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Hasle Byting

Påsken falder i år – i uge 15. - 8. april – 17. april
Hasle vil igen i år samarbejde omkring
arrangementer i påsken.
Samarbejdet med skolen, SFO, og børnehaverne,
med at udsmykke byen fortsætter også.
Vi vil bestræbe os på, at det bliver en familievenlig
påske Hasle indbyder til.
Programmet vil blive annonceret på forskellig vis
–senest i uge 14.
Se programmet når det er klart på:
www.haslebyting.com
Med venlig hilsen
Hasle Bytings Påskegruppe

Repræsentantskabsmøde i Hasle Byting

Årsmøde
Mød op til Repræsentantskabsmøde i Hasle Byting
Torsdag den 16. marts kl. 19.00 på Rådhuset.
(indgang fra Rådhusgade)
I forlængelse af repræsentantskabsmødet er der
borgermøde med focus på Hasle Havns muligheder
nu og fremover!
Alle er velkomne!

med efterfølgende

Vinaften
Fredag den 7. april 2017 kl. 18.30
afholdes på det gamle Rådhus, indgang fra
Rådhusgade
Deltagelse i Årsmødet er gratis Billetter til Vinaften kan købes i butikken.
Velkommen
Bestyrelsen
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31
Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

Klubhuset
Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 10 17
Hasle Hallen
Byvangen 6, 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

R32 Ninni

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Modtag en SMS
hvornår jeg
kommer i havn

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 12, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Mail: hilselvis@sport.dk
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge
Tlf. 23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Når dette nummer af vores blad
”Hasle Nyt” læses, så er vinteren
forhåbentlig på retur og jeg håber
at I alle er klar til forår og sommer,
jeg håber for alle at vi får en god
sommer.
Tiden er ligeledes kommet til at
se lidt tilbage på det forgange år
– 2016 har været et godt år for
idrætsforeningen som helhed –
der har selvfølgelig været nogle
udfordringer, men jeg synes at
forretningsudvalg og bestyrelse
har håndteret det rigtig godt til
gavn for vores idrætsforening.
Vinteraktiviteterne er alle godt i
gang og vi har fået tilgang af
medlemmer i flere af vore afdelinger.
Efter at jeg har deltaget i alle
medlemsmøderne, er det min
overbevisning, at de tilbud som
de enkelte afdelinger har sammensat er rigtig gode og det
tegner derfor rigtig godt for
vores forening.
Vi kunne dog ønske os, at der var
flere unge som ønsker at deltage
i vores aktiviteter i de forskellige
afdelinger – men det kommer
måske – vi kan jo kun håbe.

Vi har i løbet af 2016 bl.a. i fodboldafdelingen haft
asylansøgere og flygtninge som
har ønsket at dyrke idræt, hvorfor fodboldafdelingen har haft
asylansøgere til fodboldtræning.
Fodboldafdelingen har – på
trods af sne og kulde – startet
udendørstræning, hvilket jeg
synes er rigtig sejt – men det skal
der åbenbart til – uden at jeg har
forstand på dette område.
Også badminton har asylansøgere - især piger - til badminton én gang om ugen, hvilket jo
også siger en masse om vores
forening.
2016 er også blevet brugt af
vores klubhustilsyn til at gå vores
klubhus igennem med de reparationer som kræves og dette
betyder så, at vi har et rigtig godt
vedligeholdt klubhus som
mange er ved at få øjnene op for
– hvilket jo kun kan være
tilfredsstillende. Jeg håber, at alle
vil medvirke til at passe på vores
klubhus således, at det også i
fremtiden vil være et aktiv for
H.I.F.
Vi havde sidst i 2016 den glæde,
at DBU donerede en hjertestarter
til os, som nu er blevet opsat ved
indgangspartiet og er i gang, til

glæde og gavn for alle som
færdes i huset såfremt uheldet
skulle være ude – hvilket jeg ikke
håber.
I forbindelse med hjertestarteren
skal der i nærmeste fremtid afholdes et førstehjælpskursus med
bl.a. instruktion i hjertestarter –
den endelige dato er desværre
endnu ikke fastlagt, men jeg
håber, at når bladet læses, så er
kurset på plads og så mange
som har ønsket at deltage har
deltaget, fordi det er et vigtigt
område.
Når ”Hasle Nyt” udkommer – er
det jo også tid til vores generalforsamling som i år er bestemt til
fredag den 10. marts 2017 kl.
19.00, hvor jeg håber på at se
mange af jer, måske flere end
sidste gang. Der er ingen mulighed/fare for at blive valgt såfremt man ikke ønsker dette, idet
alle der er indstillet personer til
alle poster.
Afslutningsvis, vil jeg gerne ønske jer alle et rigtigt godt forår
og håbe, at vinteren snart er
overstået og solen begynder
rigtigt at varme – det er det jeg
hører, at mange trænger til, mig
selv inklusive.
Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening
Gymnastik
Alle gymnastik hold har holdt en
velfortjent juleferie og er kommet
godt i gang efter nytår. Vinteren
har været mild, så aflysninger
pga. snestorme har vi ikke haft i
vinter.
Gymnastikafslutning
Sæsonen slutter med gymnastikafslutning søndag d. 19. marts kl.
14.00-16.00 i Hasle Hallen. Her
glæder vi os til at vise, hvad vores
børnehold har lært i løbet af
vinteren og vi får besøg af et
gæstehold.
I weekenden d. 1.-2. april vil 2 af
vore børnehold tage til forårsopvisning i Åkirkeby hallerne.
Vel mødt.
Onsdage i maj og juni er der mulighed for at komme til aktivitetsparken på Hasle fælled og være
med til fælles grill og aktivitet i
tidsrummet 17.30-19.30.
Medlemsmøde og udvalg
Mandag d. 23. januar 2017 afholdt gymnastikudvalget
medlemsmøde i Barakken, Hasle
hallen. Der var 12 fremmødte. Til
medlemsmødet blev drøftet
hvilke hold og aktiviteter vi skal
udbyde i HIF gymnastik. Udvalget vil fortsat arbejde på at få
tilbud til alle aldre. Der blev opfordret til, at alle er behjælpelig
med at finde nye instruktører.

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi spiller hver onsdag
frem til udgangen af april
2017.
Husk kaffekoppen
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Alle gymnastikhold markerede sidste træning inden juleferien på festlig vis.
Her ses Rytmepigerne (0.-2.klasse) under ledelse af Camilla og KarenMargrethe Hansen Bager. Pigerne hyggede sig med pebernødder, clementiner
og juice omkring "bordet" på gulvet i Hasle-hallen. De kan opleves (uden
nissehuer) ved gymnastikafslutningen søndag den 19. marts.

Der var valg til udvalget og i dag
består det af 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
lige knapt 130 medlemmer.
Tak til de frivillige, der yder en
stor indsats
At have en gymnastikafdeling
der fungere kan kun lade sig
gøre, hvis der bliver støttet op
om afdelingen. Derfor skal her

lyde en stor tak til instruktører,
hjælpeinstruktører, forældre,
hjælpere ved vores arrangementer, udvalg samt jer aktive.
Uden alle jer havde det ikke
kunne lade sig gøre.
Også tak til hovedbestyrelsen,
skole og pedeller samt pressen
for godt samarbejde.
Fortsat god sæson.
Vi glæder os til at se dig til den nye
sæson, som starter i september.
På gensyn.
Iris Viborg Kofod
HIF gymnastikafdeling

God tilslutning til Familiesvømning
Der har været god tilslutning til Hasle Idrætsforenings tilbud om
Familiesvømning i Rønne Svømmehal hver den første lørdag i
måneden fra kl. 15-16.
Sidste gang i denne sæson er lørdag den 1. april. Så sæt kryds i
kalenderen og få pakket familie og badetøj sammen og kom!.
Det koster kun 25 kr. for hele hustanden. Man er også meget
velkommen som enkelt person - så koster det bare 15 kr.
HIF arbejder på at få samme tider i den nye sæson - altså den første
lørdag i måneden kl. 15-16 fra oktober 2017 til april 2018.
Karen-Margrethe Hansen Bager

Hasle Idrætsforening
Spring-gymnaster til
overnatning i Nyvest
Gymnastikafdelingen i HIF har
kunnet glæde sig over, at der har
været stor tilgang til springholdet
i denne sæson. Ikke færre end 25
gymnaster i alderen 9-14 år har
trænet flittigt hver mandag
eftermiddag. Men ikke nok med
det: de har også fået tilbudt at
komme til overnatning i Nyvesthallen, hvor de har haft adgang
til den populære springgrav.
Instruktør Henrik Madsen oplyser,
at der både har været en overnatning i efteråret og senest en
overnatning sidste weekend i
januar. Og der blev ikke spildt et
sekund: Fra lørdag kl. 16 til søndag
kl. 10 boltrede børnene sig i
Nyvest-hallen - kun afbrudt af et
par timers søvn.
Den intensive træning har også
givet pote, hvor flere af gymnasterne har lært nye spring.

