handelsuddannede,
Arne i Vang Brugs, Birthe i Rut-
sker Brugs. Der var hun glad for
at være. ”Jeg har aldrig haft så
god en chef som brugsuddeler
Carl Otto Kaas Hansen. Han var
en utrolig flink mand,” siger
Birthe, og fortsætter:

”Der var mange tilbud i Rut-
skerbyen: Brugs, købmand lige
ved siden af, mejeri og forsam-
lingshus. Alt det er væk. Arne og

jeg kører ofte søndagstur, og
turen går for det meste gennem
Helligpeder, Krakken og Rutsker.
Da vi boede i Rutsker med vores
tre børn, de er alle født i Rutsker,
så var der familier med 20 børn
på strækningen fra møllen i syd
op til kirken. Nu er der ikke me-
get folkeliv i byen. Det er trist.”

Birthe og hendes mand, Arne
Pedersen, som har været gift i 49
år, nyder deres aktive pensionist-
tilværelse fra hjemmet i Hasle.
Og Birthe er glad for at være
med i arbejdet med Hasleegnens
lokalhistoriske arkiv. Der kan
medlemmerne sidde og læse i
lokalhistorikeren Jørn Uffe Han-
sens gamle aviser, så får de gen-
opfrisket, hvad der skete i
1960’erne og -70’erne.

Birthe glemmer ikke sit gode
gamle Rutsker. Og hun dyrker
det bornholmske sprog – til
glæde for både sig selv og andre.
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Lidt uddybende om ”Kannika-Munchen” fra Hasle

I Hasle Nyt Nr. 2 – Maj 2015
skriver Knud Anker i ”Byvandring
8” om ”Kannika-Munchen” der
boede i en stor avlsbrugerejen-
dom i Østergade sammen med
sin familie. Jeg læste det ved et
tilfælde for jeg bor ikke på
Bornholm mere, men kommer
dog jævnligt og har stadig mine
forbindelser til Hasle og herund-
er Risholm i Klemensker, som er
mit fødehjem. Omtalen af ”Kan-
nika-Munchen” fangede min in-
teresse og jeg tænkte med det
samme, at han måtte være en i
min slægt. Da jeg i nogle år har
jeg puslet lidt med at finde rede i
min slægt og netop manglede
oplysninger om en af min farmors
brødre, var de informationer jeg
kunne læse ganske interessant
for mig.

Min farmor hed Otteline Mar-
grethe Munch og var nr. 8 i
flokken på Kannikegård i Kle-
mensker og som nævnt manglede
netop noget viden om en broder
og det viste sig altså at være
”Kannika-Munchen”. Til historien
hører, at der af forskellige årsager
ikke var en særlig tæt og
løbende kontakt mellem min far-
mor og flere af hendes søskende
og farmor var også den yngste i
flokken. I dag kan det dog undre
mig, at jeg aldrig i familien har
hørt om ”Kannika-Munchen”. Min
farmor og farfar boede trods alt
kun ca. 5 km fra Hasle og havde
geografisk tæt kontakt til Hasle.
Jeg er selv født og opvokset på
Risholm og har på samme måde

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

haft en nær og naturlig forbind-
else til Hasle. Men selvfølgelig
skal jeg huske på, at jeg selv er
født i 1947 og ”Kannika-
Munchen” døde i 1934. Så selv
om han var min fars onkel, var
han død og borte flere år før
mine forældre etablerede sig på
Risholm og længe før jeg blev
født. Når der dertil aldrig havde
været nogen særlig familiemæssig
kontakt på noget tidspunkt, er
det nok ikke så underligt.

Om ”Kannika-Munchen” føl-
gende faktuelle oplysninger:
Hans navn var Hans Peter
Munch, født den 20. juli 1872 på
en ejendom i Rutsker på 34. slg.
gr. Det kan have været enten
Krummemark eller Skovly, som
er udstykninger fra Smedegård. I

1876 køber hans forældre til Kan-
nikegård i Klemensker og famili-
en flytter dertil. Forældrene hed
Jørgen Peter Munch og Christine
Margrethe West. De er altså min
farmors forældre og dermed et
sæt af mine oldeforældre.

