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Hasle Byting

INFO-STANDER på HASLE TORV

Velkommen til en ny informationsstander 

(opslagstavle) på Hasle Torv.

Standeren opsættes foran Hasle-Info. Den er 2-sidet. 

På den ene side kommer der bykort med 

henvisninger til fx spisesteder, overnatnings-

muligheder, butikker, gallerier.

Hvis du har en virksomhed eller noget andet, der 

egner sig til at blive markeret på kortet, så send en 

mail til hjornagervej15@mail.dk og fortæl, at du 

gerne vil med på oversigtslisten.

Den anden side af standeren bliver opdateret 

ugentligt. Dér kan sættes opslag fra fx foreninger 

og private.

Hvis du vil have et opslag sat op, kan det afleveres i 

brevsprækken på Det Gamle Rådhus og/eller 

sendes til Trine.leerskov@gmail.com.

Opslaget SKAL VÆRE FORSYNET MED mailadresse 

og/eller telefonnummer på den ansvarlige for 

opslaget og udløbsdato, fx dagen efter et 

arrangement er afholdt. Et opslag kan højst sidde 

der i 3 måneder. Så skal det fornys, hvis indholdet 

stadig er relevant.

2 sildegammer på Havnen bliver renoveret. 

Fremover kommer der bykort med henvisninger på 

den ene side, og på den anden side kan der fortsat 

opsættes private opslag.

Der sættes bykort i standeren ved 

Karetmagergaarden.

Hasle-Info

Hvis det er Covid-19 forsvarligt til dén tid, slår vi 

dørene op til Hasle-Info til påske.

Hasle-Info har til huse, hvor der tidligere har været 

Turistinformation. Rummet kan/skal også benyttes 

til ekstra mødelokale på Det Gamle Rådhus.

Åbningstiderne vil som udgangspunkt være:

Lavsæson: 

lørdag kl. 10-12

I skoleferier, og når der foregår noget andet 

spændende i Hasle:

Mandag kl. 10-12

Tirsdag kl. 14-16:30

Fredag kl. 10-12

Lørdag kl. 10-12

I skolesommerferien desuden kl. 16-18 på Havnen.

Hasle-Info bliver bemandet med et par skønne 

frivillige ad gangen. Pga restriktionerne har 

gruppen af frivillige endnu ikke kunnet mødes – 

MEN VI GLÆDER OS TIL AT KOMME I GANG.

Hasle-Info er tænkt som et mødested for såvel 

turister på gennemrejse eller ferie som tilflyttere til 

Hasle og omegn og alle de, der blot færdes i vores 

område. 

Informations- og hjælpeniveauet vil være helt 

afhængigt af, hvem der passer bixen ’dén dag’.

Der vil være en kop kaffe, der vil være hjælp med 

dét, vi evt. KAN hjælpe med, der vil være åbent i 

Herold-samlingen, der er ’byt en bog-’hylder – og 

måske andet, som der endnu ikke er helt styr på.

Der vil i hvert fald være imødekommenhed. Så kig 

ind!

NÅR FLAGENE ER UDE, ER HASLE-INFO ÅBEN!
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com

Næstformand
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com

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

Sekretær
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com

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

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

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

Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790  Hasle
Tlf. 52 39 99 66
Mail: frank@weltz-petersen.dk

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

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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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Er AFLYST

Vi håber og tror på, at vi 
kan starte op igen onsdag 
den 15. september 2021 

kl. 19:00.

Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Nedlukningen

I mit sidste indlæg - skrevet og publiceret i 

november - sluttede jeg af med at ønske ”jer alle et 

godt efterår med jeres idræt i HIF”.

Desværre fik vi ikke - og har ikke - mulighed for at 

dyrke den idræt som vi så gerne vil.

Da du læste november nummeret af Hasle Nyt var 

forskellige ”corona-restriktioner” igen igen trådt i 

kraft, restriktionerne blev yderligere skærpet, så vi i 

skrivende stund har været nødt til at lukke ned for 

alle vore aktiviteter.

Vi kom desværre heller ikke i gang med vores 

populære bankospil, og alle vore medlemsmøder 

der var planlagt til afholdelse her i årets første 

måneder er udskudt på ubestemt tid. 

Og vi ved heller ikke på nuværende tidspunkt, om vi 

må afholde vores generalforsamling fredag den 19. 

marts.

MEN MEN MEN….. jeg er overbevist om, at vi igen vil 

mødes til vores sport. Jeg kan naturligvis ikke sige 

hvornår det vil ske - men det vil ske!

Mens vi venter

Indtil vi igen kan mødes til vores sport vil jeg 

opfordre til, at du får din motion ved f.eks. 

selvtræning derhjemme eller en gå-tur i den dejlige 

natur vi har i og omkring Hasle. Læs også om Hasle i 

bevægelse i dette nummer af Hasle Nyt.

Jeg vil også opfordre til, at du støtter op om Hasle 

Idrætsforening - også selvom du måske føler du her 

og nu ikke får det for dit kontingent som du plejer at 

få. Det er vigtigt, at en by som Hasle har en 

idrætsforening der kan tilbyde en bred vifte af 

idrætter, og det kan vi kun gøre med opbakning af 

et stort antal medlemmer, aktive som passive. 

Hvis du ikke selv er aktiv i en idræt, så kan jeg 

anbefale, at du støtter op om foreningen med et 

passivt medlemskab. For mindre end en 10’er om 

måneden, 100 kr. om året, kan du blive passiv 

medlem af HIF. Kontakt gerne én afdelings-

formændene eller én fra forretningsudvalget for at 

høre hvordan du bliver medlem af foreningen.

Den kommende tid

Vi håber, at vi i løbet af foråret igen får mulighed for 

at dyrke vores idrætter. Indtil da må vi bevare 

tålmodigheden, og vente på genåbningen. 

Noget andet vi håber på, er at vi i år kan afholde 

byens fest - Sildefesten.

Sildefestudvalget er trukket i arbejdstøjet, og 

arbejder hårdt på at vi skal få et brag af en fest til 

sommer. Læs gerne mere om Sildefesten andet sted 

i dette nummer af Hasle Nyt.

Når der igen bliver åbnet op for indendørs idræt kan 

vi byde velkommen til esport. Takket være støtte fra 

en række fonde har vi etableret 5 komplette gaming 

stationer i den tidligere kiosk i klubhuset, ligesom vi 

gennem BBU har købt 2 komplette FIFA spil 

stationer. Vi glæder os til at tilbyde byens unge 

mennesker denne form for sport.

Vi har - trods at denne ”mærkelige tid” giver os alle 

nogen udfordringer - noget se frem til.

På forhåbentlig snarligt gensyn i klubhuset, på Hasle 

Stadion og i Hasle hallen!

De bedste hilsner

Hans Christian Pedersen

(HC)
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Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

ER POWER OGSÅ
VIGTIG FOR DIG?

Petanque

Først vil vi  ønske jer alle et rigtigt 

godt nytår, dernæst må vi 

beklage at vort medlemsmøde er 

udsat på ubestemt tid.

Man håber på en snarlig løsning, 

men som situationer er i øjeblikket 

må vi bare se tiden an.

Vi håber i alle er klar til at spille 

den dag det bliver muligt at 

mødes på banerne, så vi igen kan 

komme i gang med at spille.

Så snart der kommer en løsning 

skal vi nok sende meddelelse til jer.

Kaj Erik Hansen

Hasle Idrætsforening

ET godt tilbud
Mountainbike for alle

Har du lyst til en stille og rolig tur 

på mountainbike i Lystskoven og 

områderne omkring Hasle?

Så mød op ved dansescenen på 

Fælleden lørdag kl. 10.00. Der er 

ingen tilmelding. 1. gang er 

lørdag den 6. marts 2021.

Herfra kører vi ture på omkring 

10-15 km i stille og roligt tempo. 

Bornholm rundt for +60 på cykel

Vi træner til at kunne køre Bornholm rundt engang i august – ca. 95 km. 

Træningen foregår hver tirsdag kl. 10.00 fra dansescenen på Fælleden.  

1. gang er tirsdag den 9. marts. 2021.

Vi begynder med ture på 25 km og øger distancen i løbet foråret og 

sommeren. Elcykler er også tilladt.  

Har du spørgsmål til de to hold, kan du kontakte Georg på telefon 28977117
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Hasle Idrætsforening

”Hasle i Bevægelse” - ny, fælles satsning

Hasle Byting og Hasle Idrætsforening er gået sammen om en ny, fælles 

satsning for at få flere børn, unge og voksne ud og motionere. I første 

omgang og under hensyn til gældende Corona-restriktioner blev 

Hasles borgere opfordret til at komme mere ud og gå.