Vi har spurgt tre af deltagerne,
hvad de syntes, var det bedste
ved overnatningen, og om de fik
lært et nyt spring:
Louise Brandt, 11 år: ”Det bedste
var, at vi hoppede i rigtig lang tid.
Det var sjovt. Vi hoppede i stortrampolin og ned i en stor grav. Og
jeg fik lært at lave flik-flak”.
William Hansen, 11 år: ”Det var
sjovt, når vi fik lov til at køre frit og
prøve stortrampolin. Jeg synes
bare, det var hyggeligt. Jeg fik lært
at lave araber-flik ud i ét og araber
flik-flik”.
Camilla Pedersen, 10 år: ”Det bedste
var at springe stortrampolin og
hoppe på airtrack. Og så det store
springtårn, som vi hoppede ned fra.
Og jeg fik lært at lave lidt salto”.
Springholdet havde også tre af
sine fire hjælpeinstruktører med
på overnatningen, og de er også
blevet spurgt, hvad de syntes,
var det bedste ved weekenden –
og om de vil tage af sted igen:

Xandra Kristensen, 21 år: ”Det
bedste var børnenes energi og deres lyst til at lære nyt i så mange
timer. Jeg tager gerne af sted med
dem igen.”
Laura Bjørn, 17 år: ”Det var rigtig
hyggeligt – både at træne og lege.
Det er sjovt, når ungerne har det
sjovt, og jeg vil gerne tage af sted
igen".
Troels Hjort Kornstedt, 21 år:
”Det bedste var, at børnene havde
så meget energi. De var på hele
tiden. De mange redskaber er med
til at udvikle børnene med flere
muligheder. Så jeg tager gerne
med igen.”
De dygtige springgymnaster kan
opleves ved HIF’s egen gymnastikafslutning søndag den 19.
marts i Hasle-hallen og ved
Forårsopvisningen i Aakirkebyhallerne den 1.-2. april.
Karen-Margrethe Hansen Bager

BORNFIBER
GI’R DIG
WAOO
OPGRADER DIN BOLIG MED BORNFIBER
NÅR DU BYGGER OM
BornFiber leverer lynhurtigt bredbånd til bornholmerne fra 199 kr. pr. måned.
0HGƜEHUHQNDQGXY¨OJHPHOOHPHWKDYDI79NDQDOHULIRUVNHOOLJHSDNNHUƇIUDNU
SUP§QHG0HGWU§GOºVWEUHGE§QGNDQGXLVWHGHWVWUHDPHGLQH79SURJUDPPHU
9HGEHVWLOOLQJDIƜEHUHOOHU79SDNNHVHQHVWGHQDSULOI§UGXIºUVWHP§QHGIRU
6HIºGVHOVGDJVWLOEXGS§YRUHVKMHPPHVLGHZZZERUQƜEHUGN

Se om du kan få BornFiber på www.bornﬁber.dk - Eller ring til kundeservice: 70 89 00 00 - Mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.30
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Hasle Idrætsforening
Kettlebell-damer indstillet
til Bornholms Tidendes
Senioridrætspris 2016
Gymnastikafdelingen i Hasle
Idrætsforening indstillede de tre
bornholmske kettlebell-udøvere,
der i 2016 hentede tre
verdensmesterskaber til øen, til
Bornholms Tidendes
Senioridrætspris:
-

Marta Thorsen
Heidi Valum Skovgaard
Lene Espersen

De tre idrætsudøvere vandt alle
guld i veteran 1-klassen (40-49 år)
ved Verdensmesterskabsstævnet
i kettlebells, der blev afviklet i
Sønderborg i december 2016
med deltagere fra 13 forskellige
nationer.
Marta Thorsen (41 år) fra Hasle
blev verdensmester i disciplinen
”snatch”, hvor kuglen fra en
udgangsposition mellem benene
skal svinges op i strakt arm i én
bevægelse. Marta svingede
kuglen flest gange i løbet af 30
minutter og vandt med 477 løft.
Heidi Valum Skovgaard (46 år) fra
Hasle blev verdensmester i
disciplinen ”jerk”, hvor det i løbet
af en halv time gælder om at støde
den 16 kilo tunge kugle op i strakt
arm så mange gange som muligt
fra en udgangsposition omkring
hals- og skulderpartiet. Heidi vandt
med 490 løft og forbedrede
samtidig sin personlige rekord.
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Lene Espersen (41 år) fra Nexø
blev verdensmester i disciplinen
”long cycling”. Her skal kuglen
først svinges op i en hvileposition
på skulderen, og derfra skal den i
næste moment hæves op i strakt
arm. Lene vandt med 414 løft og
forbedrede også sin personlige
rekord ved den lejlighed.
Et verdensmesterskab er en helt
speciel bedrift, og det vil være
vanskeligt at fremhæve den ene
præstation frem for den anden.

Derfor gik indstillingen på, at
Bornholms Tidende kunne
markere den 50. uddeling af
sportsprisen ved for første gang
ikke bare at uddele én seniorpris,
men at uddele seniorprisen for
tre fantastiske præstationer.
Men det blev ikke til nogen
priser til Kettlebell-damerne. Den
gik i stedet til racketlonudøveren Graham Cain.
Karen-Margrethe

Syv på kursus i Boost trivslen
Lørdag den 4. februar fik syv ledere og instruktører ny viden om
sårbare børn og unge, og hvordan de kan støtte og hjælpe dem. Kurset
var arrangement af DGI Bornholm, hvor Karen-Margrethe Hansen
Bager stod for undervisningen.
Formålet med kurset var at give deltagerne viden om og redskaber til
at støtte sårbare børn og unge i træningen, herunder at give
inspiration og redskaber til at skabe et mere inkluderende
undervisningsmiljø i træningen, fortæller Karen-Margrethe Hansen
Bager .
Deltagerne på kurset var Alberte Lind, Rose Mortensen, Sissel Kofoed
Rasmussen, Liv Kofoed Rasmussen, Camilla Hansen Bager og Iris
Viborg Kofod – alle fra Gymnastikafdelingen, samt Henning Jensen fra
Fodboldafdelingen.
Gymnasterne på to hold, nemlig ”Rytmepiger”( 0.-2.klasse) og ”Rytmix”,
(3.-6.klasse), har efterfølgende fået uddelt spørgeskemaer, hvor der
spørges ind til, hvordan de synes, trivslen er på deres hold.

Hasle Idrætsforening
Petanque

AKTIVITETSKALENDER 2017

Vi har nu taget hul på et nyt og
forhåbentlig et år hvor vi får
spillet en masse spændende
kampe og deltagelse i stævner.
Vi sluttede 2016 med julefrokost
lørdag den 21. november hvor
24 medlemmer havde en rigtig
god eftermiddag. Vores
medlems- møde afholdt vi den
21. januar hvor der var mødt 24
af vore medlemmer. Vi startede
med et mindre traktement, og
derefter begyndte mødet. Til
udvalget var Vivi, Inger og Jane
på valg, de blev alle genvalgt,
baneudvalg og festudvalg blev
ligeledes genvalgt, som
suppleant blev valgt Bo
Rasmussen. Den 18 februar har vi
spillermøde, hvor vi skal finde ud
af hvor mange hold vi skal have
med i turneringen 2017, men vi
håber på, som i 2016, 2 hold.

Træningstider:

Vi vil i år som noget efterhånden
nyt holde åbent hus.
Søndag den 23. april kl. 10.00 til
ca. kl. 12.00, hvor vi håber at
mange vil komme ud på vore
baner for at prøve dette meget
sociale og spændende spil. Der
vil være medlemmer til at vise og
forklare spil og regler, vi har
kugler der kan lånes. Vi byder på
kaffe og kage. Alder er ingen
hindring, alle kan deltage.

Vinspil:

Torsdag kl. 10.00 – 12.00
Lørdag. Kl. 13.00 – 15.00
Søndag. Kl. 10.00 – 12.00
1. lørdag i måneden, start 1. pril,
slut 4. november.

Skov og strand:
Søndag den 18. juni kl. 09.00 ved røgeriet
Klubmesterskab/double: Søndag den 25. juni kl. 10.00
Udvidet vinspil:
Lørdag den 1. juli kl. 13.00
Klubmesterskab/single:Søndag den 13. august kl. 10.00
Spillermøde/femkamp: Søndag den 10. september kl. 10.00
Hvis der er ændringer, så vil det blive opslået i klubhuset.
Til slut vil jeg ønske et rigtig godt forår, med rigtig meget spil på vore baner.
Kaj Erik Hansen

Bordtennis
Hasle vandt i alt 27 medaljer til Bornholms mesterskaberne og klart
mest vindende klub, og de fleste vundet af nye ungdomsspillere.
De bedste hilsner
Kenny

18 årige Benjamin Lillelund ny Bornholmsk mester med sejer 4-3 over Bent
Jørgensen

Victor Bachmann vinder yngre
drenge med en sejer på 3-0 over
Oskar Engkær Nyker!
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BornFiber

BornFiber er sponsor for cykelholdet med rødder i Hasle: BHS Almeborg Bornholm. Her er det fra venstre fire
repræsentanter fra BornFiber: Regional direktør Ole Schou Mortensen, kommunikationsmedarbejder Bjarne Hartung
Kirkegaard, salgskonsulent Rasmus Westh, kundeservicemedarbejder Gitte Madsen. Ved cyklen er det en af holdets
ryttere Jesper Andreasen og yderst til højre er det sportsdirektør hos BHS-Almeborg Bornholm, Christian Andreasen.
Foto: Michael Høier.

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

www.ok-entreprise.dk
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BornFiber
BornFiber leverer lokalt bredbånd

med at få koblet flere bornholmere på - så mange
flere kan få lynhurtigt internet.

Af Bjarne H. Kirkegaard
Mens disse linjer skrives går entreprenører fra et af
de bornholmske entreprenørfirmaer i gang med at
skære op i asfalten og grave fiber ned i Vang. Og
netop Vang er et af de gode eksempler på, hvad
sammenhold i et lokalsamfund kan føre til: At området
åbnes for fiber - fordi rigtig mange har tilmeldt sig.

For et år siden sørgede vi for at sætte gang i så meget som muligt. I dag fortæller vi hos BornFiber
gladeligt og stolt om alle vores store projekter, som
vi har gang i rundt omkring på Bornholm.
Præcis derfor bliver BornFiber også ofte inviteret ud
til forskellige sammenslutninger og foreninger, hvor
vi holder informationsmøder i det enkelte lokalsamfund.

Derfor er det ganske rigtigt, når vejrudsigten på TV2
Bornholm her i februar indledes med: ”Vejret
præsenteres af BornFiber - lokalt bredbånd til
Bornholm”. For BornFiber leverer bredbånd til de
forskellige lokalsamfund på Bornholm.

Vi holder også lidt større, offentlige informationsmøder, hvor vi indbyder mere bredt i en by til
at komme og få indsigt i udrulningen, til at stille
spørgsmål og med mulighed for at melde sig til.

Mange i Hasle, Sorthat-Muleby og Nyker har haft
fibernet og lokalt bredbånd gennem flere år. Historien bag fiberen og hvordan det hele startede er
ganske spændende. Den historie kender man i
Hasle, for det var her, det for alvor gik løs, da mange
borgere fik bredbånd via fiber ind i deres boliger.

På alle platforme

Udrulningen fortsætter

Her skrev regional direktør Ole Schou Mortensen
blandt andet:
”Forestil dig en motorvej med tusindvis af spor.
Hastigheden er ikke 130 kilometer i timen, men
225.000 kilometer i sekundet. Nyheder, mail,
billeder, video, musik, tekniske tegninger, tv-signaler og telefonsamtaler glider ubesværet gennem
lyslederkablerne. Kapaciteten er ubegrænset”.

