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Hasle Byting

KUK i Hasle
 
Fredag 17. april 2020 kl. 18:30 på Hotel Herold:

Først en bid mad fra Herolds køkken. 
Derefter forestillingen TØRSKOET med skuespiller 
Line Svendsen.
TØRSKOET - et satirisk drama om provins kontra storby

Pris: kr. 215 for mad og forestilling.

Grådkvalte funktionærer udtaler på tv, at de er blevet 
tvangsforflyttet til provinsen. Politikerne råber at 
Danmark knækker midt over. Fordommene tårner sig 
op. Og det gør ondt på Iben. Hun og hendes datter 
vælger dog at flytte med styrelsen fra Nørrebro i 
København til en mindre by i provinsen. De skal sige 
farvel til lille lejlighed, cafeen lige om hjørnet, egen 
selvforståelse og cool storby. Og goddag til hus, have 
og et nyt liv på landet. Vi følger Ibens første år, hvor ord 
som grødbar, havnebus og myldretid mister deres 
betydning, og nye realiteter som reservedunk, skolebus 
og hønsehus får plads. Selvgodheden og københavneriet 
får et iltrængt eftersyn og et los bagi, ligesom provinsens 
mindreværd og stillestående storbyefterligninger 
bliver samlet op.

Skuespiller: Line Svendsen, Dramatiker: Annegrete Kraul, Instruktør: Bodil El Jørgensen, Scenograf: Henriette Drejer Lubanski

Bytingets aktivitetsudvalg har besluttet at gentage de senere års Påske 
i Hasle,  i 2020 - i dagene 05. april – 13. april. 
Beslutningen bakkes op af Hasle Turist- & Erhversforening.

Vi vil igen i år markere påsken visuelt  og vi håber på et samarbejde 
igen i år med skolen og børnehaver om projektet ”Grøn/Gul Påske i 
Hasle”. Udsmykningen vil foregå torsdag/fredag den 02/03. april.

Påsken falder lidt tidligere end sidste år, men der er sikkert flere i 
området/byen der åbner, eller har åbent for sæsonen, som der kan 
gøres opmærksom på. Vi vil bestræbe os på, at det igen bliver en 
familievenlig påske Hasle indbyder til.

Vi opfordrer alle der har, eller vil lave en aktivitet i påskeugen, eller har 
ideer til andre indslag, om at meddele det til undertegnede gerne så 
hurtigt som det er Jer muligt. Vi ser også gerne tilbagemelding fra 
områdets spisesteder omkring åbningstider og gerne med et 
påsketilbud.

Med venlig hilsen, Hasle Byting & Hasle Turist- & Erhversforening

Repræsentantskabs
møde og borgermøde i 

Hasle Byting

Mød op til mødet torsdag den 

12. marts kl. 19.00 på Rådhuset 

(indgang fra Rådhusgade).

I forlængelse af 

repræsentantskabsmødet er der 

borgermøde med fokus på 

”Hasle Havns - og vort områdes 

muligheder nu og fremover”

Hasle Bytings Ildsjælepris 2020 

overrækkes ved mødet.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

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

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

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

Sekretær
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com

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

Afdelingsformænd

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

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kennyjensen535@gmail.com

Fodbold
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk
 
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk

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

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

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

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

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Hasle Hallen

Byvangen 6, 3790 Hasle

Sildefesten

www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening

www.hasle-if.dk

R32 Ninni Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Når dette indlæg læses i vores blad, er afdelingerne 
godt i gang med at forberede afslutningsarrangement/
opvisning eller lign for vinteraktiviteterne 2019/2020.

De fleste afdelinger stopper for vinterens aktivitet 
med udgangen af april/maj måned, men selvfølgelig er 
der vores 2 afdelinger kroket og petanque som jo 
ikke lukker ned men fortsætter, de er i gang hele 
året rundt.

Vi skulle måske omdøbe de to afdelinger til ”de seje” 
– men det skal afdelingerne selv bestemme, hvis der 
skal ske et navneskift.

Der har nu været afholdt medlems-møder i alle 
afdelinger, desværre med ringe tilslutning i nogle 
afdelinger, men jeg må så gå ud fra, at der i den 
enkelte afdeling ikke er noget som trykker 
medlemmerne rigtig meget. Dette tillægger jeg de 
enkelte afdelingers ledere og trænere – tak for det.

Planlægningen af sildefesten for 2020 er allerede 
godt i gang og så vidt jeg kan konstatere, vil 
sildefesten i 2020 være på somme høje niveau som 
tidligere, så jeg håber, at så mange som muligt 
stadig vil bakke op omkring sildefesten så vil kan 
mødes og få nogle hyggelige timer sammen.

Bankoudvalget er også ved at være færdig med 
denne sæson og stopper med udgangen af april 
måned og starter så igen i september måned. Jeg vil 
gerne sige tak for en god sæ-son og det rigtig gode 
tilskud som udvalget giver til idrætsforeningen. 

Idrætsforeningens general-forsamling er også 
planlagt til afvikling den 20. marts 2020, hvor jeg 
igen gerne vil opfordre til, at I møder op og være 
med til at have indflydelse på hvordan vores 
forening skal formes. 

Der er nogle valg på general-forsamlingen, men der 
er sat forslag til besættelse på den alle, så kom bare 
og lad være med at være bange for at blive valgt 
hvis du ikke har lyst. Hvis du har lyst til kampvalg er 
det bare med at stille op – det kunne være sjovt for 
en gangs skyld.

Alle er rigtig hjertelig velkommen til vores 
generalforsamling.

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en god sommer 
og forhåbentlig ses vi til Sildefesten eller på 
sportspladsen, fælleden eller hvor Hasle 
idrætsforening har aktiviteter.

Johnny Asmussen

HIF gymnastik 

I gymnastikafdelingen er vi godt 170 medlemmer 

og tak til alle som yder en indsats for gymnastikken i 

HIF. 

Gymnastikafslutning

Sæsonen slutter med gymnastikafslutning søndag 

d. 15. marts kl. 14.30-16.30 i Hasle Hallen. Her 

glæder vi os til at vise, hvad vores børnehold har 

lært i løbet af vinteren og vi får besøg af 2 

gæstehold.

I weekenden d. 28.-29. marts vil vores springhold 

tage til forårs-opvisning i Åkirkeby hallerne.

Vel mødt.

Medlemsmøde og udvalg

Mandag d. 20. januar 2020 afholdt 

gymnastikudvalget medlemsmøde i Barakken, 

Hasle hallen. Der var 14 fremmødte. Til 

medlemsmødet blev drøftet hvilke hold og 

aktiviteter vi skal udbyde i HIF gymnastik. Udvalget 

vil fortsat arbejde på at få tilbud til alle aldre. Der 

blev opfordret til, at alle er behjælpelig med at finde 

nye instruktører. 