Det var næstformanden for Hasle Byting, Leif Olsen, formanden for 

Hasle Idrætsforening, H.C. Pedersen og Karen-Margrethe Hansen Bager, 

der tog det første skridt til den nye, lokale satsning.

De var inspireret af, at Danmarks Radio gennem hele 2021 har fokus på 

temaet ”Sammen i bevægelse”, hvor DR vil lave en række udsendelser, 

der skal oplyse og inspirere til mere bevægelse og fællesskab i vores 

hverdag.

Første bølge i det landsdækkende initiativ var ”Danmark går sammen”, 

der rullede fra den 25. januar til den 21. februar.  I Hasle satte vi ekstra 

fokus på det nyttige med at gå lørdag den 20. februar, hvor vi 

udleverede poser og handsker, så man kunne indsamle skrald 

undervejs. 

Selvom ”Danmark går sammen”-perioden er overstået, fortsætter vi i 

Hasle med at komme ud og gå sammen i og omkring Hasles fantastiske 

omgivelser. 

Find en gå-ven

Mangler man en at gå sammen med, eller har man svært ved at tage sig 

sammen alene, kan løsningen være at finde en at gå sammen med. Folk 

er velkommen til at ringe eller maile til Leif Olsen fra Hasle Byting – 

både de, der gerne vil tilbyde sig som gå-ven, og de, der mangler en at 

gå sammen med. Så vil Leif prøve at videreformidle ønskerne. Han 

træffes på tlf. 4491 9809 eller mail leif.olsen@mail.tele.dk.

Satsningen med ”Hasle i bevægelse” ventes at blive fulgt op med andre 

initiativer i løbet af 2021. 

Hvis du sidder med idéer eller ønsker til, hvordan vi kan gøre noget 

mere sammen, må du endelig kontakte os.

Med venlig hilsen

H.C. Pedersen, Leif Olsen og Karen-Margrethe Hansen Bager

BORDTENNIS

Her lidt status først i februar! Vi 

har nu været lukket ned siden 

slutningen af december og 

meget tyder på vi ikke bliver 

åbnet op igen før til april.

Turneringen der blev vel afviklet 

en tredjedel af kampene så det 

mest sandsynlige er at der ikke 

spilles mere og ikke bliver nogen 

vindere eller nedrykkere! Måske 

kommer der en turnering for 2 

mands hold der så vil blive 

afviklet i maj og juni!

MEDLEMSMØDET

Der skulle ha været afviklet sidst i 

januar er udsat men håber på 

afvikling i april!

BORNHOLMS MESTERSKABER 

Er udsat til 17-18 april, men BBTK 

har midt i januar valg Marie 

Decker til årets ungdomsspiller,  

Marie er meget flittig til træning 

og træner 3-4 gange om ugen og 

deltager i mange stævner uden 

for Bornholm og dermed er hun 

gået meget frem! ligger nr. 3 i 

Danmark i sin række og skulle ha 

spillet top 12 sidst i januar men 

som er udsat!

FREMTIDEN

Håber vi kan starte op med 

træningen igen i starten af april, 

med de samme træningstider, 

jeg vil her 1 marts søge DGI/DIFs 

forenings pulje, med 3 projekter 

der alle har til formål at få flere til 

at spille bordtennis, et for 60+ da 

bordtennis er en sport man kan 

spille hele livet, skole bordtennis, 

forældre, bedsteforældre børn 

bordtennis, samt om et udendørs 

bord med tilbehør til opsætningen 

et sted i byen samt om midler til 

pr. for de nye tiltag. 

Kenny Jensen
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Hasle Idrætsforening

Sildefest 2021 - Vi tror på det!
v/ Trine Leerskov, koordinator for Sildefesten

Årets Sildefest løber af stablen fra torsdag den 8. juli 

til søndsag den 11. juli 2021 med mindre Corona 

pandemien fortsat driller os. Så må vi aflyse.

I Sildefestudvalget tror og håber vi på at kunne 

gennemføre årets Sildefest. Til den tid trænger vi i den 

grad til fest, sjov, mad, drikke og hyggeligt samvær. 

Derfor fortsætter vi planlægningen i forventning om, 

at vaccinationerne er blevet gennemført og at vi igen 

kan gå frit mellem hinanden. Vaccinationskalenderen, 

opdateret den 28. januar 2021, skønner at vi er færdig-

vaccineret ultimo juni. Der er desværre en usikkeheds-

margin, som kan forhindre os i en gennemførsel og 

skulle det blive tilfældet, må vi tænke alternativt. Vi 

kan vælge at flytte festtidspunktet eller arrangere en 

anden fest.  

Vi er i fuld gang med planlægningen. Musikken er 

stort set på plads. Vi er i gang med at indhente 

tilladelser, indgå aftaler og få programmet færdigt. 

Lige nu arbejder vi hver især hjemmefra (vi er flere 

end 5) og koordinerer over mail. 

Vi håber på fortsat at have en opbakning fra alle jer 

frivillige. Uden frivillige kan vi ikke gennemføre det 

store arrangement. Der er en flot stor skare af frivillige, 

som vi håber og regner med at vil deltage igen i år. 

Sidste år indløb nogle nye frivillige og I er alle med på 

listen. Når der åbnes op for større forsamlinger igen, 

bliver I alle indkaldt til et orienteringsmøde. Det hører 

I nærmere om til den tid. 

Der er musik for enhver smag. Vi har indgået aftaler til 

årets fest med  Søn for mor, der 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. Heat-Makers 

der også spiller fredag aften med musik fra en svunden 

tid med Elvis, Johnny Cash og Beatles.  Jan Finne 

Olsson, DJ,  spiller under middagen til grisefestenom 

lørdagen  og fortsætter i Rottehullet bagefter. Guitar-

cowboy fra Nyborg, Henrik Johannesen kommer med 

sit countrymusik og  afslutter Sildefesten søndag 

eftermiddag. 

Der kommer flere bands, som I vil høre mere om hen 

ad vejen på Facebook og her i Hasle-nyt.

Fra den 1. maj 2021 er det muligt at bestille billetter til 

Grisefesten og det sker til Trine Leerskov via sms på 

42940130 eller mail: trine.leerskov@hasle-if.dk  

Billetten koster 149 kr pr person inkl. entré. Også her 

er tilmeldingen med et forbehold for aflysning og i 

det tilfælde refunderes billetten.

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

er I meget velkomne. Ring/sms til Trine på 42940130.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Hasle I.F.

Hold øje med os på Facebook, Bornholmsk Tidende, 

Bornholm.nu og i Hasle-Nyt.
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Hasle Idrætsforening

Hasle i Bevægelse!

Hasle Idrætsforening og Hasle Byting bakker op om den landsdækkende kampagne ”Sammen i bevægelse”.

Vi opfordrer alle Hasle-boere til at komme mere ud og bevæge sig i den dejlige natur omkring Hasle!

Vil du være ”gå-ven” / eller mangler du én at gå sammen med? 

Så skal du bare ringe til Leif Olsen på tlf. 44 91 98 09!
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

haslegenbrug@outlook.dk

Følg os på Facebook

 ”Hasle Genbrug”

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

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Der har været en god efterårs- og 

julehandel i butikken. Fra 23. 

december har butikken været 

lukket og vi, personalet savner at 

komme i butikken og møde 

kunderne og de andre frivillige.

Forretningen bugner med varer, 

som bare venter på der kan 

åbnes igen. 

For den kreative er der masser af 

ting, der kan bruges til projekter.

Genbrug er blevet en del af 

kampen for vores miljø. Der bliver 

produceret enorme mængder 

tøj. Meget tøj bliver brændt, men 

heldigvis er der også ca. 46% af 

danskerne der afleverer deres tøj 

til genbrug.

Vi håber rigtig meget at kunne 

åbne snart igen, så på gensyn på 

den anden side af corona 

nedlukningen.
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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

bentethorsen1@gmail.com

Mens vi venter på vaccinen og oplukningen

De mærkelige tid, også for foreninger, bliver bare ved, men nu er der lys 

for enden af tunnelen.

Det er vores forventning af når der er vaccineret så mange personer, at 

vi har opnået, det nye fænomen, flokimmunitet, vil der blive åbnet op i 

samfundet.

For vores vedkommende drejer det sig mest om størrelsen på 

forsamlinger.

Vi kan ikke afholde bestyrelsesmøder, så længe forsamlinger ikke må 

være på mere end 5.

Angående generalforsamling for 2020 og 2021, der skal antallet i 

forsamlinger endnu højere op, før de kan afholdes.