BornFiber fejrer her i februar 2017 sin to års fødselsdag. Frem til 31. december 2016 har vi arbejdet på
at opfylde den kontrakt, som blev indgået da BornFiber vandt det statsstøttede udbud med en pulje til
etablering af bedre bredbånd på Bornholm. Og vi
kom i mål - aftalen blev opfyldt.
Vi kan i dag levere bredbånd via fiber til 12.997 adresser - og professionelt, trådløst bredbånd til 14.888
adresser på Bornholm. Vi er hele tiden i gang med at
koble nye kunder på vores net. Så man må sige, at
BornFiber er en virksomhed, som bor på Svalhøjvej i
Hasle - og har et stort potentiale. En virksomhed i
vækst.
Her hos BornFiber er der travlhed året rundt. I skrivende stund mangler vi kollegaer i installationsafdelingen og dokumentationsafdelingen - derfor er
her ledige stillinger som ”Teknisk assistent (GIS/Data)”
og ”Kørende installations- og fibertekniker”.
Mange med på holdet
- Vi nærmer os hastigt 30 medarbejdere her på øen
og 40 medarbejdere i alt, fortæller Ole Schou
Mortensen, som er direktør i BornFiber. Og det er et
meget godt øjebliksbillede, for her ansættes ofte
nye medarbejdere - fordi der er rigtig meget at gøre
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BornFiber kan ofte opleves i de bornholmske medier. Vi annoncerer lokalt og i efteråret udsendte vi
magasinet NET NYT med oplysninger bredt - om
bredbånd på Bornholm.

Og det gælder stadig - som en meget god beskrivelse af dét projekt BornFiber har gang i.
Fremtiden er lys
Niels Zibrandtsen, som er manden bag BornFiber,
der opstod på baggrund af hans selskab GlobalConnect har udtrykt det sådan:
”Fremtiden er lys” - som en form for motto. Det kan
jo forstås på flere måder: Lysledere - og dermed
fibernettet - er fremtiden.
Men det kan også betyde, at fremtiden for BornFiber
er lys - og det er vi flere, som oplever. Selv om der er
lagt mange tålmodige investeringer i opbygningen
af BornFiber.
Hvis nogen vil vide mere, så kig inden om på Svalhøjvej 13 i Hasle og hør om vores produkter. Kig ind
på vores hjemmeside www.bornfiber.dk og skriv til
os på kundeservice@bornfiber.dk eller ring på
70890000.

BornFiber
Arbejdsliv i Hasle-området
Af Bjarne H. Kirkegaard
Siden 2008 har jeg haft den store fornøjelse at
arbejde i Hasle-området i flere forskellige
sammenhænge. Jeg er nu ansat hos BornFiber, som
ligger på Svalhøjvej 13 - i rundkørslen i Hasles
udkant mod Rønne.
At jeg fik arbejde i Hasle- og omegn begyndte,
mens jeg var fastansat på Bornholms Tidende.
Avisen manglede en lokalredaktør i Hasle - og jeg
var frisk på opgaven.
Her var jeg fast mand gennem 15 måneder - en sjov
tid. Men efter en prikke-sparerunde blev jeg de
følgende år fast ugevikar på samme avis. Heldigvis
rigtig meget i Hasle.
Superstejl læringskurve
Frem til efteråret 2015 var jeg gennem tre år næsten
halvdelen af året ugevikar på Bornholms Tidendes
Hasle-redaktion. Det blev til mange fine opgaver
rundt i byen og i det hele taget på Vestbornholm.
I perioden januar til marts 2016 havde jeg helt
andre opgaver i Hasle. Her var jeg fast lærervikar på
Svartingedal Skole. Det var også super spændende,
og hovedopgaven var undervisning af både store
og små elever i skolens asylafdeling - men også
andre vikaropgaver. Jeg stortrivedes, men det var
ikke fast arbejde.
Fra marts 2016 var jeg så heldig at få arbejde her
hos BornFiber. Frem til 1. august var mine opgaver

Bjarne Hartung Kirkegaard. Foto: Semko.

primært i kundeservice med telefonbetjening: Salg,
service og support. Min læringskurve var stejl - og
hold da op, hvor lærte jeg meget.
Bedste opgave: NET NYT
I august fik jeg mulighed for at koncentrere mig
mere om kommunikation - stadig her hos BornFiber.
Det betyder, at jeg har mulighed for at tage endnu
flere billeder end før. Og at jeg har mere tid til at
arrangere informationsmøder, skrive
pressemeddelelser og informationsmateriale.
Det er spændende arbejde - og
bedste opgave til nu har været,
at få lov til at skrive rigtig meget
til BornFibers magasin NET NYT,
som første gang blev udsendt
her i efteråret. Men BornFiber er
et spændende og dynamisk
firma at arbejde i.

Trods blæsende vintervejr med høj vandstand i kystnære områder, holdt
BornFiber den 4. januar 2017 et velbesøgt informationsmøde for
medlemmerne af beboer- og grundejerforeningen - og sommerhusejerne i
Vang. Mødet blev holdt i Salteriet ikke langt fra havnen. Her var helt intim
stemning. Foto: Bjarne H. Kirkegaard.

Jeg kommer ofte med rundt på
Bornholm, på vores
informationsmøder. Her kan vi
fortælle om BornFiber som en
virksomhed, der med stor energi
udbygger fibernettet - og
samtidig tilbyder trådløst
bredbånd rigtig mange andre
steder på Bornholm.
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Vækst-Huzet
Passion i Vækst-Huzet
Kunstner-besøg, gospel, påske og nyt køkken på vej
Den spastisk lamme kunstmaler, Ann Lund Wahlberg gæster Vækst-Huzet St. Bededag fredag d 12.
Maj kl. 19.
Ann fortæller: ”Siden fødslen har jeg været lammet
fra halsen og ned og sidder som følge deraf i
kørestol. Mine forældre har fyldt mig med kærlighed
og tro på, at jeg var lige så værdifuld som alle andre
mennesker. Kærligheden og det positive livssyn har
fulgt mig igennem livet og er det, jeg søger at
udtrykke i mine billeder.
Det har altid været min store passion at male – og
jeg brugte allerede som barn og ung meget tid på
det. Jeg ville gerne male og udtrykke alle de skønne
ting omkring mig, udtrykke det, som jeg oplevede,
men ikke selv kunne gøre med min krop. Derfor var
mennesker i bevægelse i en periode nogle af mine
yndlingsmotiver.
For mange år siden deltog jeg i en konference i Budapest med og om handicappede. På banegården
oplevede jeg en mand, som fra toget blev løftet ud i
sin kørestol på perronen. Det korte møde har efterladt et blivende aftryk i mig. Han sad med ryggen til
mig, og jeg kunne derfor ikke se hans ansigt.
Det eneste, jeg så, var de folk, der passerede ham.
De smilede – noget havde han gjort som gjorde en
forskel. De var virkelig berørte og kunne ikke lade
være med at smile – ikke et overbærende smil, men
et glad og oprigtigt smil. Jeg blev nysgerrig. Jeg
fandt ud af det, da jeg mødte ham på konferencen.....
Han kunne smile!
Han kunne ikke tale, ikke
bevæge sig og kunne knap nok
sidde op i sin kørestol, men han
kunne smile! De folk, der havde
passeret ham på perronen,
havde ikke kun mødt et almindeligt smil – de havde mødt
en engel. I mange år er det et
emne, der har berørt mig, –
hvordan vi hver især kan bruge
vores evner og gaver.”
Som det fremgår har Ann et utrolig positivt livssyn, og er trods sit
handicap blevet gift og har født
to børn. Med sin mand og deres
tilsammen tre døtre bor de i
København.
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Ann Lund Wahlberg er lam fra halsen og nedefter og
maler vidunderlige billeder med munden. Hun kommer til
Vækst-Huzet st. Bededag, fredag d 12. maj kl. 19.

Ved foredraget i Vækst-Huzet fortæller hun sin fantastiske livshistorie krydret med historier om sine
billeder, hvoraf hun også vil medbringe nogle.
Gospel meditation
I løbet af foråret vil der også være flere gospel-arrangementer i Vækst-Huzet. D. 19. marts og 21. maj
vil der være gospel meditation i Vækst-Huzet store
hal. Gospel meditation er en kristen gudstjeneste
med plads til stilhed og fordybelse. Der er plads til

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.

• 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

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

Vækst-Huzet
at ligge på tæpper eller fat-boys,
eller gå rundt i den dunkle belysning. Den afdæmpede musik og
sang glider over i stilhed, der er
ikke nogen egentlig prædiken,
men ofte en ledt meditation.
Mulighed for at tænde lys eller
skrive et bedeemne, gå til nadver
eller få forbøn. Her finder sjælen ro.
Desuden er der stadig gospel
brunch hver den første lørdag i
måneden k. 10-13. Her spises der
lækker mad, der snakkes om tro
og tvivl, og synges selvfølgelig
også nogle gospel-sange. Alle er
velkomne!
Påske
I lighed med tidligere år holder vi
to arrangementer i påsken.
Langfredag aften, d. 14. April, kl.
19, indbyder vi til en lovsangsaften, hvor vi læser Bibelens
tekster, der omhandler den dag,
Jesus blev korsfæstet. Hvad der
skete før og ved korsfæstelsen,
og synger sange, der passer
dertil.
Påskemorgen, søndag d. 16. april
indbyder vi de morgenfriske til at
stå op før solen og mødes i
Vækst-Huzet. Her læser vi først
fra Apostlenes Gerninger, og når
solen er ved at stå op, går vi den i
møde ved at gå forbi ”Golgata” til
”graven” – som vi finder bag

Gospelmeditation i ”Hallen” i Vækst-Huzet d. 19. marts og 21. maj kl. 15.30,
café fra kl. 14.30.

Vækst-Huzet. Også her læser vi
de tekster, der passer til
påskemorgen. Vi slutter med en
lille påskeandagt og morgenkaffe. Dette arrangement varer
fra kl. 5 og slutter inden kl. 8.
”De to arrangementer gør
påsken levende og fysisk mærkbare, og er blevet en integreret
del af vores påske,” fortæller Lone
Møller-Hansen, der også er præst
i Gospelfællesskabet Bornholm.