Der var genvalg til udvalget og det består af Ethly 

Westh, Helle Womb Mogensen, Gitte Nielsen og Iris 

Viborg Kofod. Vi mangler at besætte en udvalgspost, 

som udvalget fik bemyndigelse til at besætte af 

medlemsmøde-deltagerne. 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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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 18. 
september 2019 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 29. 

april 2020.

Husk ka ekoppen

Petanque

Vi har nu taget hul på et nyt år 

hvor vi forhåbentlig for spillet en 

masse petanque på vore baner, 

indtil nu har vejret ikke været 

mod os.

Vi sluttede 2019 med en dejlig 

julefrokost den 23, november 

hvor der var 18 feststemte 

deltagere.

Vort årlige medlemsmøde blev 

afholdt lørdag den 19. januar hvor 

der var mødt 20 medlemmer. Vi 

startede med et mindre traktement, 

hvorefter vi kl. 14 startede 

medlemsmødet. Formandens 

beretning blev godkendt, 

regnskabet blev godkendt. På valg 

var Kaj Erik og Bo, begge blev 

genvalgt for 2år. Ny suppleant 

blev Aage, der blev valgt for 1 år.

Baneudvalg var på valg, Bernt, 

Bent og Mogens blev genvalgt.

Festudvalg Jane og Inger blev 

genvalgt.

Vi vil meget gerne invitere nye 

spillere til at komme ud og prøve 

dette spændende og meget 

sociale spil, kom på en af vore 

træningsdage, hvor i kan låne 

kugler for at prøve spillet.

                                  

AKTIVITETSKALENDER

Træningstider:

TORSDAG   KL.10,00 – 12.00

LØRDAG     KL. 13.00 – 15.00

SØNDAG    KL. 10.00 – 12.00

VINSPIL:                                

FØRSTE LØRDAG I 

MÅNEDEN, START 4. APRIL 

SLUT 7. NOVEMBER

UDVIDET VINSPIL:

LØRDAG DEN 4. JULI

SKOV OG STRAND:

SØNDAG DEN 7. JUNI KL. 09.00

KLUBMESTERSKAB DOUBLE:

SØNDAG DEN 28. JUNI KL. 10.00

KLUBMESTERSKAB SINGLE:

SØNDAG DEN 9. AUGUST KL. 10.00

FEMKAMP:

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 

10.00

Hvis der er ændringer vil det 

blive opslået i klubhuset.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt 

forår, med rigtig mange gode 

dage på vore baner.

Kaj Erik Hansen

Hasle Idrætsforening

Sidste strøm til Familiesvømning
 

Strømmen til HIF’s Familiesvømning har været rigtig 

god i denne sæson. Vi har været ca. 50 deltagere pr. 

gang – store som små.

Men der er også plads til dig og din familie. Så er du 

eller dit barn medlem af Hasle Idrætsforening, skal 

du bare  pakke badetøjet og komme med ud i 

Rønne Svømmehal den første lørdag i marts og 

april. Da har idrætsforeningen nemlig lejet 

svømmehallen fra kl. 15.00-16.00.

Vi har adgang til alle bassiner, vipper, sauna og 

rutsjebane. Og der er altid mulighed for at få en 

hyggelig snak med andre HIF’ere ved bassinkanten.

Det koster kun 25 kr. for hele husstanden og 15 kr., 

hvis du kommer alene.

De sidste gange i denne sæson er lørdag den 7. 

marts og lørdag den 4. april. Derefter holder vi 

sommerferie frem til første lørdag i oktober.



777
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www.futurae.dk
Tlf: 88 82 16 10

Murerarbejde

Tømrer & snedkerarbejde

Beton og belægningsarbejde

Kloakarbejde

Nedrivning

Hasle Idrætsforening

Sildefest 2020
Torsdag den 9. juli til søndag den 12. juli
v/ Trine Leerskov, koordinator for Sildefesten

Vi er i fuld gang med planlægningen.

Årets Sildefest er meget mere end tivoli, musik, fest, 

mad og sjov. Det er meget mere. Det er 4 dage, hvor 

vi møder venner – gamle som nye, er i godt samvær 

med familien og hvor vi mærker det fællesskab, som 

er så unik ved Sildefesten og  i Hasle.  

Planlægningsudvalget i fuld gang med at sætte et 

program for årets arrangement og jeg er beæret 

over at være med, som koordinator til en fest som 

bliver afholdt for 61. gang. Der mærkes en flot 

opbakning fra alle de frivillige, som bidrager til at 

Sildefesten kan lade sig gøre. Det er da fantastisk

Sildefesten er fuld af traditioner og dem holder vi 

ved. Grisene er bestilt til grisefesten, Kutteren Hansa 

er parat til kuttertræk og Miss Sild og musikken til 

alle dagene er på plads. Vi er godt på vej. 

Der er musik for enhver smag. Søn for mor er friske 

og klar til at underholde en masse glade mennesker 

med deres sange og musik. Lune Carlsen spiller Kim 

Larsens bedste hits, som var det Kim Larsen selv. Det 

sker under maden til grisefesten. Baggårdens Helte 

er et rockband, der leverer en personlig og 

nærværende version af kendte danske sange fra de 

seneste 4 årtier. Guitar-cowboy fra Nyborg, Henrik 

Johannesen kommer med sit countrymusik og  

afslutter Sildefesten søndag eftermiddag. 

Dødspoppatruljen var vildt populære sidste år, hvor 

de leverede en fest og show, der rykkede grænser 

for hvad man kan forvente af et partyband.  De 

træder på scenen fredag aften. Og så har vi Heat-

Makers der også spiller fredag aften med musik fra 

en svunden tid med Elvis, Johnny Cash og Beatles. 

Søndag formiddag underholder Harmonika 

Horrana, hvor hovedparten af instrumenter er 

harmonika’er foruden sav, trommer og guitar.

Dertil kommer DJ’s Frank Folkmann og Jan Finne 

Olsson samt Bornholmergarden. 

Glæd jer og husk at sæt kryds i kalenderen.

Fra den 1. maj 2020 er det muligt at bestille billetter 

til Grisefesten og det sker til Susanne Olsen på 

28830248 eller mail Susanne.olsen@outlook.dk 

Skulle der være nogle, som gerne vil give et nap med 

er I meget velkomne. Ring til Trine på 42940130.

Overskuddet går til undgdomsarbejdet i Hasle I.F.

Hold øje med os på Facebook, Bornholmsk Tidende, 

Bornholm.nu og i Hasle-Nyt.



