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Bestyrelsen
Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 13, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
Sandmarksvej 2 B, 3700 Rønne
Tlf. 51 41 28 10
Email: bjarne.danielsen0101@icloud.com

Næstformand
Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle
Tlf. 44 91 98 09 / 20 15 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk

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

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 11
Email: k.e.olsen@outlook.dk

Bestyrelsessuppleant
Githa Jartoft
Byvangen 36, 3790 Hasle
Tlf. 28 56 31 98
Email: githa@jartoft.dk

Bestyrelsesmedlem
Kennie Skovgaard
Borrelyngvej 15, 3790 Hasle
Tlf. 23 11 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

Hasle Byting
Repræsentantskabsmøde
Hasle Byting
Det årlige møde afholdes onsdag den 14. marts
kl. 19,00 på Rådhuset.
Indgang fra Rådhusgade.

Påsken falder i år – i uge 13. 24.marts. – 02. 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 12.
Se programmet når det er klart på:
www.haslebyting.com
Med venlig hilsen
Hasle Bytings Påskegruppe

Bestyrelsen har igen i år besluttet at udvide mødet
med et borgermøde, med fokus på skoleområdet
og Hasle hvad nu og fremover.
Børn- og Skoleudvalgets formand Morten Riis og
repræsentanter fra den lokale skole deltager.
Mød op med Jeres ideer, tanker.
Bestyrelsen vil kraftigt opfordre til, at man møder
talstærkt frem. Kan en medlemsforening ikke
møde op, hvad vi ikke kan tro, ønskes et afbud.
Send gerne denne indkaldelse videre til
medlemmer og andre borgere.
Hasle Bytings Ildsjælepris 2018 overrækkes ved
mødet.
Bytinget vil være vært for et mindre traktement
efter repræsentamtskabsmødet.
Da mødet er åbent for alle, gør vi opmærksom på,
at ved afviklingen af repræsentantskabsmødet
følges vedtægternes bestemmelser om, at alle
fremmødte medlemmer af en medlemsforening
har taleret, men ved eventuel stemmeafgivning
har hver forening/organisation kun en stemme.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

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
Mens vi venter – kunne jo næsten være overskriften på dette
indlæg. Vi venter vel alle sammen mere eller mindre på, at den
vinter vi har haft vil slippe sit tag
og det begynder at blive forår.
Det betyder også, at det er tid til
at se tilbage på 2017 især vinteren. Det har i HIF været tiden hvor
medlemstallet er blevet gjort op
således, at der igen kunne besluttes et budget for de enkelte
afdelinger og samtidig se
hvordan det står til med medlemstallet.
Jeg kan med glæde fortælle, at
medlemstallet er steget og det
betyder jo samtidig, at der er
mange flere, faktisk er vi blevet
65 flere medlemmer end sidste år
hvilket jeg synes er rigtig dejligt.
Afdelingerne i Hasle Idrætsforening har igen i vinterperioden,
haft stor tilslutning til deres
programmer – hvilket jo bare er
herligt.
Medlemmerne fra petanque og
kroket afdelingerne har som
sædvanlig været på banen hele
året og mener stadig, at de kan
blive bedre. De engagerede
medlemmer i de to afdelinger

drager til træning og til udfordringer så snart det er muligt –
samtidig med, at det tydeligt
fremgår, at de har det dejligt socialt sammen, så det er jo dejligt.
Jeg vil tillade mig at fremhæve
gymnastikafdelingen som i den
forløbne sæson har haft den
største fremgang i medlemstallet
i afdelingerne tæt forfulgt af fodbold, hvilket jo er rigtig dejligt.
Det har måske skyldes, at der også
der er mange engagerede leder/
instruktører at trække på, samtidig at afdelingen har formået at
indkøbe de sidste nye hjælpemidler til afvikling af bl.a. spring
og også samtidig har indført en
form for dans til programmet.
Der har i efterårsmånederne været afholdt nogle møder i Bytinget’s regi som jeg også har
deltaget i. Blandt andet mødte
der forholdsvis mange nydanske
og asylansøgere op til dette ”skal
vi snakke sammen møde” og under snakken kom det frem, at flere faktisk ger-ne ville dyrke idræt
i Hasle idrætsforening. Jeg er sikker på, at alle afdelinger med
glæde tager imod dem på en
god måde.

løb og håbe, at de nu puster ud
og igen er klar når sommeren går
på hæld.

Jeg vil også gerne slutte med at
sige tak til de øvrige afdelinger
for deres præstationer i vinterens

Damløkkevej 19, Hasle

Jeg vil også gerne meddele, at
udvikling er meget velkommen i
foreningen og det glæder mig
meget, at tilflyttere også kommer med forslag og ikke mindst
er aktive for nye aktivi-teter i
idrætsforeningen.
Afslutningsvil vil jeg gerne opfordre alle til at møde frem på den
årlige generalforsamling som finder sted i vores klubhus fredag
den 16. marts kl. 19.00, og samtidig ønske alle medlemmer med
familier en rigtig god sommer og
velkommen til de udendørs aktiviteter i Hasle Idrætsforening.
Rigtig godt forår og sommer.
Johnny Asmussen

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus

Vi starter onsdag den 13.
september 2017 kl. 19:00
og spiller hver onsdag til
og med onsdag den 25.
april 2018.
Husk kaﬀekoppen

Storegade 73
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Hasle Idrætsforening
Medlemsmøde i HIF Krocket
Mandag den 29.januar kl. 13.00 i Hasle Klubhus
Formand Herdis Jensen bød de fremmødte medlemmer velkommen. Hun bød særskilt velkommen til HIF’s
hovedformand Johnny Asmussen.
Leif G. Nielsen blev valgt som dirigent og referent.
Der var mødt 9 af 17 medlemmer til mødet.
Herdis orienterede herefter forsamlingen om:
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-

Kontingent for 2018 på 275,00 kr.

-

Det havde været et aktivt år med 8 mixstævner, strandkrock-et, natkrocket og deltagelse i DGI’s
udskrevne turneringer (enkeltmands-, par- og holdturnering). Stævnerne afvikles med mellem 40
og 50 deltagere.

-

Strandkrocket på Balka er efterhånden blevet et yndet med mange par ovrefra. Efterfølgende
spisning på Snogbæk Kro.

-

Ved natkrocket blev der spist grillstegt kylling med det hele. Herefter blev der spillet krocket på det
oplyste stadion i Ny-vest.

-

Hasle deltog i turneringen med 4 deltagere: Gunnar Birkholm, Leif Nielsen, Herdis Jensen, Bitten Svendsen.

-

Gunnar vandt M2, og deltog senere i DM. Leif deltog i sam-me DM som deltager i A1. Herdis vandt B1
i enkeltmand. Gunnar og Leif vandt M2 i par, og deltog senere DM for par. Endelig vandt Gunnar, Leif,
Herdis og Bitten holdturneringen i A1.

-

Der havde været afholdt grill aktivitet med god opbakning. Forventes videreført 2018.

-

Gule ærte sammenkomst i vinteren 2017 med samme gode opbakning. Kunne muligvis erstattes
med stegt flæsk og per-sillesovs i 2018 på The Ranch.

-

Bornholmerstævne i september blev aflyst, da det blev vurderet at der var for få tilmeldinger fra det
øvrige land. Vil blive forsøgt igen i 2018 hos Hasle Krocket med spisning på Røgeriet i Hasle. 21.9.

-

Der er planlagt en krocketdag der afholdes den 23.6

-

Der er mulighed for at der i forbindelse med Strandkrocket 2018, vil blive afholdt et spotkursus med
instruktør ovrefra.

-

DGI Krocket er i gang med at planlægge invitationerne til turne-ringerne i 2018. Kalenderen med
klubbernes stævner og datoer for turnering blev udleveret.

-

Regnskab for krocket blev forelagt og godkendt.

-

HIF’s hjemmeside har krocket sin egen side, hvor vi kan få for-skellige oplysninger lagt ind, såsom
vore stævner, andre aktiviteter, billeder af begivenheder mm. Siden opdateres ved at sende
oplysningerne til Leif Nielsen HIF, der er vor kontakt.

-

Der kommer flere invitationer fra det øvrige land. Hasle deltager tit i Stævne i Kastrup ved
Vordingborg, og Krocket i Storstrøm-men har 25 års jubilæum i år 30.6. Deltagelse tages der stilling til
når invitation kommer.

Hasle Idrætsforening
Johnny Asmussen HIF oplyste, at
hovedgereralforsamlingen i HIF
var fre-dag den 16.3.2018 kl.
19.00, og at alle var velkomne.
Herefter drøftedes forskellige
emner: Renovering af pavillon
ved Hallen, ny rengøringsdame,
nyt lys i klubhus, ny ekstra sofa
og en drøftelse af baneforholdene
foranlediget af hærværkskørsel
på banen ved klubhuset. Krocket
bad om at græsklipningen på
stadion blev forbedret, hvilket
Johnny ville tage op med BRK.

Byggemodning, kloakreperationer
fundamenter og meget mere...

Bymarken 12 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

Træningstiden blev drøftet. Det
blev besluttet, at der trænes
mandag 9.30-13 og onsdag 1316.30 hele året.
Det blev besluttet, at revurdere
klassifiseringen for Hasles spillere
og ændre dette på HIF’s hjemmeside. Forslag til klassificering
blev forelagt og godkendt.
Denne fremsendes til DGI
Krocket.

www.ok-entreprise.dk

Valg:
Herdis Jensen valgt for 2 år.
Der blev efter mødet serveret øl,
vand, snitter, kaffe og kage efter
mødet.

Eventuelt:
Behandlet under de andre
punkter.
Med sportslig hilsen
Herdis Jensen
formand

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
Klik ind på www.BornFiber.dk og få et godt tilbud!