Vækst-Huzet. Flere lejere har
efterlyst et større køkken og nu
bliver det til virkelighed.
Planerne er på tegnebrædtet.
”Vi håber at det kan være klart
efter sommer, men det kræver, at
vi får en hurtig sagsbehandling i
kommunen,” siger Jesper MøllerHansen, der sammen med hustruen Lone driver Vækst-Huzet.

Nyt køkken
Dette forår vil også gå med at
søge om byggetilladelse til et
stort, professionelt køkken i
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer – Se
ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og
fødselsdagskort kan købes eller
bestilles i Aktivitetscentrets
åbningstider.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Meget lidt øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Niveau 10. klasse.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller
lignende.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik

Banko
Vi spiller normalt første torsdag i
hver måned kl. 13:00, men
ændringer kan forekomme – se
under kommende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. 3 plader koster 10 kr.
Kaffe/te og kage kan købes.

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og
stående øvelser.

Kommende arrangementer:
Syng sammen
Pakkebanko
Pakkebanko
Bustur

30. mar.
6. apr.
4. maj.
10. maj

kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 11:00

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk

Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Formand
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Kasserer
Gitte Thiesen
Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle
Tlf. 40 37 54 60
e-mail: gitte.thiesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 10
Udvalgsmedlem
Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 40 76 38 20
Suppleant
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Suppleant
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Vi går mod lysere tider, men
måské trænger lampen til en
udskiftning, vi har et lille udvalg i
forskellinge lamper.
Sko og tasker er altid et ønske.
Kom ind til os og se om der ikke
er lige hvad du mangler. Vi har
sko til både børn (op til 10 år) og
voksne.
Besøg også vores store udvalg i
bøger.
Mangler “kokken” noget til
køkkenet, eller er det
borddækningen, der skal friskes
op, er vi klar med et stort
udvalg.Duge-tallerkenener-glas
o.s.v.

Vore åbningstider er:
Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00
Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22, Tlf
61249126

Bornholmsk keramik er også at
finde i butikken.
Med venlig hilsen
Jytte Berg
Hasle Genbrug

17

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. 14.00 til kl. 16.30

Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 2183 2852

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

Den stærkeste mand i verden
kan bære en flodhest i tænderne
og løfte en sporvogn fra
skinnerne, imens han klapper i
hænderne.
Men sætte en blomst på et lille
strå og farve den vældige
himmel blå og skænke sin søster
en mælketand, det kan han ikke,
den stærke mand.

Planlagte arrangementer:
3. marts
Café
10. marts
Fra Sovjet til Danmark. Jelena
Heiberg kommer og fortæller og
synger for os.
17. marts
Café
24. marts
Ingen café.
Senioreftermiddag den 25/3 hos
LM.
31. marts
Vi spiser Aases hjemmelavede
frikadeller kl.12.30.
7. april
Anemonetur til Fuglesangen hos
Lene og Henning.
14. april
Ingen café. Påske.

Du former blomstens blade, du er i fuglens flugt,
du lader kornet spire og træet bære frugt.
Vi modtar alting af din hånd, Gud Fader,
Søn og Helligånd, vi takker dig for livet.

21. april
Mellem påske og pinse- og Jacob
Houler.
28. april
Ingen café. Senioreftermiddag
den 29/4 hos ELM.
5. maj
Café
12. maj
Ingen café St. Bededag
19. maj
Udflugt til Mies sommerhus i
Sandvig.
26. maj
Café
2. juni
Udflugt til café Værftet i Sandvig
hvor vi får kaffe og kage kl. 15.00.
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Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295
E-post: hala@km.dk

Graver i Hasle
Preben Sommer
Træffes på kirkegården på Fælledvej
32, tirs-fre. Mandag er fridag.
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 9135
E-post: rutskirke@c.dk

Kirkesanger

NYE ANSATTTE ved Hasle- og Ruts kirker
Det er en stor glæde, at vi i Hasle-Rutsker pastorat fra henholdsvis 1.
januar og 1. februar har kunnet ansætte to nye medarbejdere i
stillinger, der et stykke tid har været ledige.
Fra 1. januar har vi, sammen med
Klemensker-Rø pastorat ansat
Anne-Marie Hinge, som vores
fælles sognemedhjælper. AnneMarie er uddannet pædagog og
har gennem en årrække arbejdet
ved Sydbornholms Privatskole.
Men nu har hun fået lyst til at
prøve kræfter med opgaverne som
sognemedhjælper her hos os, og
det glæder vi os meget over. Hun
er bl.a. kommet rigtig godt i gang
med undervisning af minikonfirmander. Dernæst også opgaver med
dåbshilsner, medvirken i juniorklubben Hytten og meget mere.
Efter en lang årrække i Tyskland
har Anne-Marie boet i Nexø de
sidste 16 år." "Hendes to voksne
sønner bor begge i Rønne."

Aase Houler
Tlf. 5697 0109

Organist
Thorbjørn Jensen
Tlf. 6130 4738
E-post: thorbjoern.jensen@gmail.com

Sognemedhjælper
Anne-Marie Hinge
Tlf. 5151 0945
E-post: sognemedhjaelper.hr.kr@gmail.com

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

Fra 1. februar har vi i Hasle-Rutsker
ansat Thorbjørn Jensen som organist.
Thorbjørn blev i 2016 færdiguddannet som organist ved Løgumkloster
kirkemusikskole. Hans uddannelse er
en 3. årig uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse.
Foruden organistuddannelsen har
Thorbjørn også MGK-uddannelse
som rytmisk pianist, og har haft forskellige jobs som sådan gennem en
årrække. Siden januar 2015 har han
primært været ansat som organist
ved Sct. Jørgens Kirke i Svendborg.
Men nu tog han springet sammen
med sin familie, kone og to små børn
og flyttede her til Bornholm for at blive organist hos os.
Vi er rigtig glade for, at have fået muligheden for at ansætte både Anne
Marie og Thorbjørn, så vi nu har fuld bemanding på alle poster igen.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle Nyt sendes senest d. 21. april til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MARTS

MAJ

12. - 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle

7. - 3.s.e.påske, Joh 16,16-22
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen
Ruts Fælles i Hasle

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

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

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

APRIL

14. - 4.s.e.påske, Joh 16,5-15
Hasle 10.30 Kirkefrokost
Ruts Fælles i Hasle
Fælles Menighedsmøde for Hasle-Rutsker efter
gudstjenesten

2. - Mariæ Bebudelsesdag, Luk, 1,26-38
Hasle 10.30 Jakob Houler, Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
Indsamling til Dansk Bibel Institut

21. - 5.s.e.påske, Joh 16,23b-28
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagskoler

9. - Palmesøndag
Ruts 10.00 Konfirmation
Hasle Ingen

25. - Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle

13. - Skærtorsdag, Matt 26,17-30
Ruts 16.00 Prædikant Filip Ambrosen
Kirkekoret medvirker, Spisning efter gudstjenesten
Hasle Fælles i Ruts

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

14. - Langfredag, Matt 27, 31-56 eller Mark 15,20-39
Hasle 10.30
Ruts Fælles i Hasle
16. - Påskedag, Mark 16,1-8
Ruts 9.00
Kirkekoret medvirker
Hasle 10.30

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.

Kirkebil

17. - 2. Påskedag, Luk 24,13-35
Hasle 10.30
Ruts Ingen

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

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

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15
30. - 2.s.e.påske, Joh 10,11-16
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30

Storegade 73

20

Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 8. marts og 26. april og 7. juni kl. 19.00 i graverlokalet
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 30. marts, 10. maj og 8. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.
KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få
program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl tlf.
25541851 eller på præstekontoret.
HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver
konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som
regel i Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip
Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen.

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 –
19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.
Flere oplysninger om aktiviteter,
aldersgrupper og medlemskab
fås hos kredsleder: Katrine
Branth, tlf. 2422 6316
VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle Nyt.
EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle. Der er fælles
møder med ELM i Rønne.
Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Lene Ambrosen,
5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Finn Madsen, tlf.
5696 4474
ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 25. marts kl. 14.30, hos LM,
Toftelunden 2, Præst, hvorfor og
hvordan? v/Jens Jørgen Rasmussen.
Lør. d. 29. april kl. 14.30, hos ELM,
Julegade 14

Personregistrering

Der hygges i Hytten

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte
tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om
måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten,
Storegade 44 i Hasle: Den 6. april og 9. maj. Altid kl. 19.30. Alle er
velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
(kontaktoplysninger på side 19).
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af organist, Thorbjørn Jensen og øver i Hasle Kirke hver
tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 20 voksne sangere, og
modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås
ved henvendelser til organisten.

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.
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Kirkesiderne
KONFIRMANDUNDERVISNING 2017-18 og KONFIRMATION i foråret 2018
I det kommende skoleår regner jeg med at kunne tilbyde konfirmandundervisning i Hasle hver onsdag kl.
14.30 – 16, ligesom dette år. Jeg forventer, at 7. klasses børn fra Rønne-skolerne vil kunne få fri til at nå frem
til dette tidspunkt.
Konfirmationerne i året 2018 er planlagt til d. 25. marts i Hasle Kirke og d. 8. april i Ruts Kirke.
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved henvendelse til sognepræsten, helst inden
sommerferien. I maj-juni vil der blive afholdt et orienteringsmøde om de nærmere detaljer for undervisningen. Tid og sted vil blive opslået på kirkens hjemmeside, www.haslerutsker.dk. Kommende konfirmander og
forældre er meget velkomne til allerede nu at henvende sig for at få nærmere information om mulighederne.
Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

PÅSKE i KIRKEN
SPISNING SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag, d. 13. april holder
vi nadvergudstjeneste i Ruts
kirke, og derefter er der fællesspisning i FDF-huset, Kirkebyen 33 i Rutsker. Tilmelding til
spisning senest d. 9. april (gerne
før) til menighedsrådsmedlem,
Vibeke Ambrosen, tlf. 29 84 06 89
e-mail: vipsen58@gmail.com
Pris spisning: 100 kr. for voksne.
Børn u. 14 år gratis.
Gudstjenesten er naturligvis
gratis og kræver ikke tilmelding.
Foruden ovennævnte spisning
bliver der måske tilbud om en
pilgrimsvandring forud for gudstjenesten – Hold øje med
opslag på kirkens hjemmeside –
eller facebookside.
ØVERIGE GUDSTJENESTER i
påsken.
Se tidspunkter og steder i gudstjenestelisten.