9

Hasle Småbådeklub

Formand:
Sven Olaf Kjær

23 93 80 51

fm@hasbk.dk

Næstformand:
Jørn Ole Jensen

40 29 45 87

nfm@hasbk.dk

Kasserer:
Jørgen Hansen

40 13 11 19

kas@hasbk.dk

Sekretær:
Carsten Reker Hansen

30 32 61 77

sek@hasbk.dk

Medlem:
Thomas Anker

22 92 47 54

med@hasbk.dk

Vi er så småt ved at være 

igennem vinteren 2019/20. Den 

blev mild og uden frost og sne 

ligesom de seneste vintre. Til 

gengæld har det blæst næsten 

uafbrudt fra september måned, 

hvilket har resulteret i, at vore 

medlemmer ikke har fået ret 

mange havdage. Der blev ikke 

fanget nogen julelaks og blæsten 

er fortsat i januar måned. 

Medlemmer med trollingbåd 

ligger ellers klar, da der er fanget 

flere laks på fiskernes 

faststående laksekroge. 

Som et tilbud til medlemmerne 

har Hasle Småbådeklub flere 

fiskekonkurrencer løbende hen 

over året. Disse har afløst tidligere 

konkurrencer, der typisk blev afviklet 

på en lørdag. Men da vi ligger ved 

en vestvendt kyst, hvor det ofte 

blæser, kan der ikke planlægges 

bare nogle dage i forvejen.

Den helårlige fiskekonkurrence 

går ud på, at man præmierer den 

største (tungeste) laks og torsk, 

der fanges i løbet af hele 

kalenderåret. Kandidater er de 

fisk, der oploades med billede på 

klubbens hjemmeside. 

Derudover trækkes der lod når 

året er gået mellem alle 

oploadede fiskebilleder. Vi har 

også en ”påskekonkurrence” om 

at fange den største fisk og at 

fange flest kilo fisk. 

Konkurrencen går over flere 

dage med indvejning hver dag 

kl. 15. Derved kan man selv eller 

vinden bestemme, hvor mange 

dage man vil tage på havet. 

Samtlige konkurrencer har fine 

præmier.

De oploadede billeder fra 2019 

på hjemmesiden viser, at der 

blev fanget 16 laks, 15 torsk og 

59 makrel. Meget markant blev 

laksene fanget de første fem 

måneder, og derefter viste 

makrellerne sig, medens 

torskene lå jævnt over året. Den 

største laks vejede 10,5 kg renset 

vægt.

Får man som læser og bådejer 

interesse i at deltage i 

ovennævnte konkurrencer, er det 

bare at komme på vej. Er man 

ikke medlem, kan det let klares 

ved en tilmelding på klubbens 

hjemmeside.  Det koster kun 100 

kroner om året, og så bliver man 

en del af et fællesskab, hvor 

gamle medlemmer gerne øser 

ud af deres erfaring. Foruden 

fiskeri er det også muligt at aftale 

længere sejlture, og medlemmer 

har tidligere besøgt den 

sydsvenske skærgård.

Vil man ud og fange en laks viser 

jo sidste års erfaring, at det 

foregår i de næste måneder. Det 

er også her ”Trollinmaster 

Bornholm” bliver afviklet. Så nu 

er det bare at håbe på noget 

godt vejr. 
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TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

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

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Haveforeningen for Hasle og Omegn

Torsdag den 13. februar 2020, 
blev der holdt generalforsamling 
i Hasle og omegns Haveforening.
Generalforsamlingen blev 
holdt på Rådhuset  og frem-
mødet var, som altid stort. Ved 
bestyrelsens beretning blev 
det nævnt, at flere havde 
opsagt deres haver, enten fordi 
de synes at alderen trykkede 
og det var svært at magte 
havearbejdet, eller at de var 
unge, og havde fået børn, og 
dermed ikke mente at de havde 
tid til dyrkning i haven mere. 
Det er altid ærgerligt når man 
skal sige farvel til medlemmer i 
et godt og sundt fællesskab, men 
det er de vilkår der gælder for alle 
foreninger. I en haveforening 
er det dog altid kedeligt, hvis 
der henstår haver som ikke er 
dyrket, ligesom økonomien 
også har det bedst med, at alle 
lodder er i brug.

Selv efter at de personer, som 
stod på venteliste har fået 
tildelt en have, er der stadig et 
par haver ledige, så hvis 
nogen har lyst til hjemme
dyrkning af grønsager, være 
bæredygtige, få masser af frisk 
luft eller et godt alternativ til 
fitness centret, så er der 
muligheder her. Man skal dog 
være bosiddende i Regions-
kommunen for at kunne 
ansøge om en have.

Under punktet indkomne forslag 
ved generalforsamlingen, blev 
det besluttet at genåbne 
indgangen ved cykelstien, ud 
for have nr. 29. Denne indgang 
vil dog være aflåst, men skal 
kunne åbnes med en udleveret 
nøgle, når der er behov for at 
få en trailer ind i denne ende af 
haverne. Det blev ligeledes 
besluttet at man ikke fremad-
rettet vil udleje halve haver, da 
det kan være problematisk, for 
haveforeningen, at udleje den 
sidste halvdel. Det vil sige, 
hvis man kun ønsker en halv 
have, så lejer man en hel have 
og derefter finder man en god 
havemakker at dele haven med. 

Bestyrelsen barslede i 2019 
med et nyhedsbrev, der skulle 
udsendes på mail til have-
foreningens medlemmer. Dette 
nyhedsbrev blev vældig godt 
modtaget, og vi prøver om 
succesen kan fortsætte i 2020, 
måske endda med et månedligt 
nyhedsbrev. 

Efter generalforsamlingen 
kunne det konstateres at 
bestyrelse, suppleanter og 
revisorer var uændret, da alle, 
som var på valg, modtog 
genvalg.

Kenn-Erik Olsen
Formand
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 61249126

E-mail: 

haslegenbrug@outlook.dk

Butiksudvalg

Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf.: 30 70 46 35

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Suppleanter:

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Så kom vi godt ind i et nyt årti. 

Forretningen fik et pænt 

overskud, som kan komme 

mange til gode. Dette skyldes 

jeres velvilje til at aflevere brugte 

ting og tøj til forretningen og 

alle de kunder der kommer og 

handler hos os.

Foråret og påsken nærmer sig. Vi 

har meget flot påskepynt på 

lager. Påskeæg, kyllinger, 

lysestager, bordløbere, pap æg 

til slik og meget mere. 

Der er også festtøj til voksne og 

børn til forårets store fester. 

Brudekjoler, smoking, jakkesæt o

g festkjoler. Mange flotte sko.

Vi har også et stort udvalg af 

børnetøj og babyudstyr.

Følg os på Face book på siden 

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

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

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Kom og inspirer hinanden.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095

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

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

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

Stolegymnastik
Tirsdag kl. 10:00-11:00.
Der er både siddende og stående 
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

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

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

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

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

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

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

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

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

Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i 

ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde, 

men for alle beboere på hele Bornholm.

Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores 

kvartalsblad ”Knudepunktet”.

Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på 

Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.

Ugeprogram for aktiviteter:

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42

Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95

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

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

Der vil være mulighed for at 
købe kaffe/te.
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Aktivitetscentret i Hasle

”Hasle Senior Walk”:

Vores ture har ligget stille i vinter, så vi blev fri for at slide os igennem 
snemasserne i den bidende frost - ? .
Men nu nærmer foråret sig, så vi finder forårshumøret, det store smil og 
traveskoene frem igen.
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 fortsat på 2 ruter i forskellige længder – den korte tur på ca. 1,5 
km, hvor man også kan deltage med rollator – og en længere tur 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.

De næste ture er den 23. marts, den 20. april og den 18 maj 2020 – alle dage kl. 13:00. 
Skulle det blive (meget) dårligt vejr, så bliver vi hjemme. 

Kommende arrangementer:

Sangeftermiddag................................................................................................ 16. mar. kl. 14:00

Hasle Senior Walk............................................................................................... 23. mar. kl. 13:00

Hasle Senior Walk................................................................................................. 20. apr. kl. 13:00

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

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

Sangeftermiddage i april og maj..................................................... tidspunkt kommer senere

Sangeftermiddage

Vores nyeste tiltag er ”Sangeftermiddage”, som vi nu allerede har haft et 

par gange og med en fin tilslutning.

Derfor har vi planlagt at fortsætte med disse sangeftermiddage én gang 

om måneden.

Vi mødes kl. 14:00, hvor vi drikker kaffe/the, som koster 5,- kr  –  kage/brød tager man selv med. 

Kl. 14:30 til 15:30 er der fællessang, hvor Lisbeth Kjøller spiller og vi 

synger med på de gamle, hyggelige melodier.

Der er ikke tilmelding – I møder bare op – og næste gang er 

den 16. marts.
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

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

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

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson

Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden

Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

13. marts  

Torben Hansen fortæller om 

Brorson som menneske, digter 

og biskop

20. marts 

Café

27. marts

Ingen café. Seniortræf lørdag 

den 28. hos LM kl. 14.30

3. april

Vi får besøg af Jakob Houler,

Om påskeforberedelser

10. april 

Ingen café langfredag

17. april

Anemonetur til Fuglesangen hos 

Lene og Henning

24. april

Ingen café. Seniortræf hos 

ELM lørdag den 25/4  kl. 14.30

1. maj

Udflugt til Nordvig i Sandvig

hos Vivi og Kjeld Olesen

8. maj

Ingen café, St, Bededag

15  maj

Paul Kjøller kommer og fortæller 

om

”Rom, historisk og aktuelt– med 

et kristent perspektiv”

22. maj 

Café

29. maj

Jens Jørgen Rasmussen kommer 

og gør os lidt klogere på pinsen

5. juni

Vi får besøg af Marianne Lind, der 

fortæller om at være frivillig som 

patientstøtte og med flygtninge

ER POWER OGSÅ
VIGTIG FOR DIG?
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Kirkesiderne

Præstekontoret Hasle-Rutsker 
Storegade 44

3790 Hasle

Tlf. 5696 4009 / 5151 0945

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 desuden på tlf. 5695 3295

E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel
Træffes bedst onsdag 9-15 og tirsdag 

efter kl. 13. 

Tlf. 5049 5052

E-post: elnaroennedebel@gmail.com

Graver i Hasle 
Preben Sommer
Træffes på kirkegården på Fælledvej 

32, tirs-fre. Mandag er fridag.

Tlf. 5696 5115 / 2345 7683

E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård, 

bedst tir.–fre. 8-9.

Tlf. 5185 5916

E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 4023 5768

E-post: aase.houler@gmail.com

Organist/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir

Tlf. 2629 0936

E-post: sigga@mpiri.org

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989

Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 2124 3996

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268

Kirkeværge Holger Anker Kofod  
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 14. april til 

sognepræsten. 

Velkommen til Hasle og Rutsker sognes nye 
sognemedhjælper: Elna Rønne Debel

Elna er allerede et lidt kendt ansigt i vores to 

kirker, og er nu blevet ansat officielt som 

sognemedhjælper pr. 1. februar 2020. 

Hun er ansat 9 timer om ugen og kommer 

primært til at arbejde tirsdag eftermiddag 

og hele onsdag. Elna har i det sidste års tid 

været minikonfirmandunderviser for elever 

fra Svartingedal Skole og har også afløst som 

kirkesanger. 

Elna har for nogle år siden været ansat som 

vikar for sognemedhjælperen – og har været 

fast ansat som sognemedhjælper i Knudsker 

og Nyker.  

Kontaktoplysninger på Elna ses på kirkesidernes adresseliste side 19.

Jeg er rigtig glad for at møde mennesker, fortæller Elna - lige der hvor 

de er i livet. Om det er ved starten på livet til babysalmesang og 

minikonfirmandundervisning, midt i livet til interessegrupper, 

spaghettigudstjenester m.m. - eller sidst i livet blandt ældre. Jeg er 

optaget af at møde mennesker og glad for at bruge TID sammen.  I dag 

er begrebet TID jo næsten penge værd – ”jeg har ikke tid”, siger vi. 

Mange er på den konto lidt ensomme og alene – Jeg er nysgerrig på, 

om vi ud fra Hasle og Ruts kirker kan gøre noget sammen - for 

hinanden og for andre i åbne fællesskaber.

Ud over sognemedhjælper-stillingen har jeg også et 30 timers 

socialpædagogisk job i Svaneke Børnehus. Hver tirsdag eftermiddag 

og hele onsdag har jeg fri fra pædagogjobbet, og det er især disse 

timer jeg vil arbejde som sognemedhjælper. 

Min hjemlige situation er, at jeg på 24. år er gift med Henrik, der er 

tømrer og vi bor i Vestermarie sogn på landet. Vi har tre voksne børn på 

23, 21. og 18 år og er så heldige, at den yngste stadig bor hjemme. 

Jeg nyder meget at færdes i den bornholmske natur og opleve Guds 

vidunderlige skaberværk! Og så er jeg medlem af Viking atletik, man 

må jo holde sig lidt i form i min alder….

Jeg glæder mig til at mødes med jer alle og vil gerne lære jer bedre at 

kende. Jeg kommer gerne på besøg, hos alle der har lyst til at snakke 

med mig. Håber at vi må få et rigtig givtigt samarbejde i Hasle og i 

Rutsker sogne.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

8. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle Kirkekoret medvirker

15.  – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts   
*Indsamling til Kristeligt forbund for studerende

22. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
9.00 Hasle Fællesgudstjeneste

Elon Lauterlein

29. – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55 
9.00 Ruts
10.30 Hasle

APRIL 

5. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16 
10.00 Hasle Konfirmation

Ruts Ingen gudstjeneste.

9. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15 
16.00 Ruts Fællesgudstjeneste, 

Kirkekoret medvirker.
Spisning efter gudstjenesten. Kirkekoret medvirker. 

10. – Langfredag, Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37 
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste 
Duo med bratschist Laila Knudsen og sanger Maria 
Kofod Drejer medvirker. 

12. – Påskedag, Matt 28,1-8 
9.00 Hasle
10.30 Ruts 
I begge kirker sang ved Sigga E, Aase H og 
medlemmer af kirkekoret. 
*Indsamling til Dansk Bibel Institut

13. – 2. påskedag, Joh 20,1-18 
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste

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

Hasle Ingen gudstjeneste

26. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-20 
9.00 Ruts
10.30 Hasle

MAJ

3. – 3.s.e. påske, Joh 14,1-11 
9.00 Hasle
10.30 Ruts

8. – Bededag, Matt 7,7-14 
10.30 Ruts Fælles gudstjeneste.  

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

17. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11 
10.30 Hasle Fælles gudstjenese, Peter Hauge Madsen

21. – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53 
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste, Finn Kappelgaard
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige 
Søndagskoler

Forklaringer:

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af 
sognets præst. 

* Indsamling i begge kirker.
** Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten 
inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale. 

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. – Gælder 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, 
senest 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. 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og 
modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle 
Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved 
gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. 
halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga 
Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Sigga. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, 
Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Se særligt program med datoer. For tiden læser vi 
førstkommende søndags evangelium og snakker om, 
hvad det siger os.  Studiekredsen samles ca. en gang 
om måneden. Der kræves ikke nogen andre 
forudsætninger end interesse. Flere oplysninger hos 
sognepræst Jens Jørgen Rasmussen 
(kontaktoplysninger på side 19).

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 18.03. og 29.04. kl. 19.00 i graverlokalet 
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 17.03. og 30.04. kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten 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. Hyttens voksne ledere er: 
Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen 
Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14. 

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 

SENIORTRÆF
Lørdag d. 28. marts kl. 14.30 i Luthersk 
Missionsforenings hus, Toftelunden 2. 
"Fra Hasle horra til olding" v/ Asger Jensen.

Lørdag d. 25. april kl. 14.30 i Evangelisk Luthersk 
Missions hus, Julegade 14. 

Halse-Rutsker Kirkekor medvirker 
ved gudstjester m.m.
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FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE 
VÆRDIER otte aftener om ti gode bud 

05.03. kl. 19.00 
Vi tror på tillid og retfærdighed
v/ Jakob Olsen, lektor i religionsfilosofi, DBI/FIUC-DK

8. bud Du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din 

næste

19.03. kl. 19.00 
Vi tror på hvilens betydning
v/ Nicolaj Wibe Generalsekretær, Indenlandsk 

Sømandsmission.

3. bud: Du skal holde hviledagen hellig

23.04. kl. 19.00 
Vi tror på menneskelivets værdi
v/ Ellen Kappelgaard, Klinikchef, overlæge.

5. Du må ikke slå ihjel

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker har planlagt en 

foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. I alt 

8 foredrag fordelt over det næste års tid. Vi har taget 

udgangspunkt i de 10 bud fra den positive side. Vi 

tror nemlig formålet med de værdier, som udtrykkes 

i budene, er at beskytte det gode liv og fremme 

kærlighedens gerninger. Men hvad det så betyder i 

hverdagens liv, det er et godt spørgsmål. 

Med foredragene ønsker vi ikke at dosere en ensidig 

tænkning, men først og fremmest at lægge op til 

debat og selvstændig stillingtagen. Vi ønsker at give 

stof til eftertanke om, hvorvidt kristne værdier stadig 

kan anvendes på en frugtbar måde i hverdagens liv. 

Rækkefølgen af foredragene i forhold til de 10 bud er 

ikke tilsigtet, men skyldes tilfældigheder i 

planlægningen. Vi håber at nå omkring alle 10 bud i 

løbet af året 2020. 

Alle foredragene holdes på Rådhuset, kultur og 

medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. 

Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré. 

PÅSKE i KIRKEN

Påsken er en af de tre store højtider i kirkens 

kalender og har fire helligdage på fem dage. Vi 

samles om nadverens historie, om Jesu gådefulde 

død og om hans sejrrige opstandelse.

Onsdag d. 8. april kl. 11-14 

PÅSKEVÆRKSTED i Hasle Kirke

Tre steder i kirken kan du på en levende måde få 

fortalt om, hvad der skete med Jesus og hans 

venner i påsken for ca. 2000 år siden. 

Et andet sted i kirken indretter vi et lille 

”værksted”, hvor du kan: 

Male et påskeæg, lave et påskelam, et lille kors af træ 

eller et bede-armbånd af perler. 

- Deltagelse er gratis inklusive materialer til to ting 

pr. deltager. Alle i alle aldre er velkomne.  

Skærtorsdag, d. 9. april kl. 16 holder vi 

nadvergudstjeneste i Ruts kirke, hvor kirkekoret 

medvirker og derefter er der fællesspisning. 

Tilmelding til spisning senest d. 5. april (gerne før) til 

sognepræsten, se adresselisten side 19.

Pris spisning: 100 kr. for voksne. Hjemmeboende 

børn gratis.  

Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver ikke 

tilmelding.

Også ved to af de ØVRIGE GUDSTJENESTER i påsken 

er der ekstra sang og musikindslag. 

Se tid og sted i gudstjenestelisten. 



19

Bestyrelse

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

Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

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

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

Bestyr. Suppl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790

Vores adresse er: Storegade 64, 
Hasle, vi har åbent hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 
21.00, samt  torsdag kl. 19.00 - 
21.00.
Dog ikke på helligdage, samt ferie 
i hele juli og august 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
www.haslelokalhistorie.dk 

Hvis du/I skulle have gamle bil-
leder eller gamle artikler lig-
gende, så vil vi meget gerne 
låne dem. Billeder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og 
motorcykler, gamle forretnin-
ger og virksomheder.

Kunne du/I tænke jer at se hvem 
der stod fadder på f.eks. dine 
bedsteforældre ja, det vil vi 
meget gerne hjælpe med, da vi 
har de bornholmske kirkebøger.

Bestyrelsen

Arrangementer

Marts
Lørdag den 21. marts kl.14.00 i den Store Sal.

Byens Billeder.

Så prøver vi igen at se på gamle billeder, på stor skærm, som dengang 

vi havde det i Gymnastiksalen. Vi har kaldt det Byens Billeder, så det 

kan blive lidt af hvert. Glæder os til at se jer, tag gerne en gæst med.