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
Gymnastik
I gymnastikafdelingen er vi nu knapt 200
medlemmer og tak til alle som yder en indsats for
gymnastikken i HIF.
Gymnastikafslutning
Sæsonen slutter med gymnastikafslutning lørdag d.
10. 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. 17.-18. marts vil vores springhold
tage til forårsopvisning i Åkirkeby hallerne.
Vel mødt.
En gang om ugen 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. I år vil vi også udbyde en ½ times yoga.
Se efter opslag i byen eller på Hasle-if.dk.
Medlemsmøde og udvalg
Mandag d. 22. januar 2018 afholdt gymnastikudvalget medlemsmøde i Barakken, Hasle hallen.
Der var 14 fremmødte. Til medlemsmødet blev
drøftet hvilke hold og aktiviteter vi skal udbyde i HIF
gymnastik. Udvalget vil fortsat arbejde på at få
tilbud til alle aldre. Der blev opfordret til, at alle er
behjælpelig med at finde nye instruktører.
Der var valg til udvalget og i dag består det af
nyvalgte Karina Andersen, Ethly Westh, Helle Womb
Mogensen, Gitte Nielsen og Iris Viborg Kofod. Tak til
Helle for det gode traktement ved medlemsmødet.
Tak til de frivillige, der yder en stor indsats.
At have en gymnastikafdeling der fungere kan kun
lade sig gøre, hvis der bliver støttet op om
afdelingen. Derfor skal her lyde en stor tak til
instruktører, hjælpeinstruktører, forældre, hjælpere
ved vores arrangementer, udvalg samt jer aktive.
Uden alle jer havde det ikke kunne lade sig gøre.
Også tak til hovedbestyrelsen, skole og pedeller
samt pressen for godt samarbejde.
Fortsat god sæson.
Vi glæder os til at se dig til den nye sæson, som
starter i september.
På gensyn.
Iris Viborg Kofod
HIF gymnastikafdeling
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Hasle Idrætsforening
Fodboldrejse til Italien
I efterårsferien var vi, Hasles
fodboldpiger u14 og u16, i
Italien. Rejsen varede i 20 timer,
da vi skulle køre i bus derned.
Klokken 10 startede vores rejse
ved færgeterminalen. Vi tog
færgen til Ystad, derfra tog vi bus
til Karlslunde hvor vi blev samlet
op af en bus med et hold fra
Tisville i.
Da vi nåede til Italien skulle vi i
Gardaland. Gardaland er en
kæmpe forlystelsespark med
alverdens karusseller, spil, mad
og en masse andet. Der var noget
for enhver og selvom man var
lidt træt efter at have siddet 20
timer i bus endte det med at
være rigtig hyggeligt.
Vi skulle bo på hotellet Marco
Polo i Torri Del Benaco, Veneto.
Da vi ankom til hotellet pakkede
vi vores ting ud, vi sluttede dagen
af med at hoppe i hotellets pool
og spise aftensmad. Vi sov rigtig
godt efter to lange døgn.
Vi vågnede næste morgen og
skulle spise morgenmad på
hotellet for første gang. Derefter
tog vi til Lueana vi sirmione hvor
vi skulle spille vores første to
kampe. På stadion var der rigtig
godt vejr og solen skinnede,
første kamp var mod Fremad
Valby den skulle vi spille om
formiddagen, kampen vandt vi
8-0. Næste kamp var lidt sværere,
da det var længere hen af eftermiddagen og derfor også meget
varmere. Vi vandt dog stadig 2-0
mod IF Fremad Nørhalne. Vi tog
frokost på Mac Donalds. Derefter
gik turen tilbage til hotellet, hvor
u14 pigerne måtte løbe op til
hotellet for at skifte tøj, de skulle
nemlig spille kamp i Di
Mozzecane. De vandt første
kamp mod Fortitudo. De spillede
endnu en kamp mod Hellas

Verona, den tabte de desværre.
Vi kørte derefter tilbage til
hotellet og spiste aftensmad. Vi
startede med at skulle tage forret
í form af buffet med salater og
suppe. Derefter fik vi pasta som
tjenerne kom rundt og øsede op
til os. Hovedretten bestod af en
ret vi fik portionsserveret af
tjenerne. Hvorefter vi selv skulle
tage dessert ved buffeten igen.
Efter vi var blevet godt mætte i
restauranten, tog vi ned på vores
værelser og gik stille og roligt i
seng.
Tirsdag morgen skulle vi tidligt
afsted, fordi vi skulle længere
væk for at spille. Igen i dag var
vejret fantastisk og solen
skinnede højt på himlen. Vi
spillede mod PPJ om
formiddagen, vi vandt 5-1, så
godt gik det dog ikke når vi
senere skulle spille mod Hover IF.
Her tabte vi desværre 2-1, men vi
havde alligevel formået at
kvalificere os til finalen, fordi vi
kom som nummer 2 i puljen.
Efter to hårde kampe var kørt
meget trætte og det var begyndt
at blive rigtig varmt, tog vi
frokost på stedet. Efter vi havde
spist kørte vi hjem og gik i bad
for at gøre os klar til at gå ned i
byen. Vi startede byturen med en

is, derefter fik vi et par timer til at
gå rundt nede i byen, og derefter
gik vi tilbage til hotellet og spiste
de mange retters aftensmad
endnu en gang.
Om onsdagen var vi klar til at
tage revanche mod Hover IF i
finalen, som vi tabte mod dagen
forinden. Vi startede dagen som
alle andre dage med at spise
morgenmad. Efter vi havde spist
morgenmad, tog vi ned på
værelserne for at gøre os klar til
den store finale. Vi kørte tidligt
afsted, fordi drengene vi kørte
med også skulle spille finale. Der
var nerver på, da vi havde tabt en
kamp mod dem før. Vi vidste at
det var i dag vi skulle vise at vi
godt kunne vinde. Da kampen
blev fløjtet i gang var det som
om at alle nerver forsvandt og vi
spillede fodbold som vi nu
engang har lært det. Kampen gik
strygende og vi vandt kampen 40. Dermed vandt vi Limone Cup i

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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Hasle Idrætsforening
Italien og fik den flotte pokal
med hjem. Vi startede dog med
at fragte den til den nærmeste
Mac Donalds, da vi lige skulle
have noget velfortjent McD-mad.
Da vi kom tilbage til hotellet gik
vi i pool med drengene, som i
øvrigt fik andenpladsen, for at
køle af. Efter vi havde været i
poolen et stykke tid, tog vi ned i
byen for at spise italiensk pizza.
Pizzaen var en succes og smagte
rigtig godt. Endnu en hyggelig
aften i Italien.
Torsdag var store pakkedag, vi
pakkede vores ting og puttede
det ind i bussen. Vi havde dog et
par timer at gøre godt med, så vi
tog op til poolen og badede.
Bagefter tog vi pizza ved det
pizzeria der var ved siden af
poolen. Vi sørgede for at spise
godt, for vi vidste at der forud var
en 20 timers rejse foran os, hvad
vi ikke vidste var at den rejse ville
blive længere end forventet. Da
timerne var gået satte vi os ind i
bussen, væk fra hotellet og kørte
ud af Italien. Vi nåede bare ikke
længere end til Østrig, fordi
kølerslangen var blevet revet løs.
Vi var derfor strandet på en
tankstation i nogle timer. Vi
udnyttede tiden og tog noget at
spise. Vi blev til sidst nødt til at
flytte tiden vi skulle med færgen
og ændre vores planer. Til sidst
kom bussen op at køre og vi
ventede ikke andre stop før om
lang tid, der tog vi fejl. Midt om
natten stoppede bussen og vi
vågnede op til drengene der løb
ud af bussen. Der var en af
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drengene der havde brækket sig,
men snart var vi ude på vejene
igen og næste gang vi stoppede
var morgenmad. Alle var meget
trætte og morgenmaden blev
hurtigt spist. Det var nu tid til at
køre igen. Vi kørte ikke langt før
vi måtte skifte bus og sige farvel
til drengene fra Tisville. Bussen
kørte os til Ystad, hvor vi skulle
tage Færgen hjem til lille
Bornholm igen. På færgen fik vi
pizza og sodavand, og efter 1
time og 20 min var vi på øen
igen.
Det har været en fantastisk tur til
Limone Cup med masser af
dejlige øjeblikke, smukke
omgivelser og uforglemmelige
oplevelser. Et rigtig godt minde
som vi vil kigge tilbage på og
smile.
Skrevet af Julie Nielsen og Sara
Hansen fra Hasle u16 piger

Limone cup 2017
Pigeafdelingen
Her er en lille beretning om vores
tur til Limone cup 2017. Da vi
aftalte og besluttede at vi skulle
rejse til og deltage i limone cup i
foråret 2016 aftalte vi at der
skulle arbejdes for at tjene nogle
penge så at vi kunne komme
afsted så mange som muligt og
så billigt som muligt.
vi har hjulpet til med oprydning
til sildefesten og etape Bornholm
og vi har solgt lodsedler i Hasle
og omkring liggende byer med
et særdeles godt resultat.
vi har også søgt og fået tilskud
fra vores hovedbestyrelse og fra
vores egen afdeling Fodbold og
det siger vi mange tak for.
Men der var også en overraskelse
dagen før vi skulle rejse så havde
Lonnie Larsen sørget for at

Hasle Idrætsfor.
hovedbestyrelsen og rederiet
færgen sørgede for at der var
pizza og sodavand på vores
hjemrejse til Bornholm og det
siger vi mange tak for.
Vi vil også sige mange tak til
vores spilletøjs sponsor fra K/H
Maskinværksted for den
kontante gave vi fik til turen til at
hygge om pigerne med den
skabte stor glæde hos spillerne.
Vi vil også sige en ekstra stor tak
til Rederiet Færgen for dækning
af vores tur mellem Rønne Ystad og retur Samt ændring af
afgangstiden på hjemrejsen på
grund af forsinkelse med et bus
uheld på køreturen hjemover fra
Gardasøen.
Hermed vil jeg og de andre
ledere samt de gæster vi havde
med på turen sige tak til
pigerne for en aldeles god
opførsel på turen det gik rigtig
godt i blev spurgt om vi skulle
vække jer om morgenen,det
skulle vi ikke og i var alle oppe på
de aftalte tider til morgenmad og
godnattider. Det var en stor
fornøjelse på sådan en rejse.
Det bedste var at U 17 Pigerne
vandt deres turnering og fik den
store pokal med hjem derom kan
i læse mere i pigernes egen
fortælling i dette blad.

Multihytten i Aktivitetsparken
Vil du hjælpe med at holde Multihytten i pæn stand
henover sommeren?
MØD OP TIRSDAG 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!

Fra vores hyggelige, men kølige midtvejsfest 2018.
Konceptet er, at du er ansvarlig for en uge, hvor du sørger for, at
Multihytten er i pæn stand til dagplejebørn, børnehavebørn,
skolebørn og turister hver formiddag kl. 9.00.
Det kan være en rigtig grim opgave at klare. Men man skal ikke stå
alene med en hovedrengøring og glasskårs-opsamling. Hvis der ser
forfærdeligt ud en morgen, ringer vi til hinanden og så hjælpes vi ad.
I sommeren 2017 var vi 16 mennesker, der delte 9 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 mig besked.
Vel mødt! Husk kalender!
Venlig hilsen Anne Mette Kruse (28 49 41 44) fra Hasle Søndergade.

En stor tak til de øvrige ledere på
turen.
Med sportslig hilsen
Teddy Sørensen
Leder af turen
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Hjertestartere
Hjertestartere i Hasle og omegn
Tilgængelige døgnet rundt
Vang Havn Vang 99, 3790 Hasle
PLACERING Vang Havns servicehus. På væggen på dametoilettet.
Teglkås Havn Teglkåsvej 64, 3790 Hasle
PLACERING På ydersiden af et rødt træhus
Hasle Havns Venner Havnen 29, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren er opsat på bagsiden af Klubhuset på
Havnen ind mod land.
A. Espersen A/S Strandgade 8, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren er placeret ved cykelskur og
personaleindgang.
Spar Hasle Grønbech & Co. Storegade 47, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren hænger på væggen til højre for
butiksindgangen.
Hasle Hallen Byvangen 6, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren er placeret i et varmeskab, til højre for
hovedindgangen.
Hasle Feriepark Hasle Feriepark 73, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren sidder i Centerbygningen ved kiosken. Er
døren låst, sidder der et lille rødt nøgleskab til venstre for døren. (Der
skal knuses en lille rude i nøgleskabet - brug "bushammeren" der
hænger i kæden).
Toftegården Toftelunden 5, 3790 Hasle
PLACERING Indenfor ved hovedindgang
Funder Kaas Nyker Strandvej 5, 3700
PLACERING Hjertestarteren er placeret i et skab på butiks facade mod
p-plads (nordlige hjørne)
Hasle Idrætsforening, Damløkkevej 19, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren hænger på højre side ved hoveddør
Hasle Camping Fælledvej 30, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren hænger til venstre for døren til kiosken/
informationen.