KONFIRMANDERNE
HASLE-RUTSKER 2017
Den 9. april kl. 10.00 i Ruts Kirke:
Klara Kirk Mailand
Den 23. april kl. 10.00 i Hasle Kirke:
Anton Emil Knudsen
Cecilie Kofoed Tvestager
Freja Holm Dettlaff
Michell Pedersen
Mikkel Boel Pedersen
Sofie Pauk Pedersen
Tino Piil Andersen

REFORMATIONSJUBILÆUM i Hasle-Rutsker
I 2017 fejres 500 året for den lutherske reformation over hele
Nordeuropa. Her i Hasle-Rutsker markerer vi det bl.a. ved fem foredrag
om personer eller emner i reformationshistorien.
Den 23. marts: Munken og nonnen, ved sognepræst Per Kofoed Munch,
Nyker. Et foredrag om Luthers ægteskab med Katharina von Bora.
Den 27. april: Reformationens billeder, ved tidligere skoleleder, Birger
Pedersen, Rønne
Begge aftener kl. 19.30 på
Hallo! Se her!
Rådhuset i Hasle.

Alt indenfor havearbejde,
De sidste tre foredrag finder
flisebelægning, bortkørsel 
sted d. 05. og 26. okt. og d. 16.
af affald, oprydning,
nov. 2017.
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
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand & Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267
Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Medl.:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
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 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.

Arrangementer
Generalforsamling
Lørdag den 18. marts kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 11. marts.
Efter generalforsamlingen vil Bent Boesen komme og fortælle om sin
nye bog, Holdestederne ved De Bornholmske Jernbaner. Hvori der er
et afsnit om Hasle Rutebilstation. Mød godt frem, der er gratis kaffe
og kage, men meld gerne til så vi har kage nok til alle. Tlf. 2621 4657 –
kontakt@haslelokalhistorie.dk
Bestyrelsen.
Historie
Torsdag den 6. april kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Her skal vi høre Anne Mette Kruse fortælle historien om Ditte
Menneskebarn.
Alle er hjertelig velkommen, mød godt frem til denne aften.
Billedaften
Torsdag den 20. april kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Vi vil denne aften bede om HJÆLP til at sætte navn på nogle billeder af
ukendte personer, disse er fra Charles Svendsens gladplader. Det
havde været rigtig godt, hvis vi kunne få løst nogle af disse opgaver.
Derfor har vi brug for din hjælp.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Tusind TAK til alle der var med
til at fejre vores 25 års jubilæum. En skøn eftermiddag, hvor de 2
stiftere øste ud med historier og billeder fra den gang, da de startede
foreningen og før den blev en realitet. Tak til Jørn Sjøholm og Arne
Ipsen for et godt arrangement, samt tak for at de tog initiativet til at
starte Hasle Egnens Lokalhistorie.
Richardt

Efterlysning
Er der nogen der ligger inde med oplysninger – billeder m. m. fra
Karetmagergården i Hasle, da der var karetmager og smedeværksted i
ejendommen, eller før, da der var hjulmagerværksted her? Alt har
interesse.
Henvendelse til Richardt på
2621 4657 – kontakt@haslelokalhistorie.dk

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
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Slægten Finne
Jeg stod en dag, for snart mange
år siden, og kalkede Vang Vandmølle, da en kendt naturvejleder
kom med et selskab på hen ved
25 personer, som han ville vise
Ringedalen og Ringebakkerne.
Hans første stop var ved vandmøllen, som han fortalte dem
om. At den var bygget i 1811,
havde fungeret til o. 1905 og at
det er en ”overfaldsmølle” idet
terrænet gør, at vandet kunne
ledes ind over vandhjulet og give
større kraft. Han fortalte også, at
møllen er ejet af Foreningen
Bornholm, der i 1969 købte den
af Karl K. Finne, der havde boet
nede i Vandmøllevej 2 og som
havde ejet møllen siden 1932.
”Og nu skal jeg fortælle Jer” sagde han, Hvorfra slægtsnavnet
Finne stammer. For to hundrede
år siden, omkring år 1800, strandede der et skib, lige her neden
for, i en forfærdelig storm. Kun
en af besætningen blev reddet,
en ordentlig kleppert, mindst to
meter høj. Ikke en sjæl kunne
forstå hvad han sagde, men da
det stilnede af og man på vraggodset kunne se at skibet var
finsk, blev man klar over at
manden var ”finne”. Derefter blev
han altid kaldt Finne og deraf
slægtsnavnet”.
Jeg kunne godt have fortalt selskabet, at det var en skrøne, som
de lige havde hørt, men gjorde
det selvfølgelig ikke. Jeg kendte
godt historien, men havde forsket
i Finne-slægten og var kommet
tilbage til Karl K. Finnes 6 gange
tipoldefar Peder Madsen Finne,
som levede i Vang i 1600-tallet.
Hvornår han blev født ved jeg
ikke, men boskiftet efter hans
død blev behandlet den 13. august 1687, kort før man samme
år begyndte at føre kirkebog i
Rutsker. Han efterlod sig hustruen
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Kirstine Truedsdatte (begravet 5.
marts 1699 under navnet Karna,
Peder Findis)og sønnerne Mads,
Anders og Rasmus, der alle var
myndige (fyldt 25 år).
Jeg agter ikke at komme med en
Finne-stamtavle her i bladet,
men vil gerne nævne Karl K.
Finnes 5 x tipoldefar Mads Pedersen Finne. Det ses i ”Rulla Paa
Garnisonen Paa Hammers Huus
den 29. Martij anno 1678”, at
menig nr. 8 Matz Finde, føed Paa
Boringholm, var tjenstgørende
her. I bogen Bornholmske Stednavne, 1951, under Rutsker
Sogn, naturnavne: Finnedal og
Finneløkke siges: ”(begge) har
antagelig navn efter en udbygger på Slottets Ladegaard, Jordebog 1719, Mads Finne og hans
efterkommere Bertel Madsen
Finde og Peder Bertelsen Finde.
Hans formand, nævnt i Jordebog
1696, hed Jacob Matthiesen, kaldet Fisker”.

I Køllergårdsskiftet, Klemensker
1720, (Bornholmske Samlinger 2.
rk. Bd. 7 side 127) omtales Bertel
Madsen Finne boende i Vang. De
anerkender, at deres fader er skyldig til boet 5 Slettedaler.
Slotslyngen, som dengang hørte
under Hammershus, nåede
næsten ned til Vang og det vides,
at der lå et ældre hus på stedet,
hvor ejendommen Finnedalsgården senere blev bygget. Det
er formentlig i dette hus, at Mads
Pedersen Finne og hans familie
har boet. Han blev begravet den
6. juli 1722 (under navnet Madtz
Finde) 69 år gammel. I ældre
arkivalier skrives både Finne og
Finde om de samme personer, ligesom Mads skrives på forskellig
måde.
Det kan nævnes, at en af de
svenske soldater, vistnok fra
Småland, som kom hertil da
Bornholm blev afstået til Sverige

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
i 1658, hed Johan Finde. Han slap
væk fra Bornholm i februar 1659,
og var medunderskriver på en
beretning om opstanden i
december 1658, som tilgik den
svenske konge, (Bornholmske
Samlinger 2. rk. Bd.3 side 25).
Skulle nogen af bladets læsere
være i familie med Karl K. Finne,
vil jeg her nævne hans forfædre
fra far til søn:
Peder Madsen Finne, født ?
Mads Pedersen Finne, f. o. 1653,
Bertel Madsen Finne, f. 1695.
Peder Bertelsen Finne, f. 1733.
Jens Pedersen Finne, f. 1761.
Peder Jensen Finne, f. 1782.
Claus Peter Finne, f. 1809.
Christian Jensen Finne, f. 1841.
Andreas Jensen Finne, f. 1873.
Karl Kristian Finne, f. 1899.
Men hvorfra slægtsnavnet Finne
stammer, kan jeg, i modsætning til
naturvejlederen, ikke sige noget om.
Jørn Uffe Hansen
TAK til Jørn Uffe Hansen for denne
artikel om Slægten Finne, den
tror jeg at vi er mange Finner der
er glade for. Richardt.
Også en stor TAK til Vang beboer
og grundejerforening for at vi må
låne denne artikel, som var i bladet
”Vang nu & da” i december 2016.

Kassererens hjørne
Mailadresser
Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at
mange gøremål tages op til revision – f.eks. kunne jeg godt tænke
mig, at have medlemmernes mail-adresser. Det vi i nogle tilfælde
gøre kontakten til jer meget nemmere.
Mail til: tonni.joergensen1@skolekom.dk
Kontingent
Kontingentet for 2017 er stadig 70 kr. pr. person.
Kontingentet kan enten lægges i min postkasse:
Storegade 19A, Hasle
- HUSK at skrive navn og adresse på kuverten
eller
- indbetales på foreningens konto i Nordea
Reg. Nr.:
0650
Kontonummer: 5366210832
Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts
Mange hilsner Tonni
kasserer i
Hasle Egnens Lokalhistorie
og Filmværksted
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Svartingedal Skole
Masser af liv på
Svartingedal skole
På Svartingedal skole i Hasle har
der siden sidste Hasle Nyt, været
gang i masser af projekter.
Svartingedal Skole i Hasle er den
folkeskole på Bornholm, hvor alle
øens asylbørn i alderen seks til 16
år går i skole. Skolen laver meget
fælles undervisning på tværs af
asylklasserne og de almindelige
folkeskoleklasser.
Netop den undervisning, var 91
HHX elever og lærere fra Frederiksund Handelsskole kommet for
at studere nærmere.
Ved besøget blev eleverne fra
handelsskolen vist rundt, ligesom
de deltog i et oplæg om skolens
integrationspolitik. Sarah Krustrup
fra Frederikssund mener, at
mange andre kommuner kan lære
af Bornholms måde at integrere
asylbørnene i folkeskolen.
- Det kunne man savne i rigtigt
mange kommuner. Det her med at
gå sammen og sige, at nu støtter
kommunen op om dem i stedet for
at gemme dem væk. Selvfølgelig
skal de være en del af alle indbyggere herovre. Det synes jeg er
helt fantastisk, siger Sarah Krustrup.
-De danske børn gør en kæmpe integrationsindsats og er sammen
med asylbørnene. Asylbørnene
lærer så vanvittigt meget dansk
ved at rende rundt i frikvartererne
eller have fælles undervisning,
siger Maria Fromseier Kjærgaard.
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Dette betød, at Svartingedal
Skole blev sat på landkortet, idet
avisen Information bragte en
artikel om besøget på skolen.
Eleverne på Svartingedal skole
arbejder til daglig, sammen på
tværs af de to afdelinger.

