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Hasle Byting

”Hasle i bevægelse” Affaldsindsamling – Lørdag den 2. april kl. 10 – 12
 

Hasle i bevægelse i 2021 var en fælles satsning af Bytinget og Hasle 

Idrætsforening for at flere børn, unge og voksne ud og  motionere.

Samarbejdet fortsætter i 2022 – Vi deltager i Danmarks 

Naturfredningsforenings fællesskab for affaldsindsamling.

Mødested: Multihytten v. Hasle Fælled

Der er poser og handsker på stedet og der bydes på en forfriskning 

efter turen!

Vær med til at holde vor natur ren!

Håber mange møder op – lørdag den 2. april - start kl. 10

Med venlig hilsen fra

Bytinget og Hasle Idrætsforening

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.

 

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

 

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

Sekretær
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk

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

Esport
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.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

Mail: mogens@haugboelle.dk

Klubhusadministration

Rikke Boel

Tlf. 50 98 18 68

Mail: Rikkeboel73@gmail.com

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

Efter 2 år med Covid-19 er det nu endelig slut med 

forskellige former for corona-restriktioner og - 

anbefalinger, og forhåbentlig dukker de ikke op igen. 

Det har været en udfordrende tid for os alle, og ikke 

mindst for alle de frivillige i foreningen der hele 

tiden skulle forholde sig til skiftende restriktioner, 

anbefalinger og nedlukninger. 

Her fra en stor tak til jer alle for jeres loyale og store 

arbejde gennem denne tid, og også en tak til alle jer 

medlemmer, der med tålmodighed har affundet sig 

med de nævnte restriktioner og loyalt bakket op om 

vores idrætsforening.

En helt normal hverdag som vi kender den før 

Corona’en har vi dog ikke helt endnu. Vi skal dog 

stadig passe på hinanden, huske at holde afstand og 

spritte af - også når vi dyrker vores sport.

Økonomien gennem Corona’en – tilskud fra Fonde
Jeg har i tidligere numre skrevet om de økonomiske 

tab vi har lidt grundet de nævnte restriktioner og 

nedlukninger, men også nævnt, at vi er kommet 

helskinnet gennem perioden takket være 

kompensationer fra forskellige hjælpepuljer. 

Tak til de centrale Corona-puljer og ikke mindst en 

tak til de tre bornholmske fonde: Bornholms 

Brandforsikring, Sparekassen Bornholms Fond og 

Brdr. Larsens Legat.

Også tak til DGI og DIF for tilskud fra deres 

Foreningspuljer som vi flittigt har benyttet os af. Jeg 

vil nævne to projekter som vi fik tilskud til:

I november holdt vi en ”HIF-event” på Hotel Herold, 

hvor vi var ca. 50 udvalgsmedlemmer, trænere og 

ledere samlet. Her fik vi bl.a. en god dialog om, hvad 

vi vil ”kendes for” i HIF, og hvordan vi vil ser på HIF 

som forening i fremtiden - mere om det i kommende 

numre. Deltagerne kom med mange gode forslag, 

herunder forslag til ny kontingentstruktur og til nye 

tiltag i foreningen.

Fodboldafdelingen har fået tilskud til deres nye 

boldskur. Flere af vores flittige fodboldspillere har 

brugt mange timer af deres aftener og weekender til 

at bygge i, og vi har nu et flot og funktionelt 

boldskur som står klar til den kommende sæson. 

Her ses de 7 friske gutter der har bygget boldskuret.

Et kik ind i det nye boldskur.
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Hasle Idrætsforening

Banko og Sildefest
Det er specielt de rigtig mange aflysninger af de 

ugentlige bankospil, og aflysning af Sildefesten de 

sidste to år, som har påvirket vores normale drift, 

men både Banko og Sildefestens udvalg er i fuld 

gang med henholdsvis afholdelse og planlægning.

Jeppe, Borgen og Simon flytter materiel fra klubhuset til det nye skur.

Husk der er banko hver onsdag i klubhuset med 

start kl. 19. Hvis du er til hygge og spænding, så er 

det bare om at møde op. Der spilles om mange fine 

præmier, fortrinsvis gavekort til Brugsen og SPAR, så 

ud over chancen for fine gevinster så er du med til at 

støtte vores forening.