Desværre har vi ikke kunnet afholde nogle som helst aktiviteter siden 

samfundet blev lukket ned 11 marts. 2020.

Vi havde håbet at kunne gennemføre nogle aktiviteter men 

restriktionerne kom os hele tiden i forkøbet.

I sensommeren 2020 opkrævede vi kontingent for 2020 / 2021, i 

forventningen om at vi kunne gennemføre bare et minimum af 

aktiviteter, men ak nej.

Vi er meget glade for a t så mange af jer valgte at støtte op om 

foreningen, på trods af manglende aktiviteter. En stor tak for det.

Vi arbejder i øjeblikket med tanker om at kontingentet for 2021 / 2022 

skal indstilles til at være det ½ af normalen, men mere om dette senere.

Vedrørende §18 midler fra BRK, må vi desværre aflevere hovedparten af 

bevillingen for 2020 tilbage, da vi ikke har kunnet bruge den. Men vi er 

så i den heldige situation at vi har fået bevilger kr. 35,000, - for 2021, så 

når der lukkes op, kan vi lave arrangementer.

Sommerpakken 2020, fik vi en forhånds tilkendegivelse på en bevilling 

på 71,000, - kr., som vi ikke kunne bruge grundet restriktionerne. Men 

perioden hvor de kan bruges er forlænget til den 30. juni 2021, så vi 

krydser, hvad krydses kan, og håber der lukkes op for samfundet, og 

dermed mulighederne for aktiviteter.

Vi lover at holde er informeret ad de kanaler vi nu engang råder over, 

vores hjemmeside http://www.haslerutskerpensionistforening.dk, og 

gruppen ” Hasle Rutsker Pensionistforening”  på Facebook

Vi håber alle har det godt, og passer på jer selv, og hinanden, derude i 

virkeligheden.

De bedste forårs hilsener fra bestyrelsen for Hasle / Rutsker 

pensionistforening.
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Hasle Datastâua

Vores 20. sæson er ved at være slut. Som alt andet i 

2020-21 har det også for Datastâuan været et højst 

mærkeligt år. På grund af corona epidemien har vi 

haft helt eller delvis lukket ned i næsten hele 

sæsonen. Det er trist, men til gengæld forlænger vi 

sæsonen, så vi først slutter onsdag den 28. april, 

forudsat det kan lade sig gøre på grund af 

restriktionerne.

Der er ikke det store behov for IT-hjælp mere blandt 

de 60+ årige, deltagerantallet af brugere har ikke 

været stort. 1-2 brugere ugentligt og 5 i alt i løbet af 

sæsonen. Derfor har vi besluttet, at Datastâuan 

lukker efter denne sæson.  Indtil 1. maj er man dog 

stadig velkommen til at kontakte undertegnede, hvis 

man har et akut IT-problem, så finder vi ud af det.

Den 1. maj har Hasle Datastâua 20-års jubilæum, 

hvilket vi altså ”fejrer” ved at stoppe som datastue. 

Det har været 20 meget dejlige år. Erik Anker startede 

Hasle Mini Datastue i 2001 med 2 brugere og 2 

vejledere.  Af forskellige årsager måtte vi senere skifte 

navn til Hasle Datastâua, og på det højeste havde vi 

65 brugere på 9 hold to dage om ugen og 9 vejledere. 

Nu er vi så nede på 2 brugere og 2 

vejledere igen, så ringen er ligesom 

sluttet. Men alle 9 vejledere har hele 

tiden stået klar, hvis behovet skulle opstå. 

Tak til alle jer vejledere for jeres enestående 

tålmodighed med såvel brugere som undertegnede. 

I har gjort et fantastisk flot stykke arbejde både på IT- 

og det sociale område. Også tak til de vejledere, som i 

årenes løb har været her i kortere eller længere 

perioder.

Tak til alle brugere igennem årene. Tak til Bytinget for 

altid positivt og problemfrit samarbejde. Også husets 

andre brugere skal have tak for godt og hyggeligt 

samarbejde. Dejligt, når tingene bare kører stille og 

roligt. Sidst men ikke mindst tak til BRK for velvillig 

støtte.

Cai Kruse (formand for Datastâuan) Tlf. 29290554 

Mail: krusecai@gmail.co



14

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:

5. marts 

Café

12. marts

Signe Munch kommer og 

fortæller om tro og tvivl

19. marts

Påskeforberedelser med Jakob 

Houler

26. marts

Ingen Café . Seniortræf lørdag 

den 27/3  hos LM kl. 14.30

2. april

Ingen Café, Langfredag

9. april

Anemonetur  til ”Fuglesangen” 

hos Lene og Henning

16. april

Udflugt til Nordvig i Sandvig

hos Vivi og Kjeld Olesen

23. april

Ingen Café. Seniortræf hos ELM

lørdag den 24/4 kl. 14.30

30. april 

Ingen Café St. Bededag

7. maj

Jørn Pedersen kommer og 

fortæller og synger om ”då jä va 

horra”

14. maj 

Café

21. maj

Jens Jørgen Rasmussen kommer 

og gør os lidt  klogere på Pinsen

28. maj 

Café

4. juni 

Café

Lille fugl så glad som gynger på din kvist,
Sig mig, hvad du lærte, siden vi sås sidst!

Du fik føde, klæder, meget af din Far,
Men du ved ej, hvad jeg kostet har.

Jeg har kostet Jesu dyrebare blod
og den hårde møje, han for mig udstod,

Derfor er jeg altid tækkelig og ren,
Ja, jeg er Guds egen øjesten

Engelkes sange 1873

”Bibelen er som et frugtbart træ”, siger Luther 
”dens ord er grene og kviste på træet.

Hver gang jeg ryster træet, kan jeg altid samle nogle 
æbler eller pærer op”.

Måtte vi være flittige til at ryste træet –læse i Bibelen!
Frugterne dumper jo ikke ned af sig selv.

Fra lygten
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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 tirsdag og onsdag 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 – Du kan også 

finde os på Facebook under ”Hasle-

Rutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 29. april til 

sognepræsten. 

Velkommen til:
FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
otte aftener om ti gode bud 

Hen over vinteren 20-21 har vi måttet udsætte to foredrag pga. 

coronarestriktioner. Vi håber at kunne afholde dem i løbet af foråret, 

men har endnu ikke kunnet sætte datoer på. Når det er på plads kan 

du se på vores hjemmeside, hvor og hvornår det bliver.

De to foredrag er: 

Vi tror på én god Gud

1. bud: Du må ikke have andre guder end mig

2. bud: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

v/ sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, Hasle-Rutsker

Vi tror på forældres betydning

4. bud: Du skal ære din far og din mor

v/ sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby, Klemensker

Konfirmationer 2021

Konfirmationen i Ruts kirke d. 28. marts kl. 10.00 gennemføres på dagen.

Konfirmationen, der var planlagt til d. 11. april i Hasle Kirke, udsættes 

til d. 14. august kl. 10.30.

Foråret kommer.



16

Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

7. – 3.s. i fasten, Luk 11, 14-28
9.00 Ruts
10.30 Hasle 

14. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35 
9.00 Hasle
10.30 Ruts

21. – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55 
10.30 Hasle Finn Kappelgaard
Ruts fælles i Hasle 

28. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16 
10.00 Ruts konfirmation
Hasle Ingen

APRIL

1. – Skærtorsdag, Matt 26,17-30
14.00 Påskevandring fra Helligpeder Havn til Ruts 
Kirke. 
16.00 Nadvergudstjeneste I Ruts Kirke. 

2. – Langfredag, Matt 27, 31-56 eller Mark 15,20-39
10.30 Hasle    
Ruts fælles i Hasle

4. – Påskedag, Mark 16,1-8
8.15 Morgensang på Rutsker Kirkegård
9.00 Ruts Påskegudstjeneste. 
10.30 Hasle Påskegudstjeneste
*Indsamling til Dansk Bibel Institut

5. – 2. påskedag Luk 24,13-35
10.30 Ruts 
Hasle fælles i Ruts

11.  – 1.s.e.påske, Joh 20,19-31
9.00 Ruts 
0.30 Hasle 

18. – 2.s.e.påske, Joh 10,11-16
14.00 Hasle Nikolaj Kjærby
Ruts fælles i Hasle

25. - 3.s.e.påske, Joh 16,16-22
9.00 Ruts 
10.30 Hasle 

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

MAJ

2. - 4.s.e.påske, Joh 16,5-15
9.00 Ruts 
10.30 Hasle 
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler

9. - 5.s.e.påske, Joh 16,23b-28
9.00 Hasle 
10.30 Ruts 

13. - Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
9.00 Ruts 
10.30 Hasle 

16. – 6.s.e.påske, Joh 15,28-16,4
9.00 Hasle Per Kofoed Munch
Ruts fælles i Hasle 

23. – Pinsedag, Joh. 14,22-31
9.00 Hasle
10.30 Rutsker

24. – 2. Pinsedag Joh. 3,16-21
10.30 Fælles i Kyllingemoren

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført, afholdes gudstjenesterne 
ved sognets præst. 
*Indsamling 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 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
Så snart corona-situationen tillader det, er der 
gudstjeneste/andagt hver fredag kl. 10.45 – 



NÆSTECARE

Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-

Rutsker

Vi søger frivillige medarbejdere til 

NæsteCare. I efteråret 2020 begyndte vi i 

Hasle-Rutsker sogne et kirkeligt 

omsorgsarbejde, som vi har valgt at kalde 

NÆSTECARE. Vores sognemedhjælper Elna 

og sognepræsten skal bruge en del af 

arbejdstiden på det, men ellers skal det 

basseres på frivillige medarbejdere, og vi 

har brug for flere. 