4. klasse arbejder med kunst og
historie og skal skabe billedbøger
5. klasse fordyber sig i billedkunsten og skal skabe store malerier
6. klasse omskriver historien til
en drejebog og skal skabe deres
egen teaterforestilling.

4. Klasse og mellemtrinnets
asylklasse har henover hele
efteråret været læsemakkere.
Her mødes de to klasser en gang
om ugen og læser og laver opgaver
sammen. Dette for både at styrke
det faglige og det sociale aspekt.

Oktober bød også på Grønt Flag
uge. I år var emnet Kemi i hverdagen. Her arbejdede eleverne

4. 5. Og 6. Klasse arbejder med
projekt ”Hop ind i billedet”.
Projekt ”Hop ind i billedet” lader
fagene dansk, historie, kristendom, billedkunst, håndværk og
design gå op i en højere enhed.
De tre klasser har på denne
måde samme udgangspunkt –
Bornholm i 1600 tallet - men
klasserne har forskellige mål
med projektet.

Svartingedal Skole
hele ugen på tværs af klasser.
Projektet bød på arbejdende
værksteder med masser af
spændende forsøg.
Grønt Flag er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig
udvikling.
Det Grønne Flag er med til at
give skolen en synlig grøn profil.
Målet er at bidrage til, at børn og
unge bliver aktive medborgere,
der kan tage hånd om vores
natur og miljø.
Skolen får efter projektugen
tildelt det grønne flag.
Eleverne i 5. Klasse og asyl mellemtrinsklassen har henover efteråret arbejdet med innovation.
Projektet hed ”Vores frikvarter”
Eleverne har gennem innovative
tilgange og processer arbejdet
med at forbedre trivslen for alle
skolens elever.

De to klasser arbejdede gennem
flere uger på at udvikle nye lege
og spil, som resten af skolen
kunne få gavn af.
De har i tæt samarbejde arbejdet
med innovationsprocesser og
udvikling.
Læringen har ikke blot handlet
om at udvikle legene, men at
sætte fokus på at samarbejde på
tværs af sprogbarrierer, slippe
fantasien løs og herefter have
ansvar for præsentationerne
overfor resten af skolen.
Afrundingen på projektet blev, at
de to klasser præsenterede deres
lege for samtlige klasser på skolen.
De to klasser tog stort ansvar, og
guidede alle de andre elever
gennem deres nye lege.
December bød traditionen tro på
Luciaoptog. I år var det 5. Klasses
tur.

Eleverne gik både optog på skolen
og på byens plejehjem.
December er også lig med krybbespil. Kirken dannede rammen
for dette, og 3.klasse leverede en
flot præstation til stor glæde for
elever, lærere og forældre.
Henover efteråret har børnene
fra asylafdelingen været på
skaterskole på værftet i Nexø.
Her er der ingen tolke, men skateboarding har sit helt eget underforståede sprog.
Der er også andre aktiviteter for
børnene udenfor skoletiden.
Blandt andet bliver der spillet
fodbold og badminton. Dette har
resulteret i, at flere af børnene
har meldt sig ind i lokale klubber.
Med på badmintonholdet er også danske elever fra skolen.
Fremtiden på Svartingedal skole
byder på endnu flere spændende
aktiviteter.
Heriblandt kan nævnes et læseprojekt med børnehaverne i Hasle.
Asylklassen på mellemtrinnet er i
gang med at øve sig for om et
par uger, skal de læse højt for
børnehavebørnene.
I næste Hasle Nyt løfter vi sløret
for hvordan det er gået skolens
store fastelavnsfest, hvor også
børnehaverne er inviteret med.

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

ReklameEk
ReklameEks
Reklame
eEkspressen
Ekspressen

Så glæd jer til nyt fra
Svartingedal skole i det næste
nummer af Hasle Nyt.

Brovangen 21C • 3720 Aakirkeby • Tlf. 2855 0340

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

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

Helle Krakau Holm
Skoleleder Svartingedal skole
Maria Fromseier Kjærgaard
Lærer Svartingedal skole
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Multihytten

Hasle Turist- og Erhvervsf.

Generalforsamling
Vi er nogle familier, som påtager os at holde Multihytten ren hen over sommeren. Vi tager en uge hver,
hvor vi tjekker, at hytten er i pæn stand inden kl 9.
Her er hver dag børn i området, og de skal kunne
færdes uden skrald og skidt, glasskår og andet affald.
Desværre har der været nogle morgener i løbet af
sidste sommer, hvor der så forfærdeligt ud i og
omkring hytten. Så må vi hjælpes ad med at rydde op,
og det er en øv-opgave! Der har været problemer
omkring sidste skoledag for de store elever og
omkring Sildefesten. Vi håber, at vi alle i Hasle kan
hjælpes ad med at beholde området som det dejlige
område, vi alle kan bruge.
Vi holder møde 1. maj kl. 17 i hytten, hvor vi fordeler
ugerne imellem os. Hvis du er interesseret i at give
en hånd med, så mød op og få en uge – eller en
halv, hvis vi er mange nok!
Man kan også ringe og melde sig son hjælper til os,
hvis man er forhindret i at møde op.
Venlig hilsen Inger-Marie Kofoed (21 29 64 46) og
Anne Mette Kruse (28 49 41 44) fra Hasle Søndergade.
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Hasle Turist- og Erhvervsforening holder den årlige
generalforsamling den 22. marts kl. 19 på VækstHuzet, Bykærvej 4, 3790 Hasle. Dagsorden vil blive
udsendt til alle medlemmer ifølge vedtægter.
Da nogle bestyrelsesmedlemmer allerede har
meddelt at de ikke ønsker at fortsætte, får vi brug
for nogle nye medlemmer. Så har du ønske om at
stille op til bestyrelsen, så kontakt formand Jesper
Møller-Hansen på mail jmh@riskcon.dk

Påskemarked i Hasle 8. og 9. april
Har du noget du gerne vil sælge og gerne vil være
med til påskemarked, så send en mail til Karin på
mail mahlert@post11.tele.dk skriv lidt om hvad du
sælger, samt hvilke dage du kan.

Turistinformation
Turistinformationen er pr. 1. januar 2017 overgået til
en ny forening Bornholms Turistinformation, hvor
det er Destination Bornholm der har det fremtidige
ansvar. Åbningstiderne vil fremgå her:
http://bornholm.info/da/bornholmsturistinformation-hasle
Det vil igen i år være Karin Pihl, der vil passe i
Turistinformationen i Hasle.

Hasle Småbådeklub
Formand:
Sven Olaf Kjær
23 93 80 51
fm@hasbk.dk

Næstformand:
Jørn Ole Jensen
40 29 45 87
nfm@hasbk.dk

Kasserer:
Torben Mogensen
24 65 70 18
kas@hasbk.dk

Sekretær:
Jørgen Hansen
40 13 11 19
sek@hasbk.dk

Medlem:
Niels Bjerregård
22 93 81 72
med@hasbk.dk

Suppleant:
Carsten Reker Hansen
30 32 61 77
sup@hasbk.dk

Bo og Christian med en pighvar på
5,5 kg.

Nu da vi er godt på vej ind i 2017,
er det på plads at gøre status
over 2016. Det blev for Hasle
Småbådeklub et år, som må
betegnes på det jævne. Klubben
har 30 medlemmer, hvilket har
været niveauet de sidste år. Den
ordinære generalforsamling blev
holdt den 17. februar med deltagelse af 16 medlemmer, og den
siddende bestyrelse blev genvalgt.
Klubben afholdt den 21. maj en
fiskekonkurrence med fine
præmier fra vore sponsorer. Der
blev i modsætning til tidligere
års fiskekonkurrencer ikke fanget
en eneste laks, så præmierne
blev uddelt til de tre største
torsk.
Uden for fiskekonkurrencen blev
der dog fanget en del laks. Det
var især først på året, at laksen
viste sig. Hele året var det op og
ned med at fange torsk, og både
torsken og fangsterne var små.
Da efteråret var meget blæsende
og fangsterne små, blev aktiviteten
minimal.
For at styrke den sociale del i
klubben inviterede bestyrelsen til
en guidet aftentur i området ved
Hammeren. Det blev en hyggelig
tur i den utrolig flotte natur, og
aftenkaffen blev indtaget i skønt
vejr med en fantastisk solnedgang.
Efter den horrible takststigning
på bådpladser i 2015, kom kommunalbestyrelsen heldigvis på
bedre tanker. Det betød, at taksterne i 2016 blev nedsat til ca.
2014 niveau plus lidt fremskrivning. Samtidig har havnen fået organisationen på plads og ansat
ny havnefoged og havneadmin-

istrator. De nyansatte har allerede
efter kort tid vist, at de sætter
brugerne i første række, og der
er kommet orden på en masse
ting. De har meget travlt, men der
er alligevel tid til god betjening.
Det er rart, at man som bruger
kan nyde, at der er orden og rent
og pænt på Hasle Havn.
Her i 2017 har staten eller EU indført skrappe regler med at man
kun må hjemtage 5 torsk (3 stk. i
februar og marts) pr. person pr.
dag. Det gør det næsten umuligt
at benytte garn eller kroge, og
det vil måske afholde nogen fra
at løse fritidsfiskertegn og nøjes
med at pilke eller udøve trolling.
Det virker som utopi, hvis man
tror, at fritidsfiskerne skulle true
torskebestanden. Tænk på hvad
sælerne æder.
Den 10. juni 2017 skal Hasle
Havn være vært for Havnens
Dag, og det bliver en dag med
en mængde aktiviteter over hele
havnen. Formålet med dagen er
at gøre folk opmærksomme på
det maritime miljø og måske
blive aktiv i en af klubberne på
havnen. Medlemmer af Hasle
Småbådeklub vil blandt andet
demonstrere, hvad fritidsfiskeri
og især trolling går ud på.
Hasle Småbådeklub ønsker alle
en god sommer, og har man lyst
til at blive en del af fællesskabet,
er nye medlemmer altid
velkomne. Det koster 100 kr. om
året. Se mere på www.hasbk.dk
Sven Olaf Kjær

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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Naturbørnehaven
Endelig kom der noget sne, det
har vi altså ventet længe på. Når
sneen daler, så bliver alt andet
fjernet fra ugekalenderen – for så
skal der kælkes og leges.