Sildefesten afholdes den 7. – 10. juli. Sæt allerede 

nu dit X i kalenderen. 

Glæd jer til vores traditionsrige fest, hvor der bliver 

arrangementer for alle aldre, og ikke mindst med 

meget godt og lovende musik. 
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi spiller hver onsdag kl. 
19.00 til og med onsdag 

den 
27. april 2022.

Husk ka ekoppen.

Hasle Idrætsforening

Nye aktiviteter
Vi har som et af vore mål i Hasle 

Idrætsforening, at vi - hvis muligt 

- skal tilbyde de aktiviteter som 

byens borgere efterspørger.

Mange af vore medlemmer, og 

andre i byen, har eksempelvis 

måttet tage til Klemensker eller 

Rønne for at komme til Fitness, 

og vi har gennem et stykke tid 

set på muligheder for at tilbyde 

denne aktivitet. Og når du læser 

disse linjer, så skulle mange af jer 

gerne have stiftet kendskab med 

maskinerne, cyklerne og roma-

skinen i ”Tjøllingahuzed”, hvor vi 

som en start har åbnet op for 

Fitness i det tidligere fjerkræ-

slagteris kontorer (Bymarken 4). 

Tilskud fra DGI og DIF’s 

Genstartspulje har gjort det 

muligt at tilbyde vores medlem-

mer denne aktivitet.

I skrivende stund har Hasle IF 

netop lanceret endnu et nyt 

tilbud: Hver søndag formiddag 

fra kl. 10 til 12, i Hasle Hallen, kan 

børn i alderen 0-8 år - sammen 

med deres forældre - lege, gøre 

gymnastik og spille bold. Her 

gælder det bare om at møde op, 

tilmelding er ikke nødvendig og 

det er gratis. Dette tilbud kører 

foreløbig til og med søndag den 

24. april.  

Jeppe og Carsten tester Fitness maskiner.
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Hasle Idrætsforening

Bo og Mogens fra Klubhus udvalget 

tester sprit dispenseren i Fitness 

lokalet.
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Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

Hasle Idrætsforening

Afdelingsmøder og Generalforsamlingen
Vi har netop afholdt afdelingsmøder (= de enkelte 

afdelingers ”generalforsamling”), og det er godt at 

mærke den optimisme for fremtiden, der generelt er i 

de enkelte afdelinger. 

Der er mange nye indbyggere i Hasle og omegn, og 

mange af disse har heldigvis valgt at dyrke idræt i 

vores forening, medlems-tallet er stigende, og flere 

har heldigvis også valgt at give en hjælpende hånd 

til mange af de opgaver der er i vores forening af 

vores størrelse. Tak for det! 

Søndags leg for børn.

Den årlige Generalforsamling afholdes fredag den 

18. marts i klubhuset, og vi håber at mange 

medlemmer af foreningen møder op denne dag. 

Dels vil de forskellige afdelinger – og foreningen 

generelt - fortælle lidt om hvad der er sket i det 

sidste års tid, og dels vil Forretnings-udvalget og 

Bestyrelsen komme med nye forslag til den 

fremtidige drift. 

Mød op og hør om hverdagen i din idrætsforening 

- og vær med til at sætte dit præg på fremtiden.

De bedste hilsner

HC (Hans Christian Pedersen)
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Efterårsfest 2021

Tusind tak for den opbakning 
som Hasle IF fik fra byen til vores 
store efterårsfest i Hasle Hallen. 
Festen var en erstatning for vores 
2 års aflyste Sildefester og sikken 
en fest vi fik. 

Der skal lyde en stor tak til alle de 
frivillige, der hjalp til med, at 
Halfesten blev en succés – og 
ikke mindst en stor tak til 
”Krusegaard” for sponsorering af 
grisene til maden og Hasle 
Feriepark for alt det fine bestik. 

Overskuddet fra festen går til den 
udvikling som Hasle IF er i fuld 
gang med. Læs mere om det i 
formandens beretning. 

Opfølgning på de 4 spor

Bedre held næste gang.
Trods de mange gode idéer 
vidste det sig svært at få gang i 
noget konkret inden for hver af 
de 4 spor. Tiden er en knapheds-
faktor og Corona gør det ikke 
nemmere. Heldigvis blæser de 
politiske vinde med en større 
fokus på børn og unge på 
Bornholm og det bliver