”Kannika-Munchen” bliver gift
med Sanna Kirstine Bech, som
kom fra Snogebæk altså ganske
langt fra Hasle/Rutsker/Kle-
mensker, hvilket var lidt specielt
på den tid, hvor man ofte fandt
sammen med nogle der boede
tæt på. Sanna var født i 1878 og
dør i 1914. Sanna blev mor til
”Kannika-Munchen” 5 børn,
nemlig: Peter Andreas f. 1903,
Karen f. 1904, Manna f. 1907, Al-
fred f. 1910 og Sophie f. 1914.
Sophie kommer til verden den

Klingegård i Østergade, Hasle.
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27. oktober 1914 og moderen,
Sanna, dør den 6. december
1914. Det har ikke været muligt
at finde oplysninger om døds-
årsagen. På den anden side er
det dog kun godt måned efter
det sidste barn er født, så selv
det måske ikke var i barselssen-
gen kan dødsfaldet godt hænge
sammen med den sidste fødsel.

I 1918 bliver ”Kannika-Muchen”
gift for anden gang med Paula
Amalie Marie f. Jensen. Hun var
datter af Hasle-vognmand Mar-
tin Peter Jensen og hustru Kjirsti
Jensen f. Borg, som var fra Sverige.
Paula blev født i 1891 i Hasle.
Med Paula fik ”Kannika-Munchen”
6 børn, nemlig: Knud f. 1919,
Gurli f. 1921, Povl f. 1923, Svend
Aage f. 1924, Gudrun f. 1926, og
Herdis f. 1928.

”Kannika-Munchen” dør den 22.
maj 1934, men på hvilken måde,
har jeg ingen oplysninger om,
selv om Knud Anker antyder, at
det skete ved en ulykke. Paula
driver avlsbrugerejendommen
videre med forvalter og børn
oplyser Knud Anker. Ved opslag i
Bornholms Vejviser 1942 fremgår
det at Paula fortsat driver ejen-
dommen. I Bornholms Vejviser
fra 1952 fremgår, at Paula bor i
Kirkegade 16 og er rentrice og
det er Karl Anker Hansen som
bor på avlsejendommen i Øster-
gade. Jeg har umiddelbart haft 3
vejvisere ved hånden og ud fra
dem kan jeg sige, at det er
mellem 1942 og 1952 at Paula
flytter fra ejendommen. I vejvis-
eren fra 1962 bor Paula stadig i
Kirkegade 16. Hun døde således
ikke på ejendommen, men har
solgt den i tidsrummet mellem
1942 og 1952 og i 1962 lever hun
stadig og bor i Kirkegade 16.
Hvornår hun døde har jeg ikke
umiddelbart kunnet finde oplys-
ninger om.

Til oplysningen om, at det er Karl
Anker Hansen der overtager
avlsejendommen hører, at han
var broder til min tante Rigmor,
som var gift med min fars ældste
broder Alman Ambrosen, der
bl.a. boede på Ringegård i Rut-
sker og senere på Askelund på
Borrelyngsvejen.

I 1896 sælger Jørgen Peter
Munch Kannikegård til en søn og
dermed en bror til ”Kannika-
Munchen”, nemlig Niels Christian
Munch (1858-1958) og mine
oldeforældre flytter til
Sandløkkegade i Hasle. Christine
Margrethe dør den 5. april 1923
og Jørgen Peter den 27. januar
1929.

I Østergade boede der også en
søster til ”Kannika-Munchen”,
nemlig Hanna. Hun var født i
1871 og var gift med gartner
Christian Mathias Hansen. I 1913
den 14. marts føder hun, 42 år
gammel, sin første og eneste
søn, Johannes Munch Hansen,
som overtog gartneriet efter sine
forældre. Ved Johannes’s dåb var
bl.a. min farmor Otteline Am-
brosen og min farfar Hans Georg
Ambrosen fra Risholm i Kle-

mensker faddere.

”Kannika-Munchen’s” ældste
broder, Victor Christian f. 1866
udvandrede til USA, nærmere
bestemt Californien I 1879, men
kom tilbage til Bornholm igen.
Han fik to børn i Californien, den
sidste i 1907. Men i Bornholms
Vejviser fra 1925 fremgår, at han
bor på ”Ellelyst” ved Hasle og ved
folketællingen i 1921 kan det
læses, at han bor på Allinge
Landevej 14, i Forhus 1. Han må
derfor være kommet retur til
Bornholm mellem 1907 og 1921
og derfor har han været i Cali-
fornien i mindst 20 år inden han
kom tilbage.

Som et kuriosum kan jeg i øvrigt
nævne, at ”Kannika-Munchens”
slægt i lige linje, fra søn til far,
kan føres tilbage til Hans Olufsen
(1510-1542), som blev kaldt
munch og var munk i Svaneke.
Ved reformationen blev han
luthersk præst. Navnet Munch
kommer således fra en, der i en
fjern fortid først var katolsk munk
og senere blev luthersk præst.