Tilgængelige i almindelig åbningstid
Brødrene Anker Østergade 28, 3790 Hasle
PLACERING Hjertestarteren er placeret i kontor bygningen ud mod
gaden i entréen på venstre side ved indgangen til værkstedet.
Hasle Børnehus Hasselvej 7, 3790 Hasle
PLACERING Hænger i indgangen.
Hasle Lægehus Toftelunden 1C, 3790
PLACERING Opsat i gangen på væggen til venstre for receptionen.
Ole Almeborg A/S Svalhøjvej 15, 3790 Hasle
PLACERING Ved indgang til personalekantine fra parkeringspladsen,
går man videre ind i produktionslokalet, og hjertestarteren sidder på
væg til højre.
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Nye tilflyttere
Som nye tilflyttere gik vi en tur
og kom forbi kolonihaverne,
stoppede vi op ved en af haverne
og bemærker hvor pænt og
velholdt den er. Bent som har
haven spørger om vi vil se haven
og inviterer os indenfor. Efter få
øjeblikke falder spørgsmålet om
vi vil købe haven, den er velholdt
og med et lille dejligt hus på.
Lone min kone ser lidt overraskende ud, Emily vores datter
ligeledes, jeg tænker at det var
ikke en tosset idé, især med
huset og en gennemarbejdet
have, var det meget fristende, vi
aftaler med Bent at der lige skal
afholdes et familiemøde, så vil
han få besked den følgende dag.
Få dage før dette overraskende
tilbud var vi flyttet ind på
Fælledvej 39, efter at have boet
de sidste 10 år i Nyker, hvor vi
havde heste, ponyer, kaniner,
høns og ænder, ikke at
forglemme hunde og katte.
Da Emily også havde brug for
nye passende udfordringer, (hun
har en diagnose indenfor autismespektret med angst), begyndte vi
at se på hvad der var af mindre
byer med indkøbsmuligheder og
da vi tidligere er kommet i Hasle
var det naturligt at holde øje
med huse der passede i pris og
størrelse.
Indenfor den første uge Fælledvej
39 var til salg havde vi besluttet
os for at det var der vi ville bo.
Her kommer vi så tilbage til
købet af kolonihaven, for en god
ordens skyld køber man ikke en
kolonihave, den lejer man, men i
dette tilfælde var der som sagt et
lille velholdt hus, som havde en
værdi for os. På vores tidligere
bopæl havde vi en campingvogn
som jeg kunne trække mig
tilbage til. Nu var der pludselig

Nye tilflyttere

Columbus

opstået muligheden i en dejlig
kolonihave fem minutter fra
vores bopæl. Så vi slog til den
følgende dag.

Bådemotorklubben Columbus indkalder til ordinær generalforsamling
Fredag den 6. april 2018 kl. 17.00
på Hasle Kultur- & Medborgerhus, indgang fra Rådhusgade.

Emily har fra første dag været
glad for huset vi er flyttet ind i og
er glad for omgivelserne med
fælleden, strand og skov.

Dagsorden

Vi var spændt på hvordan det
ville være at være nabo til en
campingplads, men det har vist
sig at være et hyggeligt
bekendtskab, med meget liv
nogle måneder af året, meget at
se på og efter sæsonen stille og
fredeligt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Det har været nemt at føle sig
velkommen i Hasle, dels har vi
mødt mange hundeluftere når
jeg/vi går de daglige ture, og
møder mange som har lyst til at
fortælle om dem selv eller om
byen, dels har vi naboerne, der er
åbne for snak og informationer.
Det har været dejligt at alle de
kommentarer vi har fået når vi
fortæller at vi er flyttet til Hasle
har været positive. Hatten af, for
det store arbejde mange Hasleboer har udført for at gøre byen
attraktiv og aktiv.
Hilsen fra Familien Nielsen

11.
12.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
samt budget for det kommende år.
Behandling af evt. indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand. Bjarne Stefaniuk på valg. Modtager genvalg.
Valg af næstformand. Knud Erik Olsen valgt for 2 år i 2017.
Valg af kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Keld Holm og Peter Sandberg
på valg. Ole Hansen valgt for 2 år i 2017.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Finn Engelhart Hansen og
Søren Kofod Jansson på valg.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Michael Chabert og
Keld Marker på valg.
Eventuelt.

Betaling af kontingent
Vi beder om, at kontingent betales til vores konto Sydbank reg. nr.
6060 kontonr. 4577100, men som vanlig kan der også betales kontant
umiddelbart før generalkforsaming.
Kontingent 2018
Husk at kontingentet, som for 2018 er 300 kr., som skal være betalt før
du har stemmeret på generalforsamlingen.
Skyldig kontingent 2017
Bestyrelsen kan desværre konstatere, at enkelte medlemmer, på trods
af tidligere opfordring, stadig ikke har betalt. (hvis du er i tvivl om at du
har betalt, kan du kontakte formanden på
mail
bjarne_stefaniuk@msn.com eller tlf. 21274947)
Efter generalforsamling er Columbus vært ved gule ærter. Der serveres
1 øl og 1 snaps pr. medlem. Yderligere genstande er 10 kr. pr. stk.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Stefaniuk
formand
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Hasle Bytings byforskønnelsespris 2017
Vinderne af prisen blev afsløret og overrakt ved en
højtidelighed på Rådhuset fredag den 17.
november.
Det var 5. gang den blev uddelt. Formålet med
prisen er at udtrykke bytingets og derved byens
påskønnelse af en særlig indsats for opnåelse af et
smukt bybillede, der gør Hasle til et skønnere sted at
bo i -eller besøge – og meget gerne som en
motivation til andre om at være med til at forskønne
vor dejlige by.
Bytinget kan præmiere en færdiggjort
vedligeholdelse der respekterer ejendommen og
dens omgivelser og en ombygning der tilpasses
ejendommens oprindelige karakter og/eller
bybilledet i sin helhed.
Bytinget havde fået en del forslag/henvendelser,
men bestyrelsen har længe været enige om at
udpege vinderejendommen Søndre Bæk 8.
Ejendommen opfyldte de præmisser der er fastsat,
så det var ikke en svær beslutning for bestyrelsen, at
udpege denne som vinder.
Selvom ejendommen har været igennem en
gennemgående renovering og modernisering både
ude og inde, har man i stor udstrækning formået at
bevare hovedhusets udseende og med udbygningen
mod havet er der taget hensyn til omgivelserne.

Vinderparet. Foto Berit Hvassum, Bornholms Tidende.

Ejendommens beliggenhed gør, at når man kommer gående fra havnen langs kanalen mod syd bemærker
man, at der virkelig er taget hensyn til området selvom det er topmoderne. Man nyder det smukt anlagte
haveanlæg og kigger man til højre har man udsigt over havet og ”Guldkysten” og længere mod syd har man
Hasle Røgerierne.
Arne og Karen Margrethe har lagt mange kræfter i renoveringen af ejendommen og dens omgivelser og en
fuldstændig renovering af ejendommens røgeri er nu startet op.
Med prisen fulgte et diplom, blomster og en stentøjs-skål skabt af vor lokale kunstner Ib Helge, der velvilligt
har ydet sit bidrag til den flotte stentøjsskål.
Bytingets håb er, - at Arne og Karen
Margrethe Hansens indsats og store
engagement vil inspirere andre til at
gøre en indsats til en fortsat
forskønnelse af vor by.
Hjertelig tillykke med prisen!
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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: haslegenbrug@outlook.dk
Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 10
Udvalgsmedlem
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Udvalgsmedlem
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48
Suppleant
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35
Suppleant
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Nu går vi mod lysere tider, men
kulden kan stadig bide sig fast. Vi
har et stort udvalg af varme
frakker og jakker til både damer
og herre.
Vi får rigtig mange fine ting
indleveret, så butikken bugner af
ting og sager til hjemmet. Nips,
køkkenting, glas, fade, skåle o.l.
Keramik og lamper og meget
andet. Til damerne har vi mange
forskellige tasker, til hverdag og
fest samt sko og støvler. Vi har
også en del herresko.

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

Storegade 22, Tlf
61249126

Til de små (1-10år) er der stort
udvalg i tøj og legetøj.

ERNST
ØKOLOGISK

Mangler du en ramme til billede
af børn, børnebørn eller
svigermor, så har vi mange
forskellige rammer, gamle og
nye, små og store.

NYKER STRANDVEJ 5
SORTHAT-MULEBY - RØNNE
EMAIL: ERNST@FUNDERKAAS.DK
TLF: 53614470

Vi har stadig rigtig mange bøger,
børne-, ungdoms-og
voksenbøger samt forskellige
opslagsværker.

KØBMAND

ÅBENT
TORSDAG-FREDAG 1000 - 1730
LØRDAG
1000 - 1200
+ NÅR SKILTET ER UDE

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 foregå r i huset.

• Undervisnings- og mødelokale op til 150 personer.
Alt i AV-udstyr og tre grupperum
• Service, store og små borde til 120 personer
• Professionelt køkken – og te-køkken
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas
• Lyd, lys og scene udlejes

Jesper Møller-Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 4044 5426, E-mail info@væksthuzet.dk
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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.
”Husker du”:
Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”,
hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drikker kaffe. I disse
hyggelige omgivelser sætter en gruppe sig sammen og
udveksler oplevelser fra vores unge dage.
Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som
man måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne
oplevelser med andre.
Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som
ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ugeprogram for aktiviteter:
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.
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik
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.
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.
"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og
snakke om oplevelser fra gamle
dage.
Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.

Aktivitetscentret i Hasle
”Hasle Senior Walk”:
Vores ”Pensionist-gå-ture” startede egentligt som et lille engangsforsøg, men deltagerne mente bestemt, at
disse ture burde fortsætte. Og selvfølgelig skal det være sådan, at hvis der er ønsker og opbakning til et
arrangement – ja, så forsøger vi at gennemføre det.
Det betyder, at vi fortsætter i år, og foreløbig er der planlagt månedlige ture som er den
19. marts – 16. april – 14. maj – 18. juni – alle dage med start kl. 13:00.
Vi mødes ved Multihytten i Parken (ved Vandrehjemmet), og medbringer kaffe og kage til eget forbrug.
”Kaffekurven” kan opbevares ved Hytten, så vi ikke behøver at bære den med på turen.
Vi satser i øjeblikket på 2 ruter i forskellige længder – den korte tur på ca. 1,5 km, hvor man også kan deltage
med rollator – og en længere på ca. 4-5 km.
Andre ønsker til andre ruter og andre længder er altid velkomne.
Efter turen samles vi igen ved Multihytten og drikker i fællesskab vores medbragte kaffe.
Der er ikke tilmelding – man møder bare op og deltager, og skulle man pludselig møde en gammel ven/
veninde, barn/barnebarn eller nogen anden, så bare tag vedkommende med.
Skulle det blive meget dårligt vejr bliver vi hjemme.