April
Torsdag den 16. april kl. 19.00 i den Store Sal.

”Regnvejr og ingen penge”

Vi ser filmen som blev optaget her i Hasle i 1965, skrevet af Hasle 

drengen, Henning Ipsen, som ville være fyldt 90 år den 16. april 2020. 

Det er samme dag som Dronning Margrethe fylder 80 år.

Maj
Fredag den 1. maj kl. 14.00 i den Store Sal.

Lillian Hjorth Westh kommer og fortæller historien om Livet på landet 

i Rutsker og deromkring.

Kom og hør om dette, ved den fantastiske dygtige fortæller. Glæder os 

til at se rigtig mange af jer.

Fredag den 22. maj kl. 14.00.

En lille gåtur i byen, med start på Hasle Torv.

Her vil der blive fortalt lidt om de forskellige bygninger og huse og 

måske lidt om deres beboere.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Gå ind på vores hjemmeside: www haslelokalhistorie.dk og klik ind på 

de forskellige punkter, alt efter hvad I kunne tænke jer at læse om. 

Hvis I trykker på for eks. Forfattere, kan I gå videre og trykke på 

Henning Ipsen, så er der en masse at læse om ham. 

Rigtig god fornøjelse.

Vi har også en hel del bøger af Henning Ipsen i vores bibliotek, det 

kunne være at man fik lyst til at læse nogen af dem.

Se i øvrigt vores lille udstilling om Henning Ipsen på Hasle Bibliotek 

frem til 1. maj.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Henning Ipsen, som mange husker ham.

Hilsen fra kassereren

Kontingent

Kontingentet for 2020 

er 80 kr. pr. person.

Kontingentet kan betales 

tirsdag og torsdag i 

foreningen eller lægges i 

postkassen Storegade 19A, 

Hasle

HUSK at skrive navn og 

adresse på kuverten

Kan også indbetales på 

foreningens konto i Nordea 

Reg. Nr.: 0650 

Kontonummer: 5366210832

Kontingentet skal være 

indbetalt inden den 1. marts

Mange hilsner kasserer, 

Tonni Jørgensen

Torsdag den 16. april 2020 er datoen for dronning 

Margrethes 80 års fødselsdag. Desuden dato for 

Hasledrengen, forfatteren Henning Ipsens 90 års 

fødselsdag. Han mindes af sin bror, Arne Ipsen:

Carlo Henning Ipsen, af familie, venner og bekendte 

kendt som Calle, blev student i 1948. Samme år som 

jeg begyndte i 1. klasse. Børnene begyndte dengang 

i skolen den 1. april, så min mor bad mig fri på 

studenterdagen. Vi cyklede til Rønne og stillede op 

ved springvandet på Store Torv. Der vinkede vi til 

hestevognen med de syngende studenter. Efter 

sommerferien blev Calle elev på Skårup Stats-

seminarium. Så vi voksede altså ikke op sammen. 

Men mine forældre fortalte om en livlig, både læse- 

og sportsglad storebror. En tid var Calle spejderfører, 

ellers ivrig fodboldspiller. Vores bedstefar, murermester 

Andreas Ipsen, var fodboldinteresseret. Han stod 

ofte i skovkanten ved Hasle Fælled og fulgte 

drengenes træning. Hvis Calle havde gjort det godt, 

så fik han en skilling af bedstefar. 

Calle sagde, da dronningen var kronprinsesse: 

”Engang får mine børn fri fra skole på min 

Mindeord om Henning Ipsen



21

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

fødselsdag!” Han mødte vist ikke 

dronningen. Men han satte hende 

højt, og de havde en fælles ven: 

maleren Oluf Høst i Gudhjem. 

Calle besøgte i sin tid Høst og 

viste ham sine tegninger. Men 

Høst fandt, at unge Ipsen havde 

større talent for skriveriet. Oluf 

Høst blev en ven for livet. 

Det blev til nogle få år som 

folkeskolelærer, og jeg ved, at 

Calle tog sig af bogligt svage 

elever og hjalp dem med at 

udvikle andre evner. Efterhånden 

kunne han hellige sig skriveriet. 

Forfatternavnet blev Henning 

Ipsen, men familie og venner 

kunne fortsat sige ”Calle”. Han 

skrev romaner, der i sin ligefremme 

stil har stærke præg af social og 

humanistisk holdning – og 

kærlighed til Bornholm. Og man 

aner lun ironi. Calle skrev også 

børnebøger, bl.a. ”Rødderne på 

klippeøen”, TV-spil, filmtekster og 

oversættelser af skuespil for 

Odense Teater. Her fik han et 

venskab med skuespilleren 

Morten Grunwald. 

TV-spilserien ”Regnvejr og ingen 

penge”, instrueret af Gabriel Axel 

og med udendørs optagelser fra 

Sildetorvet i Hasle, blev en folke-

succes. Det er blevet sagt, at 

serien lagde gaderne øde på de 

fire søndag aftener i foråret 1965. 

Hos Hasleegnens Lokalhistorie, 

ved formand Cai Kruse, blev 

serien vist over nogle aftener. 

Med tilladelse fra Danmarks 

Radio. Der måtte bare ikke tages 

entré.

Min yndlingsbog blandt Calles 

værker er roman nummer to: 

”Skrænten ved havet”. Calle brød 

sig ikke om, at der blev talt om 

romaners eventuelle baggrund. 

Jeg gør det også kun i dette ene 

tilfælde. For jeg aner træk fra 

vores mors dagbøger med glimt 

af landboliv i Rutsker. Det fine 

billede af romanens hovedperson, 

en omsorgsfuld mor til en børne-

flok, giver minder om Bedste 

(mormor), Frida Lind Andersen. 

Romanen ”Skrænten ved havet” fra 1959, med omslagstegning af Oluf Høst.

Hun var både troende og over-

troisk og en fantastisk fortæller. 

Calle tilegnede vores mor en 

maskinskrevet publikation, 

”Bedstemor”. Vores far læste op 

af den lille bog en nytårsaften på 

ældrecentret Toftegaarden i 

Hasle, og jeg har brugt citater i 

foredrag.

Sommerarbejdet i Hasle 

Calle mødte sin livsledsager, den 

gode og hjælpsomme Britta, på 

seminariet. De fik bopæl i Brittas 

barndomsby Kerteminde på Fyn. 

De to imødekommende 

mennesker befandt sig godt 

blandt fynboerne. En af vennerne 

var tømrermester og fodbold-

træner, og Calle fulgte bold-

klubben B 1909, kaldet ”Nieren”, i 

Odense. 
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Frk. Agnethe Dam

Jeg boede en lille tid på Lolland, 

derefter i Nordsjælland. 