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

December måned fløj afsted som
altid, vi fik afholdt julehygge
med luciaoptog, bedsteforældrebagedag, og selveste julemanden
kom også på besøg.
Alle er vi kommet godt i gang
med et nyt år, og i Naturbørnehaven har vi også fejret nytåret.
Fredag den 13. januar havde vi
bestemt os for at holde nytårsfest.
Børnene ankom en efter en i tyl
eller skjorte, fælles var det at vi
alle havde taget nytårshattene
frem igen. Der stod fest på programmet, og fest det blev der.
Serpentiner, stjernekastere, bordbomber, sugerør, lækre hot dog
og så en stopdans – alle ingredienser til et brag af en fest.
Når ikke vi fester, eller kælker, så
holder vi meget af at gå ture i
skoven og på stranden. Vi har
vores helt egne yndlingsture, og
børnene bliver ofte taget med på
råd hvor vi skal gå hen. I efteråret
har vi lånt ”salen” på plejehjemmet
hvor vi har hørt historie og leget
sanglege. Det er skønt at være
en del af lokalsamfundet, og
samarbejde på tværs.
I år er der sket lidt forandringer i
børnehaven. Kommunen har valgt at fjerne ”vippeordningen”,
dvs. at de børn der ellers ville
have begyndt i skole her til april,
nu skal gå i børnehaven til au-
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For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk

gust. Dette har givet os lidt udfordringer i børnehaven (og andre
steder på øen), da mange stod
på ventelisten til at begynde i
børnehaven. Vi fået lov til at låne
klubhuset af HIF, så hver morgen
går de ældste børn og to voksne
i klubhuset hvor de så har base.
Når de har spist frokost kommer
børnene ned i børnehaven igen.
Det er klart at det ikke var det vi
ønskede, men vi valgte at få det
bedste ud af det. Vigtigst for hos
er at alle børn har det godt og vi
stadig er en børnehave.
Lige nu nyder vi som sagt sneen
og kulden, men på de meget
våde dage ser vi frem til forår og
mindre overtøj. :-)
Lige nu tæller vi 25 glade børn i
børnehaven, og 4 voksne. Vi nyder
hinanden og vores skønne plet

tæt på skov og strand. Børnene
har nogle skønne forældre og
bedsteforældre, der alle bakker
utrolig godt op om vores arrangementer. Ved festelige lejligheder
tæller vi gerne 80-100 mennesker.
Har man lyst til at se børnehaven, eller høre mere er man
altid velkommen til at komme
forbi, eller ringe.
Vi har en hjemmeside
www.naturbornehaven-hasle.dk,
eller på Facebook Naturbørnehaven i Hasle.

FDF Hasle-Rutsker
Efter en skøn december måned
er der igen godt gang i Kredshuset
i Rutsker. December måned
holder vi altid juleferie i FDF,
børn og familier har så mange
juleafslutninger osv., så onsdag
den 7. december holdt vi juleafslutning. FDF havde inviteret alle
medlemmer med familie til risengrød og hygge i Kredshuset kl.
17.30. Efter maden kørte alle til
Rutsker Kirke, hvor vi sang julen
ind, og de ældste piger gik Lucia
for os. En skøn tradition hvor vi
byder juletiden velkommen.
Mødeaftenenerne i januar havde
vi travlt med at øve til vores årlige
nytårsfest, som løb af staben
søndag den 29. januar. Festen
begyndte i kirken, og efterfølgende festede vi i Kredshuset.
Festen begyndte med lagkage,
pandekager med is, og salg af
lodder til amerikansk lotteri.
Hver gruppe havde øvet noget til
underholdningen, to grupper sang,
og havde lavet udklædning, et
andet dystede imod gæsterne i
FDF-paratviden, og til sidst to film.
Den ene film var et dukketeater,
hjemmelavede dukker og selvskrevet historie over lignelsen om
den barmhjertige samaritaner,
den sidste film var lavet af de
ældste FDF’ere, der viste os alle
et sammendrag af landslejren i
sommers. Da alle havde været på
scenen var det tid til fiskedam,
flødebollemaskine, banko, quiz
og meget mere. Dejlig eftermiddag, og alle der kom, skal have
tak for det.

Vi er meget privilegeret i FDF
Hasle-Rutsker med en meget
hjælpsom bestyrelse, ledere med
masser af idéer, og dejlige
forældre der bakker op om deres
børn og vores arrangementer.

flere til. Vi har plads
til flere, og man er
altid velkommen, til at komme
forbi onsdag aften kl. 18.0019.30 i vores Kredshus i Rutsker,
også bare for at snuse :-)

Nu hvor alle de festlige traditioner er veloverstået, er de enkelte
grupper igen i gang med hver
deres, både inde og ude. Nogen
laver bål, andre leger, og andre
sidder og koncentrer sig – dejligt
at mærke de forskellige aktiviteter og være sammen med
børnene.

Har du/i spørgsmål, eller vil høre
lidt mere så ring til Kredsleder
Katrine Branth 24 22 63 16

Hver onsdag kommer der ca. 45
glade børn og unge i alderen 518 år, og så alle de glade ledere
selvfølgelig. Vi er taknemmelige
for alle medlemmerne, og glade
for, at der hele tiden kommer

Lucia optog den 7. dec., FDF’erne går
Lucia.

Dette er et gruppebillede af de ældste FDF’ere, der er samlet for at tage
mærket ”24 timer i posen”. Dvs alt hvad man foretager sig i 24 timer foregår i
sovepose :-)
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Columbus

Hasle Havns venner

Der er fuld gang på værkstedet i Grønbechsgård.
Efter vi er blevet færdig med det nye lokale i det
maritime udstilling, er vi gået i gang med at klargøre
og male de bådmotorer der skal ned i museet på
havnen.
Samtidig har vi fået en lille opgave på havnen, hvor
vi skal bygge en ny sildegamme, måske flere, da
nogle af de gamle ikke har det så godt længere.
Man kunne nok som andre foreninger, tænke sig
nogle flere frivillige til håndtering af de mange opgaver.
Skulle der gå nogle unge, eller ældre der keder sig, !
er de rigtig meget velkomne til at besøge værkstedet
i Grønbechsgård Nr. 3 hvor vi reparerer og klargøre
motorer og forskellige andre maritime ting.
Til gængæld kan vi tilbyde et funktionelt værksted
til en rimelig pris som vi taler om. Vi kan både sætte
svejseværk og forskelligt værktøj til rådighed for
medlemmer der har behov for at komme indendørs
til reparation af effekter.
Om nogle dage skal vi sejle Hansa på værft så den
kan blive klar til vi skal på Trolling i april. Hvor vi har
tilmeldt os efter 1 par års pause.
I den forbindelse, er der købt en ny redningsflåde til
20 personer, hvor vi kan takke Bornholms flåde service for et fantastisk tilbud og til en særdeles god
pris. Sparekassen Bornholm Fond har sponsoreret
10.000 til indkøb af ny autopilot, så der, søges der
om midler til opsætning af samme.
Nordea Fonden har sponsoreret 20.000 Kr. til istandsættelse af Lukaf på Hansa, hvilket har været
tiltrængt længe.
Der er søgt flere Fondsmidler fra andre, hvor vi
stadig venter på svar. Det er jo noget af en kostbar
affære at vedligeholde sådan en bevarings værdig
gammel Fiskekutter.
Så alle beløb/fondsmidler/donationer tæller og er
meget velkomne.
Vi har fået nogle positive tilbagemeldinger. Så håber
det bedste når de respektive fonde/firmaer har
holdt deres møder.
Mvh. Formanden
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Hasle Havns Venner Sommerfest 2016

Her er en lille hilsen fra vennerne, vi takker for et
fantastisk 2016. og glæder os over at vi er kommet
godt i gang med 2017.
Lidt om vores arrangementer i 2016, som bl.a.
bestod af stor frokost i januar lavet af bestyrelsen,
og rafle turnering i februar, fest for alle hjælperne i
årets løb i marts, og selvfølgelig generalforsamling i
april, der skal også nævnes sankthans fest/spisning,
og der var jo også vores store Sommerfest som blev
noget udfordret af den Danske sommer, der var
adskillige fredage med frisk røget fisk fra Paradiset,
pensionist foreningen har også været til kaffe og
kage. Efteråret bød selvfølgelig på ålegide, og når
julen stod for døren havde hhv. som altid inviteret
medlemmernes børn børnebørn og oldebørn til
juletræsfest, og juleaften var der også nogen af
vores ildsjæle der holdt juleaften for dem der havde
lyst. Ud over alt det her nævnte, var der masser af
weekender med mad og hygge.
2016. blev også året hvor Hasle Havns Venner
modtog bytinges ildsjælepris. Det var noget af alt
hvad der skete i 2016.
Vi er godt i gang med 2017 igen i år har der været
stor frokost, og rafleturnering, der er i skrivende
stund planlagt fastelavnsfest d.25/2. samt mange
arrangementer for resten 2017. Hasle Havns Venners
bestyrelse vil da også gerne her i Hasle Nyt, takke
alle dem der gør alt dette muligt, det er ofte de
samme der lægger kræfterne i, men ind i mellem
også andre, og vi byder gerne nye velkommen.
Hasle havns venner er en klub/forening hvor alle
ung som gammel har mulighed for at søge
medlemskab. daglig dagen går mest med at folk
mødes og får en snak over en øl, vand eller kaffe,
man kan også bare komme og læse avisen
(Bornholms Tidende) i fred og ro, men som
beskrevet er der også nogle ildsjæle der sørger for
at der sker noget mere engang imellem.
Med venlig hilsen
Enok Andersen, Formand

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

Torsdag den 30. 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

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

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
Suppleant:

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Suppleant:
Michael Olsen
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Nye muligheder for åbent landskab
Fuglesangsprojektet
Projektgruppen, som består af Jørn Bo Johansen,
Anna Sofie Poulsen, Jørgen Butzbach, Ole Holm
Petersen og Benny Thiesen, arbejder i disse måneder
på at få de sidste løse ender på plads. Så der mangler
noget papirarbejde og nogle forhandlinger inden
Rutskerboerne kan se deres drøm realiseret.
Kæmpeåen blev rørlagt i 1955 på en 1,3 kilometer
lang strækning, for at få drænet vådområdet og få
skabt mere landbrugsjord. http://fuglesangsprojektet.123hjemmeside.dk/260695048
De nuværende bestræbelser for at få genoprettet
vådområdet i ådalen og at få åbnet Kæmpeåen begyndte i januar 1999.