Kommende arrangementer:
Påskestue
Hasle Senior Walk
Hasle Senior Walk
Syng sammen
Bustur
Hasle Senior Walk
Hasle Senior Walk

13. mar.
19. mar.
16. apr.
12. apr.
9. maj
14. maj
18. jun.

kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 11:00
kl. 13:00
kl. 13:00
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
Julegade 14 Hasle
Kontaktperson
Aase Ambrosen
5696 5255 / 2183 2852
Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

JUL PÅSKE PINSE
JUL
Jesus Kristus er julens hovedperson. Uden Jesus var det ikke
blevet jul. Det er jo hans fødselsdag, vi fejrer. Og Jesus bliver
aldrig gammel. Han er altid den
samme. Han er det for dem, som
er unge, og for dem, som er på
vej til at blive gamle.
PÅSKE
Hvorfor døde Jesus?
Engang kom der en stor oversvømmelse på et af de steder på
jorden, hvor disse naturkatastrofer plejer at komme og
som vi har set meget af i dette
efterår.
Vandet steg og steg. Nu nåede
det op til trappen, nu ind i huset
så alle måtte løbe op på loftet.
Men vandet fulgte efter: Snart
måtte familien krybe ud gennem
et vindue og ud på taget. Nu sad
de på taget.
Men vandet steg og steg. Da
kom der en båd. Men ak, den var
så lille. Den kunne ikke tage hele

familien med. En måtte blive
tilbage. Da sagde faderen: Red
familien. Jeg bliver her!
For at redde de andre måtte han
ofre sig selv!
Det var det, Jesus gjorde på
korset!
PINSE
En pinsedag for rigtig mange år
siden fik vi alle Helligånden.
Jesus forlod jorden for at være
sammen med sin Far i Himlen.
Men hvad så med de mennesker
han forlod? Hvem skulle nu
helbrede de syge, sørge for mad
til tusinder i ørkenen, undervise
og belære de mennesker, han
mødte på sin vej? Hvem skulle
fortælle, at alle, som tror på Guds
Søn, Jesus Kristus, engang skal
få evigt liv sammen med Jesus
og hans Far i Himlen?
Det havde Gud naturligvis tænkt
på. Vi blev ikke efterladt alene - vi
fik Helligånden. Med
Helligånden er Jesu ord stadig
de samme, levende og frelsende
ord - også i 2018.
ehn

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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Planlagte arrangementer:
9. marts Café
16. marts Café
23. marts
Vi spiser Aases hjemmelavede
frikadeller. Mødes 12,30.
30. marts
Ingen Café, Langfredag
6. april
Ingen Cafe. Seniortræf hos LM
lørdag den 7/4.
13. april
Anemonetur til Fuglesangen hos
Lene og Henning
20. april
Ingen Café. Seniortræf hos
ELM lørdag den 21. april
27. april
Ingen Café. Store Bededag
4. maj
Peter Krak ”En familietur til
Cuba i ord og billeder”
11. maj Café
18. maj
Elsa og Carsten Mikkelsen
fortæller om Færøerne
25. maj Café
1. juni
Udflugt til Fredensborg
Badehotel
8. juni
Jakob Houler: ”Juleengle?
Ja,- men hvad laver de resten af
året?
15. juni Café
22. juni
Seniortræf på Bækkely

Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295
E-post: hala@km.dk

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

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109
E-post: aase.houler@gmail.com

Organist
Vakant

Sognemedhjælper
Vakant

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989
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. 13. april til
sognepræsten.

KONFIRMANDUNDERVISNING 2018-19
og KONFIRMATION i foråret 2019.
Også i det kommende skoleår regner jeg med at kunne tilbyde
konfirmandundervisning her i Hasle hver tirsdag kl. 14.30 – 16.
Jeg forventer, at 7. klasses børnene fra Rønne-skolerne vil kunne få fri
til at nå frem til dette tidspunkt.
Konfirmationerne i året 2019 er planlagt til d. 14. april i Ruts Kirke og d.
28. april i Hasle Kirke.
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved
henvendelse til undertegnede - helst inden sommerferien. Tirsdag d.
12. juni kl. 16.30 – 17.30 er alle eventuelle konfirmander og forældre
velkomne til et orienteringsmøde om undervisning og indskrivning.
Man er også meget velkommen til allerede nu at henvende sig for at få
nærmere information. Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen,
sognepræst.

KONFIRMANDERNE i HASLE-RUTSKER 2018
Den 25. marts kl. 10.00 i Hasle Kirke:
Katrine Maria Chabert
Thorbjørn Sjøholm Mikkelsen
Mathias Schjøtt Kok
Rasmus Schjøtt Kok
Rannvá Maria Norðoy Lind
Ditte Pedersen
Jasmin Pedersen
Nikolaj Tajs Suersaq Rømer
Den 8. april kl. 10.00 i Ruts Kirke:
Noa Brandi Gräs
Nikolai Thomas Holm
Bastian Holm Thisen
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MARTS
11. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle

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

MAJ

18. – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55
6. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
Ruts 9.00
Fællesgudstjeneste i Ruts 10.30
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste
*Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Hasle Fælles i Ruts
Kirkefrokost og fælles menighedsmøde efter
gudstjenesten.
25. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16
Hasle 10.00 Konfirmation
10. – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53
Ruts Ingen
Ruts 9.00
Hasle 10.30
29. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15
Fællesgudstjeneste i Hasle 16.00 Kirkekoret
13. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
medvirker.
Hasle 9.00
Ruts Fælles i Hasle
Ruts 10.30
Fælles spisning efter gudstjenesten.
30. – Langfredag, Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37
Fællesgudstjeneste i Ruts 10.30
Hasle Fælles i Ruts

20. – Pinsedag, Joh 14,15-21
Ruts 9.00
Hasle 10.30
*Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

APRIL

21. – 2. pinsedag, Joh 6,44-51
Hasle Fælles i Kyllingemoren 10.30
Ruts Fælles i Kyllingemoren 10.30

1. – Påskedag, Matt 28,1-8
Hasle 9.00
Ruts 10.30
2. – 2. påskedag, Joh 20,1-18
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30
Ruts Fælles i Hasle
*Indsamling til Dansk Bibel-Institut
8. – 1.s.e. påske, Joh 21,15-19
Ruts 10.00 Konfirmation
Hasle Ingen
15. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-20
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30
22. – 3.s.e. påske, Joh 14,1-11
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
27. – Bededag, Matt 7,7-14
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Jakob Houler
Ruts Fælles i Hasle

27. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20
Fællesgudstjeneste i Hasle 9.00 Jørgen Bratkov
Ruts Fælles i Hasle
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* I begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.
Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne,
der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte
”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. - Dette gælder
naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen,
dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15
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AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse
gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 15. marts og 2. maj og 6. juni kl. 19.00 i graverlokalet
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 22. marts, 3. maj og 12. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.

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

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. Klubben
holder fest og sommerafslutning d. 1. juni. Få program og nærmere
information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088 eller Marianne Hjorth
Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

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

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: Jens Jørgen Rasmussen,
Lasse Ambrosen og Filip Ambrosen.

ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 7. april kl. 14.30 hos LM,
Toftelunden 2
Lør. d. 21. april kl. 14.30, hos ELM,
Julegade 14

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 21.03., 11.04., 17.05. og 20.06. Altid kl. 19.30.
Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen
Rasmussen.
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret består af ca. 20 voksne sangere og øver om tirsdagen kl. 19.30
-21. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4
gange pr. halvår.og modtager gerne nye medlemmer. Flere
oplysninger kan fås ved henvendelser til kirkesanger, Aase Houler.
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.

Velkommen til det årlige
MENIGHEDSMØDE
Fælles for Hasle- og Rutsker
kirker
Søndag d. 6. maj
kl. 10.30 Gudstjeneste i Ruts
Kirke
kl. 12.00 Kirkefrokost og
menighedsmøde
i FDF-huset, Kirkebyen 33, 3790
Hasle
Kom og deltag i samtalen om
Folkekirkens opgaver og arbejde
i vores sogne.
Kirkebil kan benyttes fra begge
sogne.
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Hasle Turist- og Erhvervsforening
Lottes Blomster
Vi leverer blomster til enhver lejlighed på hele
øen - også den sidste, smukke hilsen.
Gratis levering til alle kirker og
kapeller på Bornholm

Blomsterpigerne sidder klar. Ring 5695 6539

Indkald til ordinær generalforsamling i HTEF.

Onsdag d. 4. april 2018 kl. 19.00
i Væksthuset, Bykærvej 4. 3790 Hasle

PÅSKE i KIRKEN
SPISNING SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag, d. 29. marts kl. 16
holder vi nadvergudstjeneste i
Hasle kirke hvor kirkekoret
medvirker, og derefter er der
fællesspisning på Rådhuset i
Hasle, Storegade 64, 3790 Hasle.
Tilmelding til spisning senest d.
25. marts (gerne før) til
menighedsrådsmedlem, Vibeke
Ambrosen, tlf. 29 84 06 89, email: vipsen58@gmail.com
Pris spisning: 100 kr. for voksne.
Hjemmeboende børn gratis.
Gudstjenesten er naturligvis
gratis og kræver ikke tilmelding.
ØVRIGE GUDSTJENESTER i påsken
Se tidspunkter og steder i
gudstjenestelisten.

Generalforsamling starter med indlæg fra turist/erhvervsrelateret
virksomhed.
Dagsorden iht. vedtægter.
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning for året
3.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder
regnskab for Hasle håndværker- og Industriforening'
4.
Fremlæggelse af budget til orientering
5.
Valg af medlemmer og suppleanter
6.
Valg af revisor og revisorsuppleant
7.
Fremlæggelse af medlemskontingent
8.
Forslag til behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
9.
Eventuelt
Vi håber på godt fremmøde og glæder os til at se jer.
På vegne af bestyrelsen – Jesper Møller-Hansen
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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

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
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 telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.

Arrangementer
Foredrag.
Lørdag den 10. marts kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Lillian Hjort Westh kommer og fortæller historien om Martin Andersen Nexø.
Mød godt frem til denne eftermiddag med en dygtig fortæller.
Tilmelding på grund af kaffebrød på 2621 4657 senest den 8. marts.