Menneskeligt var der ingen 

afstand mellem os brødre. 

Vores forældre, Sara og Henry 

Ipsen, murer og organist, kunne 

samle familien. I deres hus ved 

Storegade indrettede de flest 

mulige sovepladser, og gård-

huset blev sommerbolig for 

familien på Fyn. Calle insisterede 

på at betale husets løbende 

udgifter. Vores forældre fandt 

også altid plads til deres 

københavnske feriedreng 

Jørgen, som blev optaget i 

familien, hans grønlandske 

hustru Kristine og deres børn, 

Poul og Søs. De kaldte mine 

forældre farmor og bedstefar. 

Calle tilbragte en stor del af 

sommeren i Hasle. Sammen med 

Britta og deres tre søde piger: 

Ane, Malene og Pernille. Da 

pigerne var færdige med skolen, 

de blev alle studenter, kunne 

forældrene være lidt længere tid 

i Hasle. Med et par oldebørn kom 

vi op på fire generationer om 

sommeren.

Sommertiden var absolut ikke 

ferietid for Calle. Han tog den 

elektriske skrivemaskine med. Så 

skrev han på en roman, i en ny 

bog kunne jeg ofte genkende et 

emne, vi havde snakket om. Og 

ikke nok med det. Calle oversatte 

og anmeldte bøger og skrev 

kronikker og kommentarer. Om 

aftenen lånte han vores forældres 

telefon og indtalte TV-anmeldelser 

til Jyllands-Posten. Britta blev en 

god børnebogsforfatter og 

oversætter af svensk litteratur. 

Calle var altid villig til at hjælpe 

med praktisk arbejde hos vores 

forældre. Og han tog sig tid til at 

mødes med venner. I Gudhjem 

Hedvig og Oluf Høst og 

boghandlerparret Gunver og 

Sven Harild. I Hasle mødtes han 

med en klasse- og legekammerat, 

Holger Nielsen, søn af fiskesalgs-

bestyrer Valdemar Nielsen. Og 

han hilste på en anden klasse-

kammerat, Lucie Finne, i ”Salgsens” 

røgeri. Hun blev fotograferet og 

omtalt i fotobøgerne ”Bornholm 

og bornholmere” og ”En bog om 

Bornholm”.  

Den gæve røgeridame Lucie Finne var Henning Ipsens klassekammerat. (Foto: 
Sune Jonsson, i bogen ”Bornholm og Bornholmere”). 

Et opmuntrende menneske 

Calle, som er blevet kaldt 

Danmarks flittigste forfatter, 

befandt sig bedst blandt jævne 

mennesker. Det rimer vist godt 

med venskabet til forfatteren 

Benny Andersen. Og han viste 

opmærksomhed over for sin 

familie. Da vores fætter Henning 

A. Jensen som kun 10-årig havde 
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Ekspressen
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ReklameEkspressen udfører alt indenfor trykt reklame fra idé til færdigt produkt.
Det Hasle Nyt du holder i hånden er leveret af ReklameEkspressen, ligesom vi er 
leveringsdygtige i alt fra visitkort, til facadebannere, bilreklamer og meget mere!

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP

mistet sin far, Niels Christian 

Jensen, inviterede Calle ham til 

at holde ferier i Kerteminde. 

Henning takkede ja, og de to 

sportsglade fætre overværede 

fodboldkampe i det fynske. 

Det kan give store udfordringer 

at have kendte søskende. Jeg fik 

en novelle og et skuespil for børn 

i et par københavnsaviser og 

skrev nogle hørespil – der ikke 

blev antaget. Jeg er mere til 

realisme og det direkte: historie, 

egnsbeskrivelser og erindringer. 

Erkendelsen blev støttet af Calle. 

Gennem en journalistisk 

uddannelse blev jeg en glad 

fortæller og har spillet teater og 

kirkespil. 

Vi fulgte hinandens gøremål, og 

jeg var den sidste, der fik en lang 

og god samtale med Calle. Den 

ovenud flittige og prisbelønnede 

forfatter var blevet træt og 

udkørt. Hans bortgang i 1984, da 

han var knap 54 år, var et hårdt 

slag for familien: Britta, pigerne, 

børnebørnene, forældrene, bror 

og svigerinde. Men vi holdt 

sammen omkring de gode 

minder. Og Calles døtre har 

skænket en samling af breve 

med illustrationer fra Oluf Høst til 

Bornholms Kunstmuseum. 

Calles  gravsted findes på Hasle 

kirkegård, tæt på lystskoven, som 

han holdt meget af. 

Jeg mindes ham med vemod, 

men også taknemlighed. Og jeg 

har opfordret Danmarks Radio til 

at genudsende ”Regnvejr og 

ingen penge”. En stor tak til 

Hasleegnens Lokalhistorie & 

Filmværksted, ved Richardt 

Vang-Olsen, fordi serien bliver 

vist i koncentreret udgave på 

min brors fødselsdag!                   

Arne Ipsen
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Grønbechs Gård  åbner sæsonen i år med en reception Lørdag den 4. april 2020 kl. 16.00-18.00 

Så er vi snart klar igen til en god sæson. Flere ildsjæle har været i gang hen over vinteren (var det for øvrigt 

vinter?) med diverse reparationer på det smukke gamle hus og med maling af podier o.lign. 

Forårsrengøringen klares lige inden åbningen – og nogle gange samtidig med, at udstillingerne stilles eller 

hænges op. Altid hyggeligt at møde disse kunsthåndværkere. 

Vi spiser nogle gange frokost sammen, så på den måde bliver der tid til en snak. 

Og husk – hvis du sidder og tænker, at du egentlig godt kunne bruge nogle timer engang imellem som 

frivillig  hen over sommerperioden på Grønbechs Gård, ja så er det bare f.eks. at komme ind og forhøre sig. 

Vi har altid plads til én til, og hvis vi selv skal sige det, er vi ret gode til at hjælpe nye frivillige godt på vej i 

jobbet. 

Ida Olsen

Grønbechs Gård
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Håndarbejdscaféen i det gamle rådhus i Hasle

Så er starten gået i det nye år, og det glæder mig at se nye ansigter.og velkommen til flere. 

Der er brug for hygge med andre og dele hinandens interesse for håndarbejde.

Det foregår hveranden torsdag fra kl 10-12 i det gamle rådhus i Hasle.

Nærmere info 

Kontakt Marianne Lind

Tlf 51159102

Håndarbejdscafé
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Hasle Datastâua

Forårssæsonen 2020 er i fuld gang. Nogle brugere af datastuen er blevet ”udlært” og er 

stoppet. Derfor er der for øjeblikket god plads i datastuen. Så hvis du synes, at du har brug 

for hjælp til din PC, IPhone, tablet eller SmartPhone, så kontakt blot undertegnede.  