Thorkil Ambrosen

Hans og PaulaMunchmed børn. Klingegård, Østergade.
Yderst til højre MannaMunch gift med Carl Christensen.
Foran forældrene Sofie Munch gift med Børge Jspersen, Askebækken.
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EL

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

RØNNE
Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

HASLE

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

din nærmeste EL-Installatør

“Installation, vedligehold og service”

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

Din lokale elektriker

www.elogvvscenter.dk

Elektriker
Morten Tolstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Philip Holm

Mobil 2173 1719

Lærling
Nicolaj Koefoed

Holm

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Martin Hjorth

Hansen

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Har du Husket at betale kontingent for 2016?

Såfremt I ikke har betalt kontingent til HasleEgnens Lokalhistorie & Filmværksted, kan I
aflevere kontingentpengene til en i bestyrelsen med navn og adresse på konvolutten (se i
Hasle Nyt, hvem der er med i bestyrelsen). Konvolutten kan også afleveres i min postkasse,
og man kan selvfølgelig også indbetale via netbank. Husk også navn og adresse her.

Kontingentet er 70 kr. pr. person.

Indbetalingen kan ske på følgende konto i Nordea:
Reg.nr. 0648 kontonr.5366210832

Såfremt du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 56964820.

På foreningens vegne
Flemming Storr
Vestergade 37
3790 Hasle
Kasserer
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Sæsonen 2016 på

G RØN B E C H S G Å R D
begynder søndag den 20. marts kl. 10.00

Fernisering på årets første udstillinger dagen før mellem 16 og 18.
Alle er velkomne.

Indgangen er flyttet, hvilket giver et meget større areal til de forskellige varer, vi forhandler.
Her er gode muligheder for at finde en smuk og brugbar gave.

Du har formentlig set vores Christiania cykel med den specielle sadel. Nyd f.eks. en kop kaffe eller noget
koldt fra køleskabet og tag plads i en af sofaerne.

Grønbechs Gård går ind i sin 15. sæson – efter ombygningen 2001-02 - så vores bibliotek indeholder
efterhånden en pæn samling af bøger, som du er velkommen til at studere.

Åbningstiden er fortsat alle ugens dage mellem 10 og 17.

Se mere på www.groenbechsgaard.dk eller følg Grønbechs Gård på Facebook.

MULTIHYTTEN

Hvis du vil hjælpe med at holde Multihytten i pæn stand henover sommeren?

MØD OP SØNDAG DEN 1. MAJ KL. 17. I MULTIHYTTEN.

Vi mødes over en pølse og en øl/vand og fordeler sommerens uger mellem os.
Her fastlægger vi også vores egen midtvejsfest!

Konceptet er, at du er ansvarlig for nogle dage, hvor du sørger for, at Multihytten er i
pæn stand til dagplejebørn, børnehaver, skoler og turister hver dag kl. 9.00.

I sommeren 2015 var vi 21 mennesker, der delte 12 uger mellem sig.
Sig det videre, hvis du kender nogle, der gerne vil hjælpe.

Hvis du gerne vil hjælpe men ikke kan komme til mødet, kan du bare give en af os besked.
Venlig hilsen Inger-Marie Kofoed (21 29 64 46) og

Anne Mette Kruse (28 49 41 44) fra Hasle Søndergade.

Grønbechs, Multihytten og Karretmagergården

Generalforsamling

Karetmagergaardens Venner afholder den årlige generalforsamling
mandag d. 21. marts 2016 kl. 19.00 i byrådssalen på Rådhuset i Hasle.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Karetmagergården er vært med kaffe og lagkage.
Efter generalforsamlingen er det muligt at betale kontingent for 2016.

Det kan også indbetales via netbank i Nordea: reg.nr. 0650, kontonr.
5490544927 med tydelig angivelse af navn og adresse.
Kontingent for 2016: pr. person kr. 75,00 / pr. familie kr. 100,00

På gensyn, Hilsen bestyrelsen

HUSK: vi åbner igen Pinselørdag den 14. maj 2016

mensker faddere.

”Kannika-Munchen’s” ældste
broder, Victor Christian f. 1866
udvandrede til USA, nærmere
bestemt Californien I 1879, men
kom tilbage til Bornholm igen.
Han fik to børn i Californien, den
sidste i 1907. Men i Bornholms
Vejviser fra 1925 fremgår, at han
bor på ”Ellelyst” ved Hasle og ved
folketællingen i 1921 kan det
læses, at han bor på Allinge
Landevej 14, i Forhus 1. Han må
derfor være kommet retur til
Bornholm mellem 1907 og 1921
og derfor har han været i Cali-
fornien i mindst 20 år inden han
kom tilbage.