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder p.t. 

enkeltstående eller regelmæssige besøg af 

en besøgsven, telefonkontakt, læseklub m.m. 

Kontakt sognemedhjælperen eller præsten 

for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde, 

eller hvis du er interesseret i at blive frivillig 

medarbejder. 

Kirkesiderne
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter 
er deltagelse gratis. 
Vær opmærksom på, at der kan forekomme 
ændringer eller aflysninger pga. corona-
retningslinjer. 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og 
flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. 
Under normale forhold øver koret om tirsdagen kl. 
19.30 -21 og medvirker ved gudstjenester og andre 
arrangementer 3-4 gange pr. halvår. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, 
Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Datoer for foråret 2021 har endnu ikke kunnet 
planlægges. Se kirkens hjemmeside. 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 17.03. og 05.05. i tårn-rummet/
våbenhuset i Ruts Kirke. 
Hasle: Den 11.03. og 06.05 kl. 18.30 i 
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 til ca. 10 år. Næsten hver fredag kl. 
16-17.15 i konfirmandstuen. Klubben har været lukket 
fra dec-februar, og det vides ikke, hvornår den åbner 
igen. Nærmere information hos Marianne Hjorth 
Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

FDF HASLE-RUTSKER
Har været lukket pga. corona og det vides ikke, 
hvornår der kan åbnes igen. Mødes ellers onsdag kl. 
18.00 – 19.30 eller lørdag formiddag 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 
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Kirkesiderne

FØLELSER OG MAGT i menneskelivet
Nogle måske lidt ufølsomme præstetanker? 

Af Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst. 

Følelser er en god ting. Fornuft er en god ting. Vilje 

er en god ting. Men følelser, fornuft og vilje er ikke 

gode til de samme ting. Derfor bør ingen af de tre 

have al magten i et menneskes liv, men følelse, 

fornuft og vilje bør tage skyldigt hensyn til 

hverandre og lade hinanden gøre, hvad de hver for 

sig er gode til. 

Jeg tror et menneskeliv går bedst, hvis fornuft og 

følelser lytter til hinanden og viljen tager skyldigt 

hensyn til begge to, når den udfører handlinger. 

Men hvis de to (følelse og fornuft) ikke er enige gør 

viljen bedst i at følge fornuften. 

Følelser fortæller dig om nydelse og lyst, om kulde 

og varme, om sorg og om smerte, men følelserne 

fortæller dig ikke, hvad der er bedst at gøre med 

lysten og nydelsen og smerten. Følelser fortæller dig, 

hvordan du har det med den du er, men ikke hvem 

du i virkeligheden er. Følelser fortæller dig, hvordan 

du har det med det, du gør og med det, som andre 

gør mod dig. Men følelserne kan ikke fortælle dig, 

om du handlede godt eller skidt og om andre 

handelede rigtigt eller forkert imod dig. 

Men det kan fornuften. Og da særligt den fornuft, 

som lader sig vejlede af Gud. Derfor bør følelserne 

ikke have den øverste magt i et menneskes liv. 

Følelser skal have frihed og magt til at være og leve 

og føle, alt det man nu føler som menneske i lyst og i 

nød, men beslutningskompetencen i menneskelivet 

bør fornuften have og dernæst viljen, som skal 

udføre fornuftens beslutninger. Hvis man lader 

følelserne få den øverste magt i sit liv er det 

magtmisbrug og et overgreb mod sig selv. Man 

bliver gjort til slave af sine følelser. 

Ja, men følelser lader sig ikke kontrollere, siger du 

måske! Og det er så sandt, som det er sagt. Man kan 

jo heller ikke kontrollere en vulkan, eller en gletsjer 

eller en blomst der vokser op gennem asfalten. Men 

man kan godt handle mere eller mindre fornuftigt i 

forhold til vulkanen og gletsjeren og blomsten. Med 

fornuften har man mulighed for at beslutte, hvad man 

gør med sine følelser og påvirke dem i forskellige 

retninger. 

Som når profeten skriver: Lad ikke solen gå ned over 

din vrede! Eller, som salmisten: Slå mismod ud af dit 

sind, for sygt sind suger marv af benene! Man kan ikke 

kontrollere sine følelser, som man ikke kan kontrollere 

blomstens vækst - Men man kan plante blomsten på 

mere eller mindre fornuftige steder i forhold til mulden 

og lyset– og man kan give den vand eller lade være 

– alt efter, hvad der er rigtigt og kærligt og godt. 
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9. - 11. april 2021

Fejring af 75 året 

for russernes hjemrejse

OBS! Alle restriktioner i forhold til Covid19, der måtte gælde på tidspunktet for arrangementernes 
afholdelse vil blive overholdt. 

KUK i Hasle
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Giv et tip til kommunen
 

Hvis du oplever fejl og uregelmæssigheder på og langs vejene, 

kan du indberette dette til kommunen.

 

Kommunens hjemmeside: www.brk.dk

 

Dette kan gøres på én af to måder:

 

Via internettet med dette link: http://www.skyhost.dk/gps/

indberetning/

 

Via app'en "Skyhost Borger Tip", som du kan hente på AppStore 

eller Google Play til smartphone eller tablet

Du kan indberette indenfor disse kategorier:

 

Hul i vejen, Skilt beskadiget, Fortov beskadiget, Beskæring 

mangler, Dødt dyr, Andet

 

Kategori "Andet" er primært til andre vejrelaterede opgaver, da 

det er kommunens medarbejdere indenfor drift og vedligehold 

af veje, der modtager indberetningen. Opgaver, som falder 

udenfor dette, bedes meldt til rette ansvarlige, som f.eks. 

anmeldelse af rotter, manglende gadelys o.l.

Hasle Byting

HALLØJ KUNSTNER

Vil du udstille dine værker i Hasle-Info lokalet på Det Gamle Rådhus i Hasle?

Vi forestiller os:

• Kunstneren bor i Hasle-området (inkl. satellitter) eller har tæt tilknytning hertil

• Kunstneren står selv for opsætning og nedtagning – på aftalte dage

• Kunstneren står selv for evt. salg af værker. Dvs værker skal fx være forsynet med nummer, og der skal 

foreligge en prisliste over værkerne samt kontaktdata til Kunstneren

• Kunstneren skal selv forsikre værkerne under udstillingen, hvis det ønskes

• Hver udstillingsperiode er på 2 måneder, og perioderne tildeles efter tur

• Evt. solgte værker skal hænge til udstillingsperiodens slut, eller værket skal erstattes med andet værk.

Kontakt Britta på hjornagervej15@mail.dk eller telefon 20800264, hvis du vil udstille og/eller vil høre nærmere.

Repræsentantskabsmøde

På vores onlinebestyrelsesmøde 

den 13.01.2021 blev mødet iht 

vedtægterne fastlagt til onsdag 

den 24. marts kl. 19.00 på 

Rådhuset. Vi håber det  muligt i 

henhold til Covid-19.

Påske i Hasle – et arrangement 

der blev startet op i 2011, 

forventes som det tegner sig nu, 

kun at blive markeret visuelt.

Påsken falder i år i uge 13 (28.03-

05.04).

Arrangementer og aktiviteter i 

øvrigt afhænger i høj grad af 

mulighederne i forhold til 

Corona-situationen.

Bestyrelsen
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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. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790

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

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

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, fiskerbå-
de, gamle biler og motorcykler, 
gamle forretninger og virksom-
heder.

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

Bestyrelsen

Arrangementer

Efter alle nedlukninger og aflysninger på grund af corona; har vi ingen 
arrangementer lige på tiden. Vi håber at vi kan gennemføre 75 året for 
russernes afrejse fra Bornholm, sammen med KUK i Hasle. Og at vi i maj 
måned kan åbne op på fuld skrue igen. Savner og glæder os til at vi 
igen kan ses.

Til jer der kan, så er I meget velkommen til at gå ind på vores 
hjemmeside, der ligger en hel del historier - fortællinger - beretninger.

Det er på www.haslelokalhistorie.dk, rigtig god fornøjelse. Ønsker jer 
alle et godt forår.    

Bestyrelsen

&

TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

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

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD
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Vækst-Huzet  et hus med liv i
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Barn i 1950-ernes Hasle med Strandgade 19 som verdens centrum

Fortsættelse fra sidste nummer.
 
Lige nord for Strandgade lå havnen. 
Her var der i min barndom altid 
noget at se på og opleve: 
Klinkerne fra Klinkefabrikken, der 
blev sluset ned i skibene fra de 
små togvogne. Sukkerroerne, der 
blev kørt ude fra gårdene og ned 
til havnen på lastbiler, for derefter 
fra en rampe at blive tippet ned i 
de skibe, som skulle sejle dem 
væk fra øen. Jeg husker især en 
vognmand, der kørte disse roer. 
Hans bil var nok ikke af nyeste 
dato, i hvert fald måtte han hver 
gang bruge håndsving og 
håndkraft for at få ladet til at 
tippe. Det var strengt, og det tog 
tid. Samme rampe blev brugt, når 
granit fra øens stenbrud skulle 
udskibes. Det larmede, når 
granitten blev tippet ned i 
lastrummet. I en periode efter den 
voldsomme orkan i 1956, der havde 
væltet en stor del af Bornholms 
træer, kunne vi følge læsningen 
af træet fra kajen over på 
skibene. De skulle vist nok til 
Tyskland. Havnen var ikke en lege-
plads, men der var nok at se på. 

Og så var der fiskerbådene. Den 
ene del af havnen var fyldt med 
fiskerbåde. De var også værd at 

se på, når de kom i land med 
deres last af fisk. Særlig 
spændende var det naturligvis, 
når det var Diana, der kom i havn. 
Eller se dem tøffe ud om efter-
middagen. Af og til har jeg da 
også været med min far ude på 
havet, når garnene skulle ”sættes”, 
og en sommerferie, det var efter 
2. real, havde jeg sommerferiejob 
på Diana. Hvor meget gavn, jeg 
gjorde, ved jeg ikke, men jeg er 
sikker på, det ikke var et stort 
savn for dem, da jeg gik i land for 
at starte på et nyt skoleår. 

Havnen havde sit eget sociale liv. 
Fiskerne, og ikke mindst de 
pensionerede fiskere, mødtes 
her, overskuede fiskeriet og 
udvekslede nyheder, især de 
interessante af slagsen. Gav dem 
måske en ekstra drejning, så 
komikken ikke var til at misforstå 
og havde bagefter noget nyt at 
komme hjem med. Der hentede 
far mange historier og under-
holdende hændelser, som blev 
gengivet senere på dagen. Det 
gjaldt f.eks. den om den unge 
kone, der havde ligget på stranden 
en del af eftermiddagen. Hun 
kom forbi fiskerne og påstod her, 
at hun var så træt, så træt. Træt 
kunne man blive af at arbejde, 

men træt af at ligge og hvile sig i 
solen!! Det havde man vanskeligt 
ved at tage alvorligt.

I den nordlige ende af havnen lå 
dampskibskajen. Her lagde 
rutebåden fra Østbornholmske 
Dampskibsselskab til, vist nok 3 
gange om ugen. Efter at den 
havde været rundt i de 
østbornholmske havne, sluttede 
den i Hasle, inden den satte 
kursen mod København. Da jeg 
som 10-årig endelig havde fået 
overtalt mine forældre til, at vi 
skulle besøge min onkel 
Johannes og tante Alfi i 
København, var det naturligvis 
”Damperen” fra Hasle, vi skulle 
med. Den havde en lidt anden 
rute end 66-bådene fra Rønne, 
idet den sejlede igennem 
Falsterbo-kanalen. Hvorfor? Det 
ved jeg ikke, men det kunne i 
hvert fald give passagererne en 
ekstra oplevelse.

Når fiskerbådene skulle efterses 
foregik det på den bedding, der 
lå nord for dampskibskajen. 
Diana kom, lige som de fleste 
andre både, på bedding hver 
sommer. Den blev halet op på en 
af beddingens to vogne, trukket 
af spillet i det lille hus for enden 
af beddingen. Derefter blev den 
tjekket og malet og evt. repareret. 
At skrabe den gamle, løse maling 
af, sørgede man selv for. Det var 
jeg med til, og det kunne være en 
varm fornøjelse midt på sommeren. 
Men malerarbejdet på Diana blev 
udført af en fagmand, nemlig af 
maler Schou. Det skulle gøres 
ordentligt! 

Nord for havnen lå badestranden, 
”Hestestranden”, hvor bl.a. en stor 
del af Hasles mødre gik ned med 
deres børn, når sommeren var 
over os. Her var der badebroer og 
vipper og desuden et badehus, 
hvor man kunne klæde om, hvis 
det var det, man ville. 
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Stranden havde ord for at være 
sikker, fordi havnens yderste 
mole gik så langt ud, at den 
skærmede mod bølgerne. Jeg 
har været der, men ikke ret ofte. 
Og dog? Skolens svømmeunder-
visning foregik der. Desværre 
havde jeg en gymnastiklærer, 
som jeg mildest talt ikke havde 
tillid til, så jeg nåede aldrig 
længere end til at kravle ned fra 
den inderste badebro og så 
trippe lidt rundt på sandbunden 
med det meste af kroppen oven 
vande. Det var nogle rædsels-
fulde timer. Også her er alt nu 
ændret. Badestranden er borte, 
den er blevet til lysthavn, og på 
badebrosmolen ligger sommer-
huse i millionklassen. Læreren er 
borte, han flyttede til en anden 
skole efter min fjerde klasse. Og 
min vandskræk, ja den er også 
borte, nu er jeg meget glad for at 
svømme.

Hvis man gik fra Strandgade mod 
syd, kom man forbi gasværket. 
Ud mod havet – på en fri plads 
mellem land og ”havmur” - kunne 
man derefter se Knuds Havn, 
byens losseplads. Kom så forbi 

onkel Peters gulkalkede hus for 
enden af Løkkegade. Videre mod 
syd kunne man følge bane-
sporet, forbi røgerierne. Det 
næstsidste tilhørte min onkel 
Peter - andre vil nok sige 

Onkel Peters røgeri efter renoveringen. Officielt: Peter Nielsens Røgeri
Brugt som røgeri indtil 1947, derefter Peters lagerbygning indtil hans død 1986.
Fredet 1986, renoveret og indrettet som røgerimuseum under Bornholms Museum

Kort over Hasle. Hvor gammelt det er, ved jeg ikke. Af en eller anden grund hedder Strandgade på kortet Strandvejen, men 
ellers viser det udmærket byen, som den var i 1950-erne
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”farbror”, men det udtryk brugte 
vi aldrig hjemme hos os, ligesom 
vi heller aldrig brugte ordet 
”morbror”. Begge betegnelser 
blev erstattet af ”onkel”. 
For øvrigt var det på græsområdet 
ved Peters røgeri, jeg lærte at 
cykle. Efter adskillige forgæves 
forsøg på asfalt tog min far mig 
hen til røgeriet. Af en eller anden 
grund mente jeg ikke, at det var 
så livsfarligt at falde på græs som 
på asfalt, og derfor vovede jeg at 
cykle uden at far løb bagefter - 
og det har jeg gjort lige siden. 
 
Inden man nåede til kirkegården 
lidt længere ude, passerede man 
et område med køkkenhaver, 
hvorefter man nåede til den grå 
mur, der omkransede kirkegården. 
Her gik min mor troligt hver 
lørdag, i hvert fald i sommer-
halvåret, ud til sine forældres 
gravsted og senere også ud til 
det gravsted, hvor fars forældre lå 
begravede. Der skulle luges, 
roserne skulle klippes, og så 
skulle der vandes. I tørre perioder 
skulle der vandes ofte, for jord-
bunden var det rene sand. Gik 
man lidt videre rundt på 
kirkegården, kom man ved den 
vestlige mur til gravstedet med 
Elizabeth Taylor og blev på den 
måde mindet om det uhyggelige, 
der skete i 1955. At en druknet 
kvinde drev ind i Hasle havn, 
kunne ikke andet end gøre et 
stort indtryk på en 8-årig, selv om 
man kun hørte det fortalt. 
Uhyggeligt.

Ved siden af kirkegården lå det 
stråtækte, røde hus Port Arthur, 
tillukket med skodder for 
vinduerne. Også det virkede 
uhyggeligt på mig som lille, især, 
fordi man sagde, at en mand 
havde hængt sig der. 

Fulgte man baneskinnerne videre 
mod syd gennem skoven og lidt 
længere ude drejede af mod 
havet, kom man til byens sydlige 
badestrand. Den var ikke beskyttet 

af nogen mole og kunne være 
farlig i stormvejr. Jeg husker flere, 
nok især tyskere, der druknede i 
de store bølger.
 
Gik man fra Strandgade et par 
hundrede meter op ad Gasværksvej, 
kom man forbi Ejnar Hansens 
bondegård. Her var der både køer, 
grise og høns i min barndom, 
selv om den altså lå midt inde i 
byen. I sommerhalvåret trak Ejnar 
Hansen om morgenen køerne 
gennem byen ud på markerne 
uden for byen, for på græs skulle 
de naturligvis. Sidst på eftermid-
dagen gik turen så hjemad igen. 

Køerne var, så vidt jeg husker, 
bundet sammen fire ved siden af 
hinanden, og efter dem kom 
igen fire, sikkert fastgjort med en 
snor til de første, derpå en ny 
række osv. Det kunne minde lidt 
om, når børnehaven i dag er på 
gåtur to og to efter hinanden, 
men med den forskel, at børnene 
skal gå på fortovet, for ellers 
bliver de kørt over, mens køerne 
dengang gik midt ude på gaden 
uden at blive kørt over. Det 
fortæller også lidt om antallet af 
biler – og måske lidt om folks 
tålmodighed – dengang.
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Frihed, fritid

I min barndom fandtes hverken 
vuggestuer eller børnehaver. Til 
gengæld var alle mødrene på 
Strandgade hjemmegående 
sammen med deres børn. Vi 
legede rigtig meget sammen, 
inde hos hinanden og ude på 
gaden. Der var jo ret få biler på 
gaderne. Kun én gang mindes 
jeg, at det var ved at gå galt. Vi 
legede med sprøjteflasker, og for 
at undgå at blive våd styrtede jeg 
fra vores gang, der på den ene 
side havde en mur og på den 
anden vores hus, ud over fortovet 
ud på gaden, hvor der i samme 
øjeblik kom en bil. Jeg rørte 
kofangeren, men kom ikke noget 
til. Et helt under. Ellers legede vi 
så godt som uforstyrret på 
gaden. 

Sneede det, kælkede vi på 
Gasværksvej, og skulle det gå 
rigtig stærkt, på Havnebakken. 
Vi legede ”Melde Krig”, hvor vi 
både tegnede, hoppede, spyttede 
og kastede bold. Alt sammen 
midt ude på gaden. Vi legede alle 
mulige former for skjul, spillede 
rundbold og meget mere. 
Jeg husker stadig tydelig den 
gang, jeg fik et boldtræ i panden 
og styrtede hjem til mor, der 
straks kom med en brødkniv for 

at køle bulen lidt af. Jeg troede, 
hun ville skære i bulen og græd i 
panik.

Med Bent Ole prøvede jeg at 
sætte en drage op, men da vi 
gjorde det på gaden, viklede den 
sig ind i el-ledningerne i stedet. 
Poul, maleren, som boede lige 
indenfor, kom ud og påstod, at 
der kom gnister ud fra hans radio. 
Det var vi noget betænkelige ved 
at høre, for hvad kunne det mon 
beløbe sig til? Men heldigvis 
indrømmede han snart, at det 
kun var for sjov, han havde sagt 
det. Måske var det ikke så smart 
at sætte en drage op lige ved 
nogle el-ledninger. Det forstod vi 
bagefter. 

Vi børn løb også af og til på 
havnen, og jeg mindes engang, 
hvor Bent Ole og jeg lånte en 
robåd og sejlede ud. Undrer mig 
nok lidt over, at mor ikke forbød 
det, for ingen af os kunne 

svømme, men måske fik hun det 
først at vide bagefter. 
En sommer prøvede jeg at fange 
ål lige neden for ”muren”. Jeg 
kastede nogle liner med kroge 
ud i vandet fra en af de store sten, 
der lå der, og trak dem så op tidligt 
næste morgen. Det lykkedes mig 
kun at fange tre ål på hele 
sommeren, så den ”succes” blev 
ikke senere gentaget.

Byens gasværk på hjørnet af 
Strandgade og Gasværksvej blev 
nedlagt i 1956. Måske var det en 
landsdækkende sensation, i hvert 
fald i blev det omtalt i radioavisen, 
hvor man sagde at ”gasværket i 
den lille by Hasle nu blev 
nedlagt”. Den bemærkning, at 
Hasle var en lille by, forstod man 
ikke rigtig, og den ødelagde 
noget af tilliden til Danmarks 
Radios dømmekraft. ”Hasle var 
en lille by!!” Det tog et godt 
stykke tid at komme sig oven på 
den sætning.

Gasmesteren flyttede, og Jens og 
Ingelis flyttede ind i gasmester-
boligen sammen med deres 
forældre. Jens gik jeg i klasse 
med. Ingelis var nogle år yngre. 
Dem legede jeg meget med. 
Spillede badminton ude på gaden, 
uden net og med egne regler. 
Senere spillede jeg jævnligt skak 
med Jens. Desværre kunne jeg 
normalt kun se et træk frem. 
Derfor var det lidt svært for mig 
at lægge en strategi, hvilket 
faktisk er det, spillet går ud på, så 
for mig blev spillene ingen større 
succes, rent vindermæssigt, men 
vi hyggede os. Det gjorde vi også, 
når vi gik ture sammen langs 
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kysten syd for Hasle. Der kunne vi 
rigtig få vendt verdenssituationen.

I Hasle kendte alle Charles med 
efternavnet Olsen. Han var skralde-
mand og kørte rundt med sin 
vogn, trukket af en enlig hest, 
som havde stald i Østergade. Her 
øjnede Bent Ole og jeg en 
chance for om ikke den store løn 
så dog nogle anderledes 
oplevelser. Vi kunne hjælpe med 
skraldebøtterne. Charles var flink. 
Han ”antog” os uden videre, vi 
kunne komme, når vi havde lyst 
og blive hjemme, når vi ikke gad. 
Jeg husker ikke så meget fra 
disse skraldeture, men ganske 
klart husker jeg den dag, det 
havde sneet voldsomt, og vi 
skulle hjem efter dagens dont. 
Der lå en stor snedrive, som jeg 
gik fast i. Jeg kunne bare ikke få 
benene op. Med stor møje og 
besvær lykkedes det for Bent Ole 
at hale mig fri, og jeg var ham 
dybt taknemmelig i op til flere 
dage derefter. Jeg følte, at han 
havde reddet mit liv. Alternativet 
havde måske været, at jeg sad 
fast, indtil sneen smeltede – en 
trist skæbne, når man lige var på 
vej hjem til aftensmad. 

Skraldet blev kørt ned på Knuds 
Havn. Her var der også mulighed 
for at tjene penge som selvstændige 

skrotsamlere. Aluminiumsdåser 
var der mange penge i. Det var 
der også i støbejern, lidt mindre i 
andet jern. Vi samlede det, vi 
kunne finde, og solgte det så til 
skrothandler Larsen – samme 
Larsen som gik rundt med 
trommen og bad folk høre efter. 

Bent Ole var så heldig at have en 
morbror, som var chauffør for 
Grønbechs, der dels var en stor 
købmandsgård, dels en 
foderstofforretning. Ham fik vi 
ofte lov at køre med. Desværre 
bestod en stor del af turene i at 
vente. Bilen holdt og holdt i det 
uendelige, mens vi sad inde i 
bilen og ventede i lige så 
uendelig lang tid. Til gengæld var 
det en fantastisk oplevelse, når 
Bent Oles onkel endelig satte sig 
ind, og vi kørte. 

Det var også sammen med Bent 
Ole, at jeg troede, vi blev vidne til 
en verdenssensation. I 1957 blev 

verdens første satellit opsendt, 
den russiske sputnik. Alle 
snakkede om den, og der gik 
rygter om, at man kunne se den 
fra jorden. Og ganske rigtigt. En 
aften så vi den komme blinkende 
hen over himlen. Vi var glade og 
meget stolte, indtil vi dagen efter 
fik at vide, at det bare havde 
været aftenflyveren til Rønne. 

Fjernsynet kom sent til Bornholm 
og endnu senere til Strandgade 
19, det blev først op i 1970-erne. 
Jeg husker endnu de gange, hvor 
vi børn stod foran radioforhandlerens 
vindue og beundrede de nye 
apparater, men normalt var der 
kun et prøvebillede på skærmen. 
Det var bedre end ingenting, 
men lidt langtrukkent i længden. 
Herman og Klara var de første i 
min familie, der fik TV. 

I maj 1965 vistes stykket 
”Regnvejr og ingen penge” over 
nogle aftener. Da stykket var 
optaget på Sildetorvet i Hasle, og 
forfatteren var Henning Ipsen, 
søn af min spillelærer, skulle vi 
naturligvis se det, så de udvalgte 
aftener vandrede hele familien 
op til Klara og Herman for at se 
fjernsyn. Jeg tror nok, vi var enige 
om, at programmet ikke var 
noget at skrive hjem om, men 
bare det at se fjernsyn var turen 
værd. Og så endda fra Hasle. 
Stykket var lige som alle de andre 
udsendelser i sort-hvidt, og det 
overgik langt vores fantasi, at 
fjernsynet engang ville blive i 
farver.
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Søndagsskole, missionshuse, 
kirke

Jeg ved ikke, hvor gammel jeg 
var, da jeg første gang kom i 
søndagsskole. Det foregik i 
missionshuset Zoar i Vestergade. 
Inden da havde mor naturligvis 
bedt aftenbøn med mig og læst 
historier med opbyggeligt 
indhold så langt tilbage, jeg kan 
huske. I søndagsskolen var det 
den ældre missionær, Baunkær, 
der var lærer sammen med en 
endnu ældre dame, som vi altid 
kaldte fru Virkelyst, fordi hun 
boede i et hus med det navn. 
Efter et stykke tid blev mor også 
lærer i søndagsskolen, og det 
blev hun ved med i mange år.

I søndagsskolen var vi delt op i to 
grupper, de store i den store sal, 
de små i den lille sal under gennem-
gang af bibelteksten. Der var 
faktisk mange børn skrevet op i 
søndagsskolen, da jeg var mindre, 
men det var ikke alle, der kom så 
ofte, og for at øge interessen fik 
vi et kryds på en liste og en 
stjerne eller et æble på et flot 
kort, hver gang vi mødte op. 
Størrelsen på julegaven ved årets 
julefest afhang af antal krydser. 
Til gengæld var slikkurvene lige 
store til alle. Indholdet så vel som 
selve kurven. De var blevet 
håndlavet af damerne i Zoar. 
Damerne mødtes nogle aftener i 
adventstiden og nørklede med 
crepepapir, glanspapir, hvidt 
karton og hvad der ellers skulle til 
for at en julegodtekurv var helt 
perfekt. Til julefesten fik vi heller 
ikke kakao, men chokolade, lavet 
af rigtig pladechokolade. 
Så blev man jo lidt ked af det, når 
gæsterne kom og sagde ”Tak for 
kakao”. 

Årets højdepunkt var udflugten. 
Den gik hvert år til 
Brændesgårdshaven med stop 
ved en af kirkerne på vejen, hvor 
der var andagt. Vi var normalt tre 
busser fulde på den tur. Folk kom 

virkelig ud af starthullerne for at 
være med, også selv om deres 
børn måske ikke havde så mange 
krydser på listen. De færreste 
havde jo egen bil, og en del 
forældre så det som en mulighed 
for at komme til bal derinde. Det 
var der søndag eftermiddag i 
Brændesgårdshaven. Måske ikke 
lige det, der var tanken med en 
søndagsskoleudflugt, men 
velkomne på udflugten var de 
under alle omstændigheder. 

Jeg tror, der for det meste var møde 
i Zoar en gang om ugen, og de 
sidste mange år, Zoar eksisterede 
som missionshus, var det Georg 
Pedersen fra Siegaard, lige uden 
for Hasle, der arrangerede dem 
og stod som mødeleder.  Mor 
kom så vidt muligt hver gang, far 
fulgte også med jævnligt, men 
havde behov for at komme tidligt 
i seng før og efter det hårde 
arbejde på havet. Jeg var ofte 
med. Var jeg ikke, lå jeg i sengen 
og tænkte på, om mor mon kom 
godt hjem, når der var så mørkt 
udenfor. Mor var også trofast 
deltager i en sømandskreds, der 
mødtes en gang om måneden. 
Efter min mening var det også et 
spørgsmål, om hun kom godt 
hjem derfra, for også det foregik 
om aftenen. 

På et tidspunkt prøvede man at 
starte nogle filmaftener for børn i 
Zoar. Det gik ret hurtigt i sig selv 
igen. Manden fra Rønne, der 
havde sat det hele i gang, 
mistænktes for at være 
kommunist. Hvor meget, der var 
om det, ved jeg ikke, men man 
påstod, at der i en af filmene 
havde været et billede af Lenin, 
og så sluttede det. 

Til gengæld var der filmefter-
middage i Frelsens Hærs lokaler 
på Fælledvej. De eftermiddage 
kørte nogle år. Det var meget lidt, 
jeg havde set af film inden da, og 
jeg husker tydeligt, hvilke 
mareridt jeg fik efter at have set 
”Robinson Kruse”. Men selvfølgelig 
ville jeg af sted igen gangen efter. 

I Hasle var der ikke mindre end 7 
missionshuse: Indre Missions 
(Zoar), Frelsens Hærs, Luthersk 
Missions, Evangelisk Luthersk 
Missions, Baptisternes, 
Pinsemenighedens og i Muleby 
på vejen til Rønne: 
Missionsforbundets. Der var ikke 
ret meget samarbejde mellem 
dem. De opfattede nok hinanden 
lidt som konkurrenter. Dog var 
der i Evangelisk Alliances 
Bedeuge i begyndelsen af januar 
fælles møder mellem Indre 
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Mission, Baptisterne og Luthersk 
Mission. Om der var andre med, 
er jeg usikker på. 

I min barndom havde Pinsemenig-
heden friluftsmøde ved den ende 
af havnen, der lå nærmest ved 
Strandgade. Der blev spillet, 
sunget og prædiket hver lørdag 
aften i sommerperioden. Et virkeligt 
godt initiativ, hvor mange, der 
ellers ikke kom til møder, standsede 
op og lyttede. For os, som boede 
der i nærheden, hørte det med til 
sommerlørdagaftenerne. Ingen 
konkurrencetanker i den 
forbindelse.

Mor, far og jeg kom også til 
gudstjenesterne i kirken så ofte, 
det lod sig gøre. I mors søndags-
skoletid var der naturligvis en del 
huller, og det var heller ikke hver 
gang, far fulgte med, men kirke 
og gudstjeneste hørte med til en 
rigtig søndag. 

Speciel var juleaftensgudstjenesten 
selvfølgelig, kl. 16.30, så vidt jeg 
husker. Fuldt hus! Efter den gik vi 
hjem til julemiddagen, som mor 
havde forberedt. Inden vi satte os 
til bords hørte far ”Julehilsener til 
søens folk” i radioen: 
”Besætningen på Matilde Mærsk 
ønskes en rigtig glædelig jul” 
………sådan i det uendelige. Det 
lyder unægtelig noget 
ensformigt, når man hverken 
kender Matilde Mærsk eller 
besætningen, men sådan følte 
jeg det ikke. Det hørte ligesom 
sammen med 
juleaftensforventningerne. 
Maden bestod normalt af 
flæskesteg og and samt ferskener 
med flødeskum. Ingen ris à la 
mande i min barndom. 

Hvad har så søndagsskole, 
møderne i missionshuset og 
gudstjenesterne givet mig? Jeg 
kan ikke pege på noget bestemt, 
der blev sagt, noget bestemt, der 
pludselig ændrede mit liv, men 
min grundindstilling blev lagt: 

Det, der giver meningen bag alt, 
hvad vi som mennesker foretager 
os, er troen på Kristus.
 
Skolegang

I 1954 begyndte jeg min 
skolegang på Hasle Borgerskole i 
den høje gule bygning, lige ved 
siden af kirken. Mor fulgte mig 
derop, og det var gamle frøken 
Dam, der tog imod som 
klasselærer, temmelig forvirret i 
dagens anledning. Oprindeligt 
var det meningen, at vi skulle 
have haft fru Pedersen fra 
Siegaard som klasselærer, men 
da hun ventede sit første barn og 
derfor ville stoppe som lærer, fik 
vi altså frøken Dam, der var nogle 
generationer ældre. Vi var vist 
nok 33 elever i klassen, og vi fik 
plads, alfabetisk ud fra vores 
efternavne. Da jeg hed Nielsen, 
kom jeg til at sidde temmelig 
langt nede sammen med Marker, 
Finn Ole. Hvis man i stedet havde 
heddet Andersen, og det var der 
jo nogle, der hed, havde 
siddepladsen været på første 
række. Det var ikke bare stift, det 
var også langvarigt. Jeg mener 
faktisk, vi sad sådan i flere år. 

Jeg var glad for at sidde sammen 
med Finn Ole, men min 

umiddelbare tanke, da jeg kom 
ind i klassen, var: Godt, at det her 
kun varer i 7 år. Jeg havde ikke 
gennemskuet, at der efter den tid 
kunne komme mere af det 
samme, men forventede sikkert, 
at jeg så ville vende hjem til den 
trygge tilværelse hos mor og far, 
hvor alt ville blive som før. 

Der var kun en stol i klassen, den 
som læreren sad på. Vi andre sad 
på tomands-bænke, der hørte 
sammen med skolebordet. I 
frikvartererne var alle ude i 
skolegården, og når frikvarteret 
var forbi, stillede vi op to og to, 
inden vi var så rolige, at vi fik lov 
at gå fra skolegården ind i 
klassen. Dog er jeg usikker på, 
om det var sådan hver gang. Når 
skoleåret var slut, og vi skulle op i 
næste klasse, flyttede vi ind i 
klasseværelset ved siden af til 
højre, indtil vi på et vist tidspunkt 
nåede til enden. Så flyttede vi 
ovenpå, hvorefter vi igen hvert år 
flyttede ind i det næste 
klasseværelse til højre. 
Klassemæssigt var alt altså 
forudbestemt for de næste syv år 
den dag, vi begyndte i skole. Det 
endte med, at vi nåede til 
syvende. Duksen her havde den 
ansvarsfulde opgave at trykke på 
knappen til ringeklokken. Det var 



29

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

altså ham eller hende, der skulle 
sørge for, at frikvartererne faldt 
på de rigtige tidspunkter og ikke 
blev for lange. Midt på 
formiddagen var der et frikvarter 
på 20 minutter, og mange af de 
større elever kunne på den tid nå 
at købe kage nede i ”Midi”, 
brødudsalget i Storegade. 
Middagsfrikvarteret var på en 
time, og jeg løb altid hjem til mor 
og spiste frokost eller 
middagsmad, inden jeg igen løb i 
skole og begyndte på 
eftermiddagstimerne. Jeg mener, 
at de, i hvert fald i de lidt større 
klasser, kunne strække sig til 
kl.16. Midt om vinteren var det 
derfor mørkt, når jeg gik i skole, 
og mørkt, når jeg fik fri. 

Af og til dukkede skolelægen op. 
Det var en myndig, lidt stram 
ældre dame, der ledsagedes af 
den søde, ydmygt smilende 
sygeplejerske, frk. Klausen. Der 
var altså styr på vores helbred, 
selv om vi nok altid var lidt 
nervøse, når vi skulle op i det lille 
rum på loftet, hvor 
undersøgelserne foregik. Men 
skoletandlægeordning fandtes 
ikke. Børnenes tænder måtte 
forældrene selv tage sig af at få 
ordnet – for egen regning - og 
det blev nogle dyre år for mine 
forældre. Mor cyklede mindst en 

gang om året med mig til Rønne, 
ud til tandlæge Knudsen med 
klinik på det sydvestlige hjørne af 
Rønne Torv. Jeg hadede de 
besøg, både fordi jeg havde 
meget dårlige tænder – syv 
huller pr. gang plejede at være 
normen – fordi det gjorde ondt 
at få boret på en meget barsk 
tandlægefacon uden bedøvelse, 
og fordi Knudsen ikke var den 
rareste tandlæge, man kunne 
tænke sig. Da jeg engang 
undtagelsesvis fik hans kone, 
blev det en helt anderledes 
positiv oplevelse. Derefter ville 
jeg altid have hende, men da min 
mor bad om det på mine vegne, 
blev Knudsen særdeles mopset.

Vi havde en del vikarer, der ikke 
altid havde let ved at styre de 
mange elever. Den største del af 
tiden havde vi dog faste lærere, 
og gennemgående mener jeg, at 
det var en god klasse. 
Mobning var der kun meget lidt 
af, men jeg mindes, at jeg i en 

kort periode – en dag eller to – 
måtte gå en anden vej til og fra 
skole, fordi der var nogle drenge, 
der var ubehagelige på den 
sædvanlige skolevej.

Kontakten mellem skole og hjem 
var helt anderledes end nu. 
Forældredage fandtes ikke og 
forældremøder vist heller ikke. 
Hvordan børnene klarede sig, fik 
forældrene at vide gennem den 
karakterbog, vi kom hjem med 
nogle gange om året, og hvor der 
kunne stå alt mellem ”ug” og 
”slet” ud for de enkelte fag. 
Hvilken karakter, man helst skulle 
have, giver vist sig selv. For mit 
vedkommende var det altid 
gymnastikkarakteren, der trak 
gennemsnittet nedad. 

Også lærerne måtte igennem en 
form for test. De blev kontrolleret 
en gang om året, lige før 
sommerferien. Da kom 
skolekommissionen på besøg i 
klasserne. Her mødte bl.a. 
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Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at 

mange gøremål tages op til revision – f.eks. kunne jeg godt tænke 

mig, at have medlemmernes mail-adresser. Det vi i nogle tilfælde 

gøre kontakten til jer meget nemmere.

Jeg har allerede en del, men mangler stadig mange.

Mail til:   tonni@tj-traedesign.dk

Kontingent

Kontingentet for 2021 er stadig 80 kr. pr. person.

Kontingentet kan:

- afleveres tirsdag og torsdag i vores lokaler eller lægges i min 

postkasse:

Storegade 19A, Hasle

- HUSK at skrive navn og adresse på kuverten

eller

- indbetales på foreningens konto i Nordea 

Reg. Nr.: 0650

Kontonummer: 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts

Mange hilsner Tonni

kasserer i 

Hasle Egnens Lokalhistorie 

og Filmværksted

Hvis du vil undgå besværet med at huske på betalinger kan du gøre 

følgende:

Sådan opretter du en aftale om fast overførsel af dit kontingent.

Jeg har kun adgang til Nordea og Danske Bank, men alle banker har 

denne mulighed du skal blot lede lidt efter den/spørge dig frem.

Nordea:  

Vælg: ”Betalinger og overførsler”

Vælg: ”Betal regninger”

Udfyld skemaet med modtager og beløb

Vælg: ”Betalingsfrekvens” - : Flere gange

Vælg: Indtil jeg sletter betalingen

Vælg: Den valgte dato, 1 gang hver 12. måned

Danske Bank:

Vælg: ”Betal og overfør”

Vælg: ”Se og opret betalingsaftaler”

Vælg: ”oprette en fast kontooverførsel” – nederst på siden

Udfyld felterne – betalingsinterval sættes til ”hvert år” – 

og klik på ”OK”

Indtast din adgangskode og klik ”Godkend”

Den faste overførsel er nu oprettet, og kan ses på oversigten 

over betalingsaftaler

Mortensen fra Havnekroen og 
sognepræsten op. De ældre 
herrer stod langs den ene væg 
og lyttede – lod i hvert fald, som 
om de gjorde det. Hvor meget 
kontrol, der i grunden var i det, 
ved jeg ikke. Gik overhøringen 
ikke godt, var det vel bare 
elevernes skyld. Bagefter fik 
kommissionen sikkert en bedre 
frokost, og så var det overstået 
for det år.

Fortællingen afsluttes i 
næstenummer af Hasle Nyt.
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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

Hasle Byting

Mulighed for at ansøge om midler til almennyttige formål

I henhold til aftale mellem borgerforeningerne og kommunen modtager bytinget årligt et beløb, som 

skal benyttes til gavn for lokalsamfundet.

Som det blev oplyst på vores repræsentantskabsmøde den 2. sept. 2020 er midlerne i høj grad blevet 

brugt til formålet af bytinget selv, men bytinget ser meget gerne, at der kommer tiltag om nye 

aktiviteter,  gerne for vore børn og unge, fra vore medlemmer og andre aktører.

Det skal sikres, at de tildelte midler først og fremmest kommer borgerne i lokalsamfundet til gode på en 

måde der medvirker til, at vort område forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i.

Ansøgningen skal indeholde foreningen-/gruppens navn og kontaktperson

1. Resume af hvad der ansøges om

2. Beløb der ansøges om

3. Samlede udgifter til det ansøgte

4. Hvornår ønskes beløbet anvendt

5. Er der modtaget/søgt støtte andre steder

Ansøgningen sendes på mail til bytingets formand