Møde med filmfolkene.
Fredag den 16. marts kl. 14.00 i Byrådssalen på Rådhuset.
Vil du vide noget om at redigere video-film og om at få det ud på en
DVD-skive.
Et arrangement hvor Erik Grønvang vil fortælle hvor nemt man kan
komme i gang med at redigere sine videofilm, det er ikke et kursus,
men en dag hvor I kan få en ide om, hvordan I kan klippe, lægge lyd /
musik / tekster på sine videofilm, så andre også har lyst til at se dem,
og hvor hver især kan stille spørgsmål og selv prøve noget, og hvor vi
kan få en god snak om, hvordan I kan komme i gang, herunder
mulighed for at lave aftaler med filmværkstedet, om en hjælpende
hånd, i et videre forløb.
Ikke bare en dag for dem der er interesseret i, at komme i gang med at
redigere videofilm, men også for de af Jer, der i første omgang bare vil
høre om hvordan man gør sådan noget.
Alle er meget velkomne til denne lærerige eftermiddag.

Film og billedeftermiddag.
Lørdag den 14. april kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Her vil der blive vist en del billeder af forskellig art. Bl.a. en serie,
optaget af Fotoklubben Rotna i 1970erne, hvordan Helligpeder havn
kom til at se ud efter stormen i 1967. En helt fantastisk flot billedserie i
sort / hvid som Bent Nielsen har scannet ind for os, og Erik Grønvang
har gjort lidt levende med bl.a. musik til.
Kom endelig til denne eftermiddag og tag gerne en gæst med.

Foredrag ved Jens Oskar Pedersen.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne
låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og
motorcykler, gamle forretninger og virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.
Bestyrelsen

Lørdag den 5.maj kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Sorthat-Muleby – et af Guldkystens perler, med en storslået natur og
historie bag sig.
En af dem der har fuldt udviklingen i området er Jens Oskar Pedersen
også JOP, der i 42 år har boet i Sorthat-Muleby og gennem alle årene,
har været dybt involveret i lokalområdet, ikke mindst på det historiske
område.
Ud over historien og udviklingen gennem tiderne i Sorthat-Muleby, vil
Jens Oskar Pedersen også fortælle om det militærhistoriske fra hans tid
i forsvaret og hjemmeværnet, hvor han blandt andet var
kompagnichef i Hasle Kommune, områdets natur og hans tid som
lokalredaktør.
Jens Oskar Pedersen opfordrer deltagerne i foredraget til eventuelt
selv at tage billeder med, eller fortælle om deres historiske oplevelser
fra området, for på den måde at skabe dialog omkring emnet og gøre
eftermiddagen til en oplevelse for alle.
Mød godt frem til dette foredrag.
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Vedrørende Teknisk
Skole
På Bytingets kaffemix den 2.
februar 2018, var der mange
gode ideer om forskellige
byforskønnelser og andre gode
ting i Hasle. Der blev bl.a. nedsat
en gruppe, der var villige til at
arbejde med Teknisk Skole. Det
er glædeligt, da en af Hasles
smukkeste bygninger på det
sidste har lidt en grusom skæbne.
Jeg har derfor prøvet, at samle
lidt historie om huset Teknisk
Skole – ”Bia-Lid”, samt Hasle
håndværker og Industriforening.
Så at de nye HASLEBO også ved
lidt om historien bag huset.
Jeg har valgt at bringe Erik
Ankers historie, i dette nummer
af Hasle Nyt, som han skrev i
2000 om Teknisk Skole, Erik
Anker og hans familie har været
meget involveret i dette hus.
De øvrige artikler om dette
emne kan ses på
www.haslelokalhistorie.dk
under emnet Hasle byhistorie.
God fornøjelse med håb om en
god redning af Teknisk Skole.
Richardt Vang-Olsen

Teknisk Skole, - Bia – Lid
Grunden, hvorpå Teknisk Skole er
opført, var oprindelig det sted,
hvor kammersanger Herold’s
fødested lå. Faderen var bager og
havde sit bageri her på grunden.
Altså ikke længere oppe ad Kirkegade, som pladen på gavlen
fortæller. En kreds af byens
håndværkere havde startet Hasle
Håndværker- og Industriforening
i sidste halvdel af 180- tallet.
Deres lærlinge blev, så vidt jeg
ved, undervist forskellige steder i
byen, men 1885 – 1895 foregik
undervisningen på Forsamlingshuset og derefter på borgerskolen.
I 1909 opførte Håndværkerforeningen Teknisk Skole (senere

Mathias Andreas Bidstrup

Bia – Lid), tegnet af Mathias
Bidstrup. Det er tydeligt at se, at
den samme arkitekt har tegnet
øens øvrige Tekniske Skoler.
Der var ét pedel par ansat. De
havde lejlighed i den nederste
sydlige del af bygningen. Jeg
formoder, at de boede frit med
lys og varme mod at renholde
lokalerne, og fyre i kakkelovnene,
når der var behov for det. Hvor
mange pedeller der har været, er
jeg ikke klar over, men jeg husker
Carlsson, Peter Pedersen samt
Iris og Andreas Jensen.
Da jeg gik på Teknisk Skole
(1945-1950) var der til højre for
hovedindgangen et lille kontor,
og til venstre et stort klasselokale
i den nordlige del, samt et af
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samme størrelse lige ovenover
på 1.sal. Den sydlige del af 1. sal
var delt til 2 lokaler, hvor det
østlige blev brugt som klasselokale, medens der var bibliotek i
den vestlige del. Foran trappen
mellem de to klasseværelser på
1. sal var der indrettet en form
for køkken. Jeg mener, at der var
indlagt gas, men ikke vand eller
afløb. 2. sal, eller loftet om man
vil, var et stort rum, som blev
benyttet til foredrag, andespil,
fester, udstillinger og lignende.
De sanitære forhold var meget
ringe. Der var to das´r og et
pissoir i gården samt en form for
en vask med koldt vand ved
siden af trappen inde i forstuen.
Lokalerne blev opvarmet med
kakkelovne.

Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut
Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com
Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15

Udvendig er der gjort meget ud
af udsmykningen. Mellem
ornamenterne ses symboler og
værktøj tilhørende diverse håndværkere med tilknytning til skolen.
Øverst på frontspidsen står der
over Hasles byvåben
”S.Civitatis.Hasle”. Det betyder
noget i retning af ”med hilsen til
borgere (eller staden) Hasle”.
Uret, der sidder på frontspidsen
er fremstillet i 1931 af Jens
Valentin Anker, mangeårig lærer
på Teknisk Skole, medstifter af
firmaet Brødrene Anker og bror
til min bedstefar.

Lærlingene gik på Teknisk Skole
hver aften i vinterhalvåret mellem
kl. 18.00 og 20.00 undtagen
lørdag og søndag. Dog var
handelslærlingene fritaget for
undervisning om fredagen, da
havde forretningerne jo åbent
længe, så da skulle der arbejdes.
Når unge mennesker er sammen,
laves der ofte sjov. Noget af det,
jeg husker bedst, var i 1946 til
faget frihåndstegning. Der var

forskellige emner, terninger,
kegler, vaser og lign. placeret på
et bord. det var så meningen, at
vi elever skulle tegne emnerne
fra vore pladser, og det var
vigtigt at både emner og elever
holdt de samme pladser fra time
til time. En aften havde nogen
stablet alle emnerne ovenpå
hinanden til et højt tårn. Da
læreren kom ind og så det, fik
han et hysterisk tilfælde og

Jens Valentin Anker (1859-1944)
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hentede forstanderen. Det var
Aakerlund, der kom og holdt en
tale for os. Hverken han eller vi
unge kunne lade være med at
trække på smilebåndet, da han
sagde, at det ikke var på den
måde, at vi skulle genopbygge
landet. Man skal jo tænke på, at
den anden verdenskrig lige var
afsluttet.
1958 var sidste år, der blev
gennemført undervisning på
Hasle Tekniske Skole. Derefter
foregik undervisningen om
dagen på Teknisk skole i Rønne.
Da undervisningen holdt op,
kom der et lejemål i stand med
bogtrykker Hakon Holm, der
havde trykkerimaskiner i
stueetagens og første salens
nordlige klasseværelser.
I 1962 henvendte Birger Boss sig
til bestyrelsen for at købe
bygningen. Hakon Holm blev som
lejer tilbudt at købe bygningen,
men da han ikke var interesseret,
overtog Birger Boss bygningen
for 50 600 kr., der var den
offentlige ejendomsvurdering.
Staten havde i sin tid ydet et
afdrags- og rentefrit lån på 11
600 kr. og dem ville staten gerne
have igen i forbindelsen med
afhændelsen. Ved at oprette et
legat for unge håndværkere og
handlende under uddannelse fik
vi lov til at beholde pengene, der
sammen med salgssummen
indgik i legatet, og det er der
mange unge fra Hasle og omegn,
der senere har nydt godt af.
Biblioteket var i forvejen flyttet
hen i Byledsgade 7a. Hakon
Holm flyttede sin bogtrykkervirksomhed til Rønne.
Birger Boss overtog altså
bygningen 1. oktober 1962 og
indrettede den til at huse lejrskoleelever. Der blev lavet en tilbygning
i gården til køkken, etableret et
fyrrum, lavet centralvarme,
toiletter, og badefaciliteter.
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Bødkermester Aakerlund i midten på billedet. Værkstedet lå i Vestergade 37.

15.maj 1963 kom de første
lejrskoleelever til ”Bia-Lid”.
Navnet betød, at man skulle tage
den med ro.
I 1980 solgte Birger Boss
ejendommen til kommunen, men
beholdt brugsretten i sommersæsonen 1981.
Prisen var da 875 000kr.
Biblioteket flyttede tilbage til
”Bia-Lid” den 6. februar 1982 og
havde lokale i stueetagens
nordvestlige del sammen med
det lille kontor ved siden af
hovedindgangen, mens Boss
flyttede hen i Byledsgade, hvor
biblioteket havde haft til huse.
Den 10. januar 1983 flyttede Hasle
Fritidsklub ind på 1.sal. Hasle
ungdomsklub fik lokaler på 2. sal.
Desuden holdt Herolds
Mindesamling til i den sydvestlige
del af stueetagen (2 fag).