Som et kuriosum kan jeg i øvrigt
nævne, at ”Kannika-Munchens”
slægt i lige linje, fra søn til far,
kan føres tilbage til Hans Olufsen
(1510-1542), som blev kaldt
munch og var munk i Svaneke.
Ved reformationen blev han
luthersk præst. Navnet Munch
kommer således fra en, der i en
fjern fortid først var katolsk munk
og senere blev luthersk præst.

Thorkil Ambrosen
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Natur Børnehaven

Årets 2 første måneder er al-
lerede gået, og dermed er vinter-
en også forbi. Forårsblomsterne
har længe tittet op af jorden, og
begynder nu så fint at springe
ud..

Dejlige vinterminder har vi at se
tilbage på, både dem der hører
sig til i julen, bedsteforældre-
bagedag, lucia, besøg af jule-
manden og hyggelige stunder
med juleklip og gaver, men også
vinterleg som kælketure og sne-
boldskamp nåede vi. Der er også
blevet hygget rundt om bålet på
de kolde dage, her har vi varmet
saft, og selvfølgelig også lavet
vores mad om fredagen.

Hver måned vælger vi et tema,
ikke at det er det vi laver hver
dag, men som udgangspunkt i
mange af vores aktiviteter og
ture. I januar og februar har vi
haft kroppen i fokus. Vi har
snakket om og leget med vores
sanser, smagt på mange ting, følt
os frem med bind for øjnene og
tegnet kroppe. Vi har også haft
besøg af en tandplejer, som
fortalte os om vores tænder, og
hvordan vi bedst passer på dem.
Hver dag har vi skiftedes til at
tegne på en fælles krop, og
snakket om hvad vi har inden for
huden. Vi har talt om sund og
usund mad, og klippet billeder
ud af reklamer og hængt det op i
børnehaven. Et spændende
tema som både børn og voksne
har gået meget op i, og som
nemt kunne fortsætte.

Plejehjemmet har været så rare
at udlåne os den store sal, så her
har vi været oppe og synge
sanglege, lege med faldskærm
og tegne. Dejligt med plads til
indendørs lege, og dermed lidt
andre muligheder her i den
kolde tid.

Februar bød også på masser af
fest – fastelavnsfest. Fastelavns-
mandag var vi inviteret op på
plejehjemmet til tøndeslagning
og fastelavnsboller, meget
hyggeligt. I børnehaven har vi

også fejret fastelavn, her in-
viterede vi forældre, søskende og
bedsteforældre med, ca. 100
mennesker var samlet på lege-
pladsen. Vi varmede kakao over
bålet, og flere havde bagt
fastelavnsboller for os. Tak til alle
der kom.

Nu glæder vi os til mere forårs-
vejr, og alt det der hører den tid
til. Der skal sås i vores højbede,
små planter inden døre og
skønne skovture hvor vi rigtig
kan følge forårets kommen.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Formand:
Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 9715
elsebeth@christiansen.mail.dk

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 16
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
fuglesangen@bbsyd.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:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 9142
mikael.mogensen@nypost.dk

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

Bestyr. medlem:
Svend Jensen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 9715

Suppleant:
Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Suppleant:
Michael Olsen

Torsdag den 31. marts kl. 19:00

afholder Rutsker Sogneforening
ordinær

Generalforsamling
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.

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.
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For reservation ring på 56 96 92 01 eller  
book online på www.leport.dk

Vang 81 
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

Grill aften i
Rutsker Byhave

Første fredag i juni, juli
og august.

Grillen tændes kl. 18:00
Medbring mad, drikkevarer

og godt humør.
Alle er velkomne
Vi ses i Byhaven

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Fastelavn i Rutskers gamle brugs
Søndag den 7. februar

Så har vi igen fejret fastelavn i Rutsker.

Uffe Bay var igen i år så venlig at stille lokaler til rådighed for
Rutsker Sogneforenings fastelavn arrangement.

Vi var 22 voksne og 8 børn som hyggede os et par timer. Andreas
blev kattekonge og Josefine fik præmie for bedste udklædning.
Efterfølgende var der kaffe og fastelavnsboller i den gamle brugs
tidligere lokaler. Helle Mogensen havde som sædvanlig bagt en
eventyrlig kage til alle deltagerne.

Rutsker Byhave

Vil du være med i fællesskabet og opleve hyg-
gen i Rutsker Byhave så meld dig til vores Byhave
Koordinator Finn Thisen på telefon 56 96 91 24.
Vi mødes, passer Byhaven og hygger med vores
medbragte kaffe.
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HANNES SALON
56 96 47 24
Bestil i god tid Mandag lukket

Hasle Børnehus

2016,- Dagene flyver afsted og vi
er allerede godt i gang med årets
program.

Børnene og de voksne har hen-
tet grene i skoven, klipper mask-
er og katte og maler trætønder,
for fastelavn står for døren.
Børnene laver pynt til fastelavns-
ris, skal klædes ud og slå katten
af tønden i huset og på pleje-
hjemmet.

Det er lidt særligt i år, for der
fejrer vi fastelavn sammen med
en hel flok nye børn.

Asylbørn: Da det blev besluttet
at åbne et midlertidigt asylcenter
i Hasle, blev det samtidig beslut-
tet at børnene skulle have en
hverdag hos os i børnehuset for
at få en hverdag med andre
børn, leg og læring.

Her i huset har vi megen erfaring
med at tage imod og møde børn
og deres forældre fra andre
lande. Vi synes det er
spændende at møde nye men-
nesker og at lære nyt, og vi nyder
også at introducere vores nye
borgere for vores danske tradi-
tioner.
Så den del følte vi os helt klædt
på til, men det skal ikke være no-
gen hemmelighed at vi var

spændte på hvordan det skulle
gå at modtage så mange børn på
en gang.

Men det er gået over al forvent-
ning. De nye familier er søde og
imødekommende, vores ”gamle”
børn og forældre åbne, og per-
sonalet her i huset har været helt
fantastisk til at lave løsninger der
sikrer at der også er plads til
fordybelse i et stort hus. TAK.

Vi har også nydt at det har været
snevejr, kælkene har været i brug
og en snemand er det også
blevet til.

De kommende måneder står og-
så i skolegruppens tegn. Skole-
gruppen etableres hvert år i
januar med de børn der skal
starte i skole til sommer, og de

har et helt særligt program:
Der er motorik på programmet i
klubhuset om mandagen,
tirsdag er det turdag- hvert barn
vælger deres egen tur de inviter-
er de andre børn med på,
onsdag ord og begreber, torsdag
i Hallen og fredag fordybelse på
biblioteket.
Skolebørnene vokser helt bog-
staveligt i disse måneder, og ud-
vikler sig med store 7 tommer
skridt, og når vi siger farvel til
dem til april er det med en stolt
tåre i det ene øje og en trist i det
andet, for det er altid lidt svært
at sige farvel.

Påske: Sidste år holdt vi
påskeæggejagt på Fælleden, -et
tilbud for alle byens børn. Vi
gentager successen igen i år, -
denne gang med kaffe til de vok-
sne. Så har du sæt allerede nu
kryds i kalenderen den 19/3.
I forbindelse med påske holder vi
også bedsteforældredag med
påskeklip, det er til stor
fornøjelse for både børn og vok-
sne.
Vi har også lovet bytinget at
hjælpe med at påskepynte byen,
så I år laver vi nogle flere flotte
påskeæg der kan pynte i byen.
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Hasle Børnehus

Traditioner: I Børnehuset vægter vi traditioner højt,
det bærer både vores hverdag og vores årshjul præg
af. Vi har traditioner der knytter sig tæt til den
danske kultur, men også arrangementstraditioner
der er blevet en stor del af børnehusets kultur. Jeg
nævner i flæng: Fastelavn, Påske, Fødselsdage, Shel-
tertur m. skolen, Rovfugleshow, Hestevognskørsel
og fiskefrikadeller på røgeriet, Trollingmaster, af-
faldsindsamling, cykelleg, fokemøde, Blomstens
dag, International børnedag, Skt. Hans, Sommerfest,
Bag for en sag, Plante og høstfest på plejehjemmet,
Åkirkebyjuletur, Jul på Museet, Krybbespil på
skolen, og meget meget mere.

Leg og læring: Men det er også vigtigt at have tid til
at LEGE, - og det gør vi,- både børn og voksne, i
vores dejlige børnehus, på vores skønne legeplads
OG rundt omkring i vores fantastiske nærmiljø. Her
er det hele og mere til for børn i Hasle. I legen er der
en masse social læring, og det er der også i hverda-
gens små rutiner, - at tælle børnene i rundkredsen,
hjælpe til med at dække bord og dele madkasser
ud, bage boller til morgenmaden, og at få hjælp til
at kunne selv, -Der er hver dag små sejre i garder-
oben når et barn har lært selv at lyne lynlåsen i
flyverdragten eller at få huen rigtigt på.

Vi er så småt begyndt at glæde os til foråret, der skal
vi følge vores nye store jordbærbed som en af vores
forældre har etableret, planterne har Vivian, vores
kollega, været så sød at sponsorere.

Børnehuset ønsker jer alle en rigtig dejlig påske.