Nu er der tilkendegivelser på i alt ca. 2.000.000kr. så
der er økonomisk, mulighed for at komme i gang
med projektet.
Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Dansk
Ornitologisk Forening Bornholm, Danmarks Sportsfiskerforbund Bornholm, Friluftsrådet, Rutsker
Sogneforening, Vandpleje Bornholm, Bornholms
Sportsfiskerforening, Havørreden, Fluefiskerne på
Bornholm, Ædel-fisken, Destination Bornholm, De
Bornholmske Overspringere. Hasle Byting,
Fiskeguide Bornholm, Bornholms Trollingklub og
mange lokale bornholmere støtter op bag projektet.
Tak for hjælp og støtte, det er helt fantastisk at der
er så stor opbakning til projektet.

Projektgruppen glæder sig over de nye muligheder
for endelig at få realiseret planerne. Der er i Rutsker
stor utålmodighed for at komme fysisk i gang med
projektet. Men det skal nok lykkes. De arbejder i
hvert fald hårdt på sagen.
Den Danske Naturfond støtter projektet med
1.500.000kr.
Sparekassen Bornholms Fond støtter projektet med
100.000kr.
Bornholms Brandforsikring støtter projektet med
100.000kr.
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

“Installation, vedligehold og service”

EL

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

Elektriker
Morten Tolstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Philip Holm
Mobil 2173 1719

Lærling
Nicolaj Koefoed
Holm

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Martin Hjorth
Hansen

www.elogvvscenter.dk
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

i FDF Kredshuset
Kirkebyen 33, Rutsker
torsdag 6. april kl. 18:00
Musikalsk ledelse af

Vi starter kl. 18:00 med spisning,
mørbradgryde, kartofler/ris og et par spændende
salater efterfulgt af kaffe med en kage/dessert.
Pris for hele arrangementet kun

125kr./person
Drikkevarer købes særskilt.
Tilmelding på sangaften@fuglesangen.dk
eller tlf. 56 96 98 49, senest lørdag den 25. marts
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Her følger foreningens aktiviteter for vinteren
2016/17:
Sidste arrangementer fra vinterprogrammet:
Fredag den 17. marts 2017 kl. 18.00 holder vi forårsfest på Hotel
Herold. Vi hygger os med god mad, sang, musik og dans. ”De tre”
spiller. Pris kr. 125,- pr. deltager. Tilmelding til bestyrelsen senest den
14. marts.
Lørdag den 1. april 2017 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. Der spilles gratis banko,
ligesom der er gratis kaffe og kage.

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf. 61 34 11 88

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Grønbechs Gaard

- Ét af Hasles mange tilbud til gæster udefra – men så sandelig også et
godt og fint tilbud til ’os selv’.
Vi åbner dagen før palmesøndag – nemlig lørdag den 8. april 2017 med en fernisering kl. 16.00. Her er det
kutymen, at udstillerne fortæller om deres værker og tankerne bag, så mon ikke også de gør det i år. Der
bydes på et glas vin.
I løbet af vinteren har Grønbechs Gaard’s frivillige personale været på besøg på Melstedgård. Lederen her
fortalte og viste frem – dels på de tilhørende udendørs arealer og dels bygningerne – gamle som nye.
Meget spændende at høre om
og se Bornholms
madkulturcenter, som forbinder
tidligere tiders madproduktion
med de efterhånden mange
økologiske tiltag, der er her på
vores dejlige ø.
Det er længe siden, fotografen
har set en vaskeægte mødding,
så I læsere får den også at se her.
Den er selvfølgelig fra
Melstedgård. Vi fik oplyst, at alle
gårdens dyr er ’på ferie’ her i
vinterperioden.

36

Motionsløbet består af en 16 kilometer lang rute ad
naturskønne veje gennem Vestbornholms varierede
terræn, med en fantastisk udsigt over mark og skov.
Ruten kan køres 1, 2 eller 3 gange
vogn

Pølse
en stå rk
servic
ere ef lar til at
ter løb
et
løbet.

Der er i høj grad lagt vægt på det sociale i
Hvad enten du ønsker at køre hurtigt og konkurrere imod
dig selv, en ven eller familiemedlem, så er der lagt op til en
rigtig hyggelig tur.
Motionsløbet er gratis og uden tidtagning.
Alle SKAL bære cykelhjelm og overholde færdselsloven.

SØNDAG D. 2. APRIL - START KL. 10:00
TILMELDING MELLEM KL. 09:00 - 09:45
START OG SLUT VED ALMEBORG’S LAGERBYGNING
SVALHØJVEJ 15, 3790 HASLE

ARRANGØRER:

Team Hasle Motion
Team Hasle Motion
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Vang beboer og grundejerforening
Formand

Hvad er sket i Vang

Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

Ved vores fællesspisning d. 23. nov. på Le Port fortalte Marie Nikolajsen
om sin tur til Kilimanjaro sammen med sin mor.

Næstformand

Vi havde en hyggelig gåtur lørdag d. 26. nov. , hvorefter vi spiste
æbleskiver og sang julesange i Salteriet. Derefter gik vi hen på havnen
og tændte juletræet.

Leif Olsen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Sekretær
Pia Christophersen

Menigt Medlem

Små 30 personer kom på Vang havn for at skåle nytåret ind lige over
midnat. En dejlig tradition som er kommet for at blive.
D. 4. januar var der informationsmøde vedr. fibernet i Vang. Der var stor
tilslutning med over 40 fremmødte. Bornfiber har nu besluttet, at de
tilbyder fiber i Vang og alle der ikke allerede har viste interesse bedes
henvende sig til Bornfiber (www.bornfiber.dk, telefon: 70 89 00 00).

Birthe Jensen
Hvad sker i Vang.

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Hæftet ”En tur gennem Vang” med
tegninger af Erling Risager og tekst
af Jørn Uffe Hansen, kan købes for
40, -kr. også ved henvendelse til Iris
Kofod, Vang 10, tlf.: 51 27 91 22,
mail: ihk@pc.dk.
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Fællesspisning d. 29. marts 2017 kl. 18.00. Tilmelding til Iris Kofod, mail:
ihk@pc.dk eller mobil: 51 27 91 22 senest d. 17. marts.

Film
DVD’en ”Min barndoms by Vang” kan købes for 100,- kr. ved henvendelse til
Iris Viborg Kofod, mobil: 51 27 91 22 eller på mail: ihk@pc.dk. Ved ønske om
forsendelse vil der blive opkrævet porto.

Alle ønskes et godt forår.
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod

Hasle Børnehus
Kære læsere af Hasle nyt
Vi i Hasle Børnehus ønsker jer
alle et rigtig godt nytår.
Vi har mange spændende ting
på programmer i den næste tid.
Her i huset er vi i gang med at se
på vores lokaler med nye øjne,
og vi får også hjælp udefra. Vi
ønsker en tidssvarende institution
med rum der sammen med os
kan understøtte børnenes
læring. Den mulighed har vi fordi
vi er et stort hus, og vi har store
forventninger til de konsulenter
vi har hyret til at hjælpe os med
indretningen. Måske bliver der
også råd til lidt nyt inventar.
I samme moment har kommunen
bevilget penge til nyt ventilationssystem og lys i vores hus, det bliver
så godt for både børn og voksne.
I 2016 stemte vores forældre for
madordning og det betyder at vi
pr. 1/1-2017 har skullet servere
mad i huset.
Her hos os har vi derfor de seneste måneder været optaget af
at etablere vores nye madordning.
Der skal bygges nyt køkken i
foråret og når det står klart ansætter vi en ”madmor” der skal
lave mad til vores børn hver dag.
Det glæder vi os til :-)
Indtil da har vi været heldige at
DeViKa har kunnet hjælpe os
med at levere maden til os. Vi har
været meget spændte på hvordan
vores børn ville tage imod ikke
længere at skulle have madpakker.
Det er bare gået over AL forventning. :-)

De allerfleste børn har taget
rigtig godt imod, og vi ser nu at
flere af de børn der var lidt
tøvende i starten, kigger på de
andre børn og smager mere og
mere, også af den mad de ikke
kender hjemmefra. Og når det er
sagt så er der selvsagt favoritter
blandt retterne det vidner billederne her om:

MUMS, tomatsuppe smager
deeeeejligt :-)

havebørn besøger plejehjemmet.
Det plejer at være en rigtig
hyggelig dag med tøndeslagning og forkælelse.
Vores vuggestuebørn bliver
hjemme, men de skal ikke
snydes, så vi fejrer selvfølgelig
også fastelavn i huset, med
tøndeslagning, udklædning og
fastelavnsboller, MUMS.
Vi har igen i år sagt ja til at være
med til at forskønne Hasle by til
påske. Det betyder at vi laver
flere og nye påskeæg til at forskønne rundkørslerne, og så inviterer vi igen i år ALLE BYENS
BØRN til æggejagt på fælleden.
Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu, det bliver lørdag d. 8.
april. –Mere om det i det særlige
påskeprogram der udkommer.
Afslutningsvis har vi et lille
hjertesuk: Vi nyder at bruge
vores nærområde, men hvor er
det altså træls at skulle gå zig zag
på fortovene fordi der ligger
hunde hømhøm. Små fødder
træder også i dem….

Det næste vi har på programmet
er fastelavn. Og sørme om ikke
vi er så heldige at vi er blevet inviteret til fastelavn BÅDE på plejehjemmet OG på skolen :-)
Vores ældste børn går på skolen,
det er en god anledning til at besøge den skole de skal starte på
til sommer. Vores yngste børne-

Store hilsner fra alle os i Hasle
børnehus :-)
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