I 1985 blev der etableret
udvendig brandtrappe fra 1. og
2. sal på bygningens sydside.
1. august 1985 flyttede fritidsklubben op på 2.sal, hvor også
en ungdomsklub holdt til, mens
den kontrollerede skolefritidsordning
flyttede ind på 1. sal.
I 1991 flyttede mindesamlingen
og biblioteket op i skolen gamle
gymnastiksal.
I 1992 flytter fritidsklubben op i
Byvangen og dermed er skolefritidsordningen alene om hele
bygningen.
I 1995 blev bygningens tag
gennemgribende renoveret.
Denne artikel er skrevet af
Erik Anker, Julegade 5, 3790 Hasle.
September 2000.
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Det var den Gang -!
Artikel skrevet af arkitekt Karl
Thorsen og bragt i Bornholms
Tidende den 17. juli 1941.
Da Rutsker Sognegilde
forsvandt for 50 Aar siden.
I 1891 hævede Rutsker
Sognegilde sin gennem
Aarhundreder drevne
interessante Virksomhed. Fra
dette Aar findes intet mere
indført i den gamle Gildesprotokol.
Og Fæsteindtægten af Gildets
gamle Ejendom, ”Gildesboet”,
hvilken Sogneraadet allerede
overtog i Slutningen af 1860erne,
findes fra 1891 indført i Sognekommunens Regnskaber, idet
Raadet dette Aar foretog en ny
Bortfæstning paa 50 Aar.
Det var en i Alder meget ærværdig
Institution, der forsvandt for 50
Aar siden. Den ældste endnu
bevarede ”Skraa” eller Vedtægt
fører lige ind i PrintzenskjoldTiden, idet den bærer Aarstal og
Dato 8. November 1658, altsaa
lige en Maaned før Opstanden.
Kun 10 Dage senere skrev den
svenske Landshøvding til Kong
Gustav, at Bornholmerne ikke
vilde værge sig, om et (dansk)
Fartøj vilde angribe Øen, men
langt mere vilde sige, som de
offentlig sagde til mig, da jeg var
hos dem i Anledning af, at en
Krigsflaade paa 36 Skibe var ved
at kaste Anker – ”at taga migh
strax för hufvudet”.
Ja, der er næppe Tvivl om, at de
Rutsker Gildesbrødre har drøftet
andet og mere hin Dag end at
høre den nye Vedtægt oplæst af
”Skraapræsten” Povl Ancher. Og
ligesaa sikkert kan man gaa ud
fra, at saavel Jens Kofoed som
Niels Gummeløs har været til
Stede ved nævnte Lejlighed; thi,
skønt Hasle Borgere, ejede de

Gaarde i Rutsker og havde saavel
Ret som Pligt til at være
Medlemmer af Sognegildet. De
nævnte Gaarde var 37.
Selvejergaard, kaldet ”Toftestælen”
eller ”Klingestælen”, tæt Øst for
Hasle By, i hvilken Gaard endnu i
1719 ”Capitain Jens Kofoed
Pedersens Arvinger” havde del,
og 39. Selvejergaard, den
berømte ”Haslegaard”
beliggende Nord for Byen, der
endnu i 1689 var ejet af Niels
Gummeløs’ Enke Annike.
Der er intet til Hinder for – tvært
imod – at betragte hint
lovstiftende Gilde i Rutsker som
det egentlige Arnested for
Planlægningen af Opstanden og
Befrielsesværket.
Til Rutsker Gildet hørte nogen
Skov, og Gildets Jorder laa Øst for
Langegaard, Sydvest for den
forsvundne gamle Stubmølle
”Kuremøllen”. Nede i KæmpeaaDalen, og tæt Vest for denne
Mølle, var en Græsmark eller Eng
kaldet ”Samlingsageren”, hvor
der bl.a. laa en mægtig stor, flad
Kampesten. Her skal de RutskerBønder i ældgammel Tid have
holdt deres ”Samlinger” i Fejde
og Fred.
Paa selve Gildesjorden stod
oprindelig et Gildeshus, men det
blev bortsolgt omkring Aar 1800,
og Jorderne derefter
bortforpagtet til omboende
Jordbrugere. I 1802 indgik Svend
Jensen, Langegaard, en
Forpagtning paa 6 Aar paa
Vilkaar at yde aarlig 2 Tønder Øl
og 18 Potter Brændevin.

Gilderne, der holdtes Pinsedag
eller 2. Pinsedag, Sankt Hansdag
samt Mikkelsdag og alt eftersom
der var Øl til, foregik som Regel i
fri Luft og sædvanlig paa
Grønningen tæt udenfor
Kirkegaarden.
Ved nævnte Forpagtning i 1802
var Jorderne vurderet til 400
Rigsdaler. I 1808 overtoges
Forpagtningen af Jørgen Clausen
og 1810 af Jens Hansen, 1813
Jens Espersen samt 1815 af
Christen Hansen Smed.
Sidstnævnte skulde ifølge sin
Kontrakt af 24.Juli nævnte Aar
levere 1 Td. Øl i ”Indfæstning” til
Mikkelsdag, 1 Td. Øl og 8¼ Pot
Brændevin til Pinsegildet og det
samme til Sankt Hans. Desuden i
aarlig ”Træpenge” (Øltønden) 5
Rigadaler 8 Skilling Sølv til Sankt
Hans.
Indtraf det med Regn, eller der
undtagelsesvis skulde holdes
Gilde i den kolde tid, lejedes
Lokale, som til Eksempel i 1814,
da en af Udgiftsposterne lyder:
”Til Huusværelse for
Gildesselskabet betalt 5
Rigsdaler”.
Gildets ”Embedsmænd” var
ifølge ”Rangforordningen” disse:
En Oldermand, en Skraaherre
(Skriftfører), 2 Storbrødre (ogsaa
kaldet Stolsbrødre), en Taprian,
en Skænker ved øverste Bord, en
Skænker ved nederste Bord, en
Skænker for Pigerne, en Skænker
for Konerne.
Det vil føre for vidt her at nævne
alle Oldermænd, da der skiftedes
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ReklameEk
ReklameEks
Reklame
eEkspressen
Ekspressen
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!
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ret ofte; kun skal nævnes enkelte
saadanne , som boede i Hasle,
men som nævnt var tilknyttet
Gildet son Ejere af Gaarde i
Rutsker. Der var Borgerkaptajn
Jacob Peter Munch, Ejer af 39.
Slg., Oldermand 1808 til 1813.
Prokurator Fog, der ejede
Julegaard, 38. Slg., Oldermand
1823, og Borgerløjtnant Hans
Jørgen Bidstrup, 39. Slg.,
Oldermand 1825.
I 1822 blev Gildet bortfæstet paa
7 Aar til Mogens Jensen, 47. Slg.,
Spanneregaard, og efter en 4aarig Periode med en anden
Fæster blev der 21. Oktbr. 1833
sluttet Kontrakt med Hans Peter
Christensen Smed, Søn af den i
1815 nævnte Fæster, om Fæste af
Gildesboet paa 6 Aar og ved ny
Kontrakt af 5. Oktbr. 1839 med
samme en forlænget Fæstetid
paa – 50 Aar.
Mærkeligt nok kaldes Gildet i
flere Dokumenter ”Rutsker
Kirkegilde”; det skal mulig blot
henvise til, at Gildet holdtes ved
Kirken. Men naar man læser i
Gildesprotokollen, at Sognepræsten,
Pastor Hellemann i 1838
skænkede Gildet 2 Flasker Vin,
turde det fremgaa, at ogsaa han
deltog i Gilderne. En senere
Præst, Pastor Ravn, der sad i
Embedet fra 1856 til 1865, synes
ikke at have kunnet lide de livlige
Sammenkomster paa Kirkens
”Fortov”. Thi Gildesbrødrene
maatte i al Fald se sig om efter en
anden Danseplads. Det hedder
herom i Protokollen: ”En
Danseplads er forfærdiget ved
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Gildesboet, Fuglesangsvej 7, med kirken i baggrunden. Foto: Sylvest Jensen, 1955.

godvillig Arbeide af følgende
Gildesbrødre, der den 23. Juni
1859 var mødt med Heste og
Vogn og kjørte Fyldning til
Pladsen, Jens Jørgen Rasch og
Ole E. Schou, mens 12 andre
Brødre gjorde Haandarbejde.
Disse Brødre har vist Flid og
Deres paa Skjønnelse af alle St.
Ruths Gildes Brødre”.
Rutsker Gildet likviderede lidt
efter lidt. Allerede i 1866, for 75
Aar siden, vedtoges, at Sankt
Hans Gildet skal ophøre, og
Fæsteren faar Tilladelse til at
ophakke og opdyrke den
Skovlund, hvor det har fundet
Sted. Ogsaa Mikkelsgildet blev
likvideret. Men Gildets

Pengeregnskab m.m. blev dog
stadig indført i Gildesprotokollen,
selv om Ejendommen
administrativt var gaaet over til
Sognerådet. Da imidlertid den 50aarige Fæsteperiode var ved at
løbe ud (Hans Peter Smed havde
29. April 1882 overdraget Fæstet
til sin Søn Jens Jørgen Pedersen)
i 1889, ansøgte Rutsker
Sogneraad Amtsraadet under 28.
September dette Aar om
Tilladelse til Salg af Gildeslodden
”Ruths Kirkegilde”, der af Gildet
er overdraget Ruts Kommune, da
Gildet er ophørt. Resultatet blev
dog en ny Bortfæstning paa 50
Aar fra 1891.Og saa sluttede
Indførelserne i den gamle
Gildesprotokol, der siden
skænkedes til Bornholms
Museum, tilligemed en
Glaspokal, skænket til Gildet af
K.K.Andersen. Men som et Minde
om en interessant Fortid findes
Stednavnet ”Gildesboet” stadig
knyttet til Gildets forhenværende
Ejendom.
K.T.
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Kirkegade, Hasle.
Fotografisk postkort.

byggede sin butik med
forretningsvindue og dørparti.

Jens Riis Jørgensen: Jeg kunne
ikke dy mig for lige at kikke lidt
mere på dette fine sen-empirehus. Et tidligere bindingsværkshus
på 7 fag, som Christine Hartz
havde her med sin købmands
"Boutik" indrettet i, brændte
aldeles ned den 4. februar 1854.
Tomten blev solgt til skomager
Hans Jørgen Pedersen, og i
oktober 1854 stod et på det
tidspunkt for Hasle ganske
moderne hus færdigt opført i 6
fag grundmur med kælder under
omtrent 2 fag. Vejen hed
dengang krummevej. Gl. matr. nr.
38 og 89. Nyt matr. nr. 118. 2
mindre bygninger i gården blev
bygget i 1860.

Slagtermester Oluf Johs Jensen
overtog det i 1902 og boede her
ved fkt. 1921, så det må være
ham, der ses på det ene billede. I
1923 blev de to ejendomme igen
lagt sammen.

Erling Juul-Pedersen. Ludvig
Andreas Kofod er morbror til H V
Jørgensens svigermor Olga
Sjølander.
Fotograf Victor Lund. Fotograf i
Allinge 1900-1910, i Rønne 19101912. BØA 2014-27.

Der var oprindeligt tale om ét
hus, som blev opdelt i 1887-89,
hvor slagter Ludvig A. Kofoed
indrettede slagteri og i 1893
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FDF Hasle-Rutsker
Her lidt nyt fra FDF
Det er mørkt, koldt og blæsende, og alligevel lister
den ene bil efter den anden ind foran FDFs Kredshus midt i Kirkebyen. Det er onsdag, og dermed FDF
for legesyge børn i alle aldre. Mellem 40 -50 børn,
unge og voksne samles uge efter uge, der er latter,
råben og lugten af røg breder sig.
Til FDF handler det om at have det sjovt, og der er
plads til alle. I FDF møder vi børn og unge med et
kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som
mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige
uanset baggrund.
Ser vi tilbage har det været et år med store og små
oplevelser. De ældste har været på lejr, og ture på
Sjælland. De har mødt nye venner, lært en masse
sjov og skøre ideer. De er blevet udfordret, lært ting
om sig selv, og ikke mindst fået styrket deres fællesskab. De yngste i FDF har ligeså været med på ture
og lejre, men her på øen. Sidst i november havde vi
vores årlige juleweekend på Jarlsgård. Her står det
på masser af julehygge, små kreative værksteder,
bål og hulebyggeri. Huset dufter af hjemmebag, og
selvfølgelig får vi flæskesteg, brune kartofler og risalamande til aftensmad.
I FDF har vi en fantastisk bestyrelse der bakker os
op, både når det gælder arrangementer, fondsøgning, rengøring og hjælp til de ugentlige FDFmøder. De sidste år er vores Kredshus blevet forvandlet fra skrot til slot, og nu er det områderne
udenfor der står for tur. Vi har fået lidt børnene kan
lege på, og senest er flot bålhytte blevet skabt ommebag huset. Vi glæder os til at kunne tage den i
brug, og få mange hyggelige timer der.
FDF er for børn der er fyldt 5 år, og man er meget
velkommen til at komme på besøg og lure om FDF
er noget. Vi mødes hver onsdag i vores Kredshus i
Rutsker fra kl. 18.00-19.30. Er du voksen er du også
meget velkommen, og der er ingen krav om spejder/
FDF erfaring, blot lysten er der til at få en masse
skønne oplevelser med en flok dejlige børn.
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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. 22. november 2017 på Le Port, fortalte Finn
Ole, Bornholms Museum om oldtiden i Rutsker.

Næstformand
Leif Olsen

Den 1. december mødtes vi på havene kl. 16.30 for at tænde juletræet,
efterfølgende have vi fællesspisning i Salteriet, hvor alle havde forskellige
retter til buffetbordet. Tak for en hyggelig eftermiddag og aften.

Marie Nikolajsen

Små 30 personer kom på Vang havn for at skåle nytåret ind lige over
midnat. En dejlig tradition som er kommet for at blive.

Sekretær

Nytårskur i Salteriet d. 6. januar 2018 med masser af røget ål.

Kasserer

Pia Christophersen

Menigt Medlem

Hvad sker i Vang

Suppleanter

Fællesspisning d. 3. april 2018 kl. 18.00 på Le Port. Ingolf Jussi Carlsson
kommer og fortæller. Tilmelding til Iris Kofod, mail: ihk@pc.dk eller
mobil: 51 27 91 22 senest d. 21. marts.

Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Strandrensning / arbejdsdag d. 5. maj kl. 10-12.

Birthe Jensen

Generalforsamling d. 31. maj 2018 kl.19.00 i Salteriet. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Alle ønskes et godt forår.
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang”
med tegninger af Erling Risager
og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan
købes for 40, -kr. ved
henvendelse til Iris Kofod, Vang 10,
tlf.: 51 27 91 22, mail: ihk@pc.dk.
Film
DVD’en ”Min barndoms by Vang”
kan købes for 100,- kr. ved
henvendelse til Iris Viborg Kofod,
mobil: 51 27 91 22 eller på mail:
ihk@pc.dk. Ved ønske om
forsendelse vil der blive
opkrævet porto.
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Svartingedal Skole
En lokal skole i rivende udvikling
Siden sidste Hasle Nyt er der sket meget på Svartingedal Skole.
I efteråret var skolen så heldige, at modtage Skolemælkslegatet. Det
betyder, at vi i løbet af foråret skal anlægge skolehaver og arbejde med
det på tværs af asyldelen og almendel. Vi er meget glade for, og stolte
over legatet og glæder os til at komme i gang.
Julen bankede også på døren hos Svartingedal skole. Traditionen tro
blev, et stort fælles juletræ pyntet på biblioteket, dette til gavn for
både skolens elever og personale, men også for alle besøgende på
stedet.

December er en måned fuld af traditioner, også på
Svartingedal Skole. Vi havde bl.a. Klippe-/klistredag
og 5. klasse stod for et smukt Luciaoptog på skolen
og på byens plejehjem. 2. og 3. klasse viste det
yndige og traditionsrige Krybbespil i Hasle Kirke.
Skolens personale har i løbet af efteråret, alle været
på førstehjælpskursus. Desuden har 6 af skolens
personaler været på Hjertestarterkursus. Den viden
er blevet bragt med tilbage til skolen, så også
eleverne kan lære at redde liv. Her er det 4.klasse
der får hjertestarterkursus. Skole har fået sin helt
egen hjertestarter. Den er placeret på muren ved
indgangen til biblioteket

Vi er en skole, der holder meget af at bruge Åben
Skole mulighederne, der gør at vi kan invitere
undervisere ind på skolen eller rykke
undervisningen ud af klasselokalerne. Her har A2A
haft besøg, hvor undervisningen handlede om
fasaners anatomi. Eleverne fik lov til at være med i
hele processen, og til sidst blev der lavet
fasangryde.
Traditionen tro stod skolen i februar også for
Fastelavn. 6.klasse havde lavet gyserkælder, i SFO’en
kunne man få ansigtsmaling og i hallen var der
fastelavnsfest. Her var tøndeslagning, kåring af
kattekonge og dronning, fastelavnsboller, kakao
mm. Og besøg af de lokale børnehaver. Alle – store
som små – gik op i udklædningen, som tydeligt ses
på billet her, hvor en af skolens ansatte ikke længere
var en ung mand, men en ældre bedstemor.
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På Svartingedal skole, er det fuldstændig essentielt
af alle har en god skolegang. At alle føler sig trygge
og har gode venner. Derfor er 5. og 6.klasse blevet
uddannede legepatruljer. Dette betyder, at de
ældste elever, står for leg i gården i den store pause
hver dag. Dette er til stor glæde for de yngre elever,
og for de ældste elever, handler det om at have
ansvar, være opfindsom samt at være med til at
skabe gode og trygge rammer for elever, der er
yngre end dem selv.
Sidst men ikke mindst, har eleverne på Svartingedal
Skole taget ansvar for ”Stop mobning.”
Elevrådsrepræsentanterne
holder hen over foråret, oplæg
ude i klasserne om mobning,
hvordan man skal opføre sig over
for hinanden, og hvad man skal
gøre hvis man bliver mobbet.
Dette har også resulteret i en
”Stop mobning” video. Her
deltager elever på tværs af alder
og klassetrin med det simple
budskab ”Stop mobning”. Hvis
du skal have kuldegysninger, skal
du se med her. En stærk video,
med nogle seje børn. Vi er på
skolen meget stolte af, at se
eleverne tage ansvar og hjælpe
hinanden.
Se videoen her: https://
www.youtube.com/watch?
v=9BbEp3A1YCI&feature=youtu.be
Vi glæder os til et forår, med en masse spændende projekter.
Skolehaverne er bare et af dem. Foråret står på endnu mere
undervisning ud af huset, fællesprojekter på tværs af klasser, teater,
skolefest og meget andet.
Husk at følge med på vores Facebook side, der løbende bliver
opdateret med vores dagligdag.
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Grønbechs Gård
Grønbechs Gård åbner sæsonen
2018 påskelørdag den 24.
marts kl. 16.00 – 18.00.
Der vil som altid være et glas vin
og tur rundt på etagerne, hvor
hver kunstner – så vidt
pågældende er til stede – vil
fortælle om den aktuelle
udstilling.
Det bliver spændende f.eks. at se,
hvordan bornholmsk
håndspundet hør kan anvendes
helt utraditionelt. Hør, der har
ligget på et loft et sted her på
øen i 100 år.
Anne Marie Helgers Råbe Rober
er her også – i hvert fald nogle af
dem.
ACAB’s udstilling bliver helt
sikkert værd at fordybe sig i.
ACAB blev i 2015 optaget i World
Craft Council Europe – den
europæiske afdeling af den
verdensomspændende
kunsthåndværker organisation
WCC. Flot – ikke !
Som altid – Grønbechs Gård er et
godt sted at besøge VELKOMMEN I 2018.
Ida
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Hasle Datastâua
Forårssæsonen 2018 er I fuld gang. Nogle
brugere af datastuen er blevet ”udlært” og er
stoppet. Behovet for IT-hjælp hos de kommende
60+ mennesker er måske ikke så stort!? I hvert
fald er situationen sådan, at der for øjeblikket er en del ledige pladser i
datastuen. Så føler du, at du kunne have brug for lidt hjælp til din PC,
iPhone, tablet eller SmartPhone, så kontakt blot undertegnede. Vi kan
sikkert finde et tidspunkt, hvor det kunne passe dig at komme i
datastuen. Vi har stadig åbent tirsdag formiddag og hele onsdagen.
Vi slutter sæsonen med udgangen af marts måned. Det betyder, at
sidste vejledningsdage bliver tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts.
Vi siger tak til alle brugere af Hasle Datastâua i sæsonen 2017/18. Tak til
Bytinget/Husbestyrelsen for godt samarbejde og også tak til øvrige
brugere af huset for fleksibelt, hyggeligt samarbejde.
På vegne af hele vejlederholdet.
Cai Kruse. Tlf.: 29290554 E-mail: cai.kruse@bornholmer.eu

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. 23 63 65 90

Kommende arrangementer
Fredag den 16. marts 2018, kl. 18.00 på hotel Herold
Foråret er kommet og vi holder forårsfest. Vi hygger os med god mad,
musik og dans.
"Hr og fru Jensen + 1" kommer og spiller. Prisen er kr. 140,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. marts.
Lørdag den 7. april 2018, kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Afholdelse af den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 10
dage før.
MØD GODT FREM.
Efter generalforsamlingen spilles der banko og der er gratis kaffe/kage.

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Lørdag den 21. april 2018, kl. 14.00 påRådhuset (medborgerhuset).
Modeopvisning. Rie`s fra Aakirkeby kommerog viser modetøj.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Lørdag den 12. maj 2018, kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Teatergruppen "Pisterne" fra Lolland kommer og opfører stykket
"En tur i det grønne". De har nu spillet i 34 år. Det bliver ganske givet
spændende. Det koster ikke noget at overvære så tag nabo/genbo
med.
Der kan købes kaffe/kage for kr. 20,-.

Hasle/Rutsker Pensionistforening har i vinter haft en god
medlemstilgang.
Vi har haft et ret konstant medlemstal på 305 til 310. I dag er vi 306.
Jette Vest
Der har måske ikke været så mange til vores eftermiddage på
Tlf. 61 34 11 88
Rådhuset, men til vores julefrokosttur i november 2017 var der 50
deltagere. Og til jule/stiftelsesfesten i december 2017 var der 82
Foreningens mail-adresse:
deltagere, der var mange oppe at danse så folk hyggede sig.
haslerutskerpensionist@outlook.dk
Vi har måttet lave om på programmet den 3. marts 2018, men det
bliver en dag med "Gule Ærter" og noget underholdning. Så mød godt
frem og spis jer en mavepine til i gule ærter.
Den 16. marts 2018 skal vi have forårsfest på hotel Herold, der kommer nogle nye og spiller. Husk at tilmelde
jer senest den 13. marts.

Bestyrelsesmedlem

Tiden nærmer sig hvor vi skal have vores årlige generalforsamling, det er den 7. april, så der håber vi at rigtig
mange møder frem. Der bliver nogle punkter der skal tages stilling til blandt andet en kontingentstigning fra
2019, samt at vi bliver nødt til at sætte deltagerbetalingen op til vores fester og udflugter. Når mange møder
op til disse arrangementer, stiger udgifterne til kaffe og mad, og det er ikke så let at forhandle priserne ned
som for to til tre år siden. Så de sidste to år har vi måttet "tage" af kassen, og det kan vi ikke blive med.
Vi er igang med at lave sommerprogrammet, der vil blive 2 udflugter på Bornholm, samt den tur vi har haft
over de sidste år, det bliver en tur til Sydsjælland og Lolland/Faster. Det bliver i dagene 12-15 august.
Turen hedder "De Sydsjællandske og Lolland-Fasters slotte og herregårde."
Vi skal nu i gang med kontingentopkrævning, og vil, for at lette bestyrelsen og hvor der ikke er nogen
hjemme, lægge en seddel i postkassen, hvorpå er anført foreningens bankkonto, det bliver så op til
medlemmet at overføre pengene
til foreningens konto. Det vil
desuden være muligt at overføre
kontingentet til et MobilePay
nummer.

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

Jørn Rasmussen
formand

3023 6140
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Natur Børnehaven

Inden vi får set os om kan vi se tilbage på tre
vintermåneder, ja faktisk ser vi allerede tegn på
forårets komme. Små blomster skyder op af jorden,
når vi går i skoven kan vi allerede spotte knopper på
grene og buske. Et nyt år er allerede i fuld gang, og
vi kan se tilbage på 2017. Endnu engang har vi
mange gode oplevelser, ture og timer i
Naturbørnehaven at glædes over. Hver uge nyder vi
godt af skov, strand og legepladser i Hasle. Børnene
får en skøn ejer fornemmelse af skoven, vi har vore
faste yndlingssteder i skoven, hvor vi boltrer os og
leger løs. Væltede træer der er gode at klatre i, dybe
huller ind i skoven hvor vi gemmer os, hopper og
leger. En ting har vi dog savnet, og det er dagene
med meget sne, hvor vi ville kælke, bygge snemand,
snebold kamp og bygge snehuler. Vi har bestemt
udnyttet hver en time med sne og frost, og grebet
chancen når den har budt på bare lidt kælkevejr.
Nu skriver vi 2018, vi har både store og små planer
for det kommende år. Vi har mange børn i
børnehaven, og 8 børn skal begynde i skole til
sommer, og nye børn vil komme til. Skolebørnene
bliver sat sammen i en lille gruppe, og vil hver uge
øve sig på skolestart og alt hvad der følger med.
Skoleren vil de også besøge, og de skal være en del
af kommunens oplæg vedr. overgangsprojektet
mellem børnehave og skole. I år er temaet livets træ,
og der vil komme kunster ud og præsentere og
skabe sammen med børnene. Vi har vores faste
rutiner i huset, med morgensang, rim og masser af
hygge. Dagplejerne i området besøger os hver
mandag, her bliver der leget med små søskende, og
”gamle” venner fra dagplejetiden, dejligt at opleve
disse små venskaber. Vi vil tage på ture i skoven
omkring børnehaven, men også tage bussen og
opleve nye steder. Vi vil benytte os at nogle af alle
de gode steder der er her på øen, Rovfuglecenteret,
biblioteket, Kobbeåen, Dyndalen, Almindingen og
mange flere.

Hver uge ligger vi billeder op på vores facebook side
og fortæller lidt om vores dagligdag. Sidder du og
får lyst til at besøge os er du altid meget velkommen
forbi, bedst er det nok at ringe først, så du er sikker
på vi er hjemme.

Billede fra vores nytårsfest i børnehaven.

Når det sidste frost har forladt øen vil vi i
børnehaven gå i gang med vores små
forårsprojekter i haven. Vi vil igen i år så i vores
højbede, sætte kartofler og så blomster i potter og
bede. En skøn tid hvor vi følger det lille frø.
Det vi nyder meget i børnehaven er at opleve og
følge naturens gang sammen med børnene,
årstidernes og vejrets skiften.
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På jagt efter smådyr i skoven.

Vækst-Huzet
Charlotte Rørth kommer igen
Den 20 marts kommer journalisten og forfatteren
Charlotte Rørth igen til Hasle. Hun har skrevet
bogen ”Vi mødte Jesus”, som er opfølgeren på bestselleren ”Jeg mødte Jesus” fra 2015. I sommeren
2016 var hun i Vækst-Huzet første gang og samlede
over 100 tilhørere. Vi satser på at gentage succesen,
når Charlotte fortæller om de spændende mennesker, hun har mødt, som kan fortælle om møder
med åndelig kraft.
Da Charlotte udkom med sin første bog var hun forberedt på latterliggørelse. I stedet blev hun modtaget med åbne arme, tusindvis af tilhørere har
været til hendes foredrag, og hun så det som sin primære opgave at give folk lov til at tale om deres spiritualitet, og skabe et rum med respekt omkring de
religiøse oplevelser. Det er lykkedes. Hun giver tilhørerne lyst til og lov til at dele det, de selv har oplevet.
Tirsdag d. 20. marts kl. 19, Charlotte Rørth ”Vi mødte
Jesus”
Det koster 100 kr. at komme ind til foredraget, billetter kan købes på billetto.dk, og i døren.

Tal, så dit barn lytter
Lyt når dit barn taler
Inden sommeren er over os har vi arrangeret et andet foredrag.
Berit Jochimsen, pædagog og familieterapeut, fra
København, kommer den 29. maj og holder et
foredrag, som er oplagt til alle forældre: ”Tal, så dit
barn lytter, lyt når dit barn taler”. Hvem ønsker ikke
at lære det.

Erhvervsmøder
Flere erhvervsfolk har fået øje på Vækst-Huzet som
et sted, de kan afholde møder, kurser og konferencer.
Også Bornholms Regionskommune har brugt huset
til møder i Væstkforum og en temadag for et af
deres fagområder.
”Det glæder os, at huset bliver brugt også i
hverdagene, og ikke kun fredag og lørdage til fester.
Nu er der et køkken, som har kapacitet til 120 personer, og det kan huset sagtens rumme,” siger Jesper
Møller-Hansen, som sammen med Lone Møller-Hansen ejer af Vækst-Huzet.

Gospelfællesskabet
Gospelfællesskabet Bornholm har sin hjemmebane i
Vækst-Huzet. Hver måned er der gospelbrunch, den

første lørdag i måneden kl. 10-13. Det er en anledning, hvor man spiser sammen (alle medbringer et
eller andet til brunch-bordet), lytter til et oplæg omkring hverdagstro, taler sammen i mindre grupper
og så selvfølgelig synger gospel.
Hver anden måned er der en stille gospel-gudstjeneste i Vækst-Huzet, kaldet Gospel Meditation. Det
er en anledning til refleksion og stilhed imellem
gospelsangene.

Påske
Også i år er der mulighed for at opleve påsken på en
anderledes måde. Lige som sidste år arrangerer
Gospelfællesskabet tre anledninger i Vækst-Huzet.
Skærtorsdag fejres med lammesteg og nadver, for
det var den dag, Jesus indstiftede nadveren sammen med sine disciple, den sidste aften han levede.
Det koster 30 kr. for voksne at deltage, gratis for
børn under 12 år.
Langfredag kan slutte med en stille anledning. Her
følger vi Jesus den sidste dag, han levede, igennem
sang, musik og læsninger fra Bibelen.
Endelig kulminerer påsken søndag morgen. Her er
det nærmeste vi kommer at opleve overraskelsen
og glæden over Jesu opstandelse. Vi begynder i
mørket, går til graven og slutter ved et bål. En smuk og
utraditionel måde at fejre den største kristne højtid på.

Konfirmationer
Vi nærmer os konfirmations-tiden. Med det nye køkken er der nu mulighed for selv at lave maden eller
medbringe en kok. Der er endnu enkelte ledige
dage, så kontakt Jesper Møller-Hansen, for at få en
aftale.

Datoer:
20. marts kl. 19: Charlotte Rørth, foredrag ”Vi mødte
Jesus”. Entré 100 kr.
29. marts kl. 18: Jesu sidste måltid med disciplene,
skærtorsdag live. (tilmelding)
30. marts kl. 19: Langfredag aften. Hvad skete der
den sidste dag i Jesu liv? I sange og ord.
1. april kl. 5-8: Påskemorgen, drama og forløsning.
Slutter med morgenkaffe.
7. april kl. 10-13: Gospelbrunch, Hanne Riis Sørensen
15. april kl. 15.30: Gospel Meditation, café fra kl.
14.30.
5. maj kl. 10-13: Gospelbrunch, Lone Møller-Hansen
29. maj kl. 19: Berit Jochimsen, foredrag ”Tal, så dit
barn lytter. Lyt, når dit barn taler.”
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Formand:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 9142
mikael.mogensen@nypost.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

Åhalsegård
Rutsker Sogneforening inviterer alle til at besøge Åhalsegård i
Rutsker. Ole Hansen på Åhalsegård har en samling af traktorer
og andre landbrugsmaskiner som han gerne vil vise os. Ole giver
en rundvisning og fortæller om de maskiner han har stående.
Efterfølgende er der kaffe og kage.
Vi mødes på Åhalsegård, Kirkedalsvej 25 i Rutsker, lørdag den
5. maj kl. 14:00

Grill aften i Rutsker Byhave
Fælles spisning og råhygge i Rutsker.
Første fredag i juni, juli og august.
Grillen tændes kl. 18:00
og godt humør. Alle er velkomne

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

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

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

1. Suppleant:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle

2. Suppleant:
Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

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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Stemningsbilleder fra vores sidste Hyggeaften i FDF Kredshuset. Vi startede med fællesspisning og
derefter kaffe med kage. Efterfølgende fandt vi sanghæfter-ne frem og vores musikere spillede til.

39

6NDOGXN¹EHHOOHUV§OJH"
5LQJWLOGDQEROLJ5¹QQHRJI¦
HQKXVVQDN
5LQJWLO-DQ)UDQN.QXG(ULNHOOHU0DUWLQLGDQEROLJ5¹QQHS¦
HOOHUNLJIRUELYRUHVEXWLNL1¹UUHJDGH
9LKDUDOWLGNDIIHS¦NDQGHQRJWLGWLOHQKXVVQDN

 GDQEROLJ5¹QQHx1¹UUHJDGH5¹QQHx7OIxURHQQH#GDQEROLJGN
 GDQEROLJ1H[¹x7RUYHW1H[¹x7OIxQH[RH#GDQEROLJGN

GDQEROLJ%RUQKROPY2OH 0DUWLQ:.RN+DQVHQ
(MHQGRPVP§JOHUHYDOXDU 0'(xZZZGDQEROLJGN