Vi har stadig åbent onsdag formiddag kl. 9.00 – 12.00.

Vi slutter sæsonen med udgangen af marts måned. Det betyder, at sidste vejledningsdag bliver onsdag d. 25. marts. 

Den nye sæson starter onsdag den 2. september.

Vi siger tak til alle brugere af Hasle 

Datastâua i sæsonen 2019/20. 

Tak til Bytinget/Husbestyrelsen for 

godt samarbejde og også tak til 

øvrige brugere af huset for fleksibelt 

og hyggeligt samarbejde.

På vegne af hele vejlederholdet.

Cai Kruse. Tlf.: 29290554 

E-mail: cai.kruse@bornholmer.eu
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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 Service
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2815 6841

Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand
Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Kasserer / Sekretær  
Johnny Drachmann

Tlf. 6171 3848

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

Inger Hansen

Tlf. 2847 5151

ingersonnehansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 5696 4643 / 3028 4643

herdisj1942@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 6134 1188

jvjv@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Bente Thorsen

Tlf. 4250 3446

Den 1. februar afholdte vi et arrangement hvor seniorkonsulent Rikke 

fra Danske Seniorer kom, og fortalte om vores organisation, og hvilket 

arbejde de gør for vores forening og medlemmer.

I forsættelse af dette afholdte konsulent Lissi Krag Madsen fra Audika, 

din hørespecialist,  et interessant foredrag om hørelse, og ørets samspil 

med hjernen. 

Alle deltagere i arrangementet har været meget begejstrede for 

oplæggene.

Kommende aktiviteter:

Lørdag den 14.  Marts 2020 kl. 14:00 2020 

Medborgerhuset

Bjarne H. Kirkegård kommer og fortæller os om det Social-og 

Sundhedsudvalget arbejder med, blandt andet hjemmepleje og hvad 

der ellers måtte være aktuelt på dette tidspunkt.

Mød godt op så vi kan få mange af de spørgsmål belyst. 

Kaffe/The og kage 20 kr.

Lørdag den 4. april 2020 kl. 13:30 Medborgerhuset.

Foreningen afholder den årlige generalforsamling.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 

dage før generalforsamlingen.  

MØD GODT FREM.

Der spilles banko og der vil være gratis kaffe/the og kage.
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FRISKLAVET 
mad hver dag!

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

Storegade 73

Hasle Turist- og Erhvervsforening

Indkald til ordinær generalforsamling i HTEF

Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 19.00 på Hotel Herold i Hasle.

Generalforsamling indledes med indlæg a f tilflytterkonsulent Rune Holm .

Dagsorden iht. vedtægter.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for året v/ Kim Sørensen

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder regnskab for Hasle Håndværker- og

Industriforening v/Karin Pihl

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Valg af medlemmer og suppleanter. På valg som medlem for 2 år er : Jesper Møller-Hansen

og Poul-Jørgen Videslet. På valg som suppleanter for 2 år er: Knud Erik Hansen.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Rønne Revision på valg og Jørgen Mahler på valg

som bilagskontrollant.

7. Fastlæggelse af medlemskontingent.

8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Medlemsforslag skal tilstilles

formanden skriftligt 8 dage før generalforsamlingens gennemførelse.

9. Eventuelt.

Vi håber på godt fremmøde og glæder os til at se jer.

På vegne af bestyrelsen – Kim Sørensen
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Svartingedal skole

År 2020 er skudt i gang 
på Svartingedal Skole

Børnehaveklassen har allerede 

gået i skole i 100 dage. Det 

betyder naturligvis ”100 dages 

fest”. Forberedelserne til festen 

har været store, og der er blevet 

talt til 100 mange gange!

På selve festdagen blev der både 

optrådt for hele skolen med 

“Hundrede høns i hønsegården”, 

lavet udstilling, råbt hurra, spist 

boller og kage. Det var en skøn 

dag!

I 1.klasse er der stort fokus på 

læsning. I klassen er de i fuld 

gang med både læselogs og 

læsespil. Et af de nye spil går ud 

på både at læse sætninger, og 

lave yogaøvelser. Det har givet 

god læsetræning og mange 

gode grin!

Vi er så heldige, at vi før jul 

kunne overraske eleverne med 

en julegave. 

Vi får nemlig en stor flot 

rutsjebane og to nye basketball 

mål. Det glæder vi os alle til!

Børnehaveklassen er i fuld gang 

med et dans- og kunstforløb 

med Tilde. Dette betyder, at de 

hver fredag slutter ugen af med 

et par spændende timer med 

dans og kunstnerisk udfoldelse.

I slutningen af februar starter vi 

et nyt forløb om Guided Reading 

op. Denne gang for 0., 1. og 2. 

klasse. Projektet varer cirka 5 

uger, og man læser med en 

gruppe børn i cirka 20 minutter - 

3 gange om ugen. 

Kunne du tænke dig at være 

frivillig og en del af læseprojektet? 

Så kontakt enten skolen pr. 

telefon, e-mail eller på vores 

Facebook side for at høre mere!

Og er Guided Reading ikke noget 

for dig, men kunne du tænke dig 

at gøre en forskel på Svartingedal 

skole alligevel - så kontakt os 

gerne! 

Lige før jul blev det meldt ud, at 

der nu er et politisk flertal for en 

overbygning. Det var naturligvis 

en nyhed, som skabte glæde på 

skolen!

Intet er besluttet endnu, men vi 

krydser alle fingre og vi håber, at 

I gør det samme!

3. klasse skal i gang med et 

musikforløb med June Beltoft, og 

derudover et forløb med Pernille 

Bøggild. Her er temaet lyserød! Vi 

glæder os til at se resultatet. 

Helle Krakau Holm

Skoleleder

Se vores hjemmeside: 

https://svartingedalskole.aula.dk/

Følg os på Facebook: https://

www.facebook.com/

www.SvartingedalSkole.dk/

KUK i Hasle

Syng med! 

Fredag den 13. marts kl. 
19.30 

Det gamle Rådhus, 
Storegade 64, Hasle Kr. 
40,- inkl. Forfriskning.

Billetter kan købes i 
klædeskabet, Storegade 

49, 3790 Hasle. 

Al henvendelse vedr. 
arrangementet til 

kukihasle@gmail.com
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Torsdag den 12. 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.

Alle er velkomne

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

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

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

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

Bestyr. medlem:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle
tlf. 2184 7910
michael.olsen100@hotmail.com

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

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

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
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Grill aften i Rutsker Byhave

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

Grillen tændes kl. 18:00
Medbring mad, drikkevarer og godt humør.

Alle er velkomne

Støt Rutsker Sogneforening

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

Kontingent kan indbetales på vores konto 
(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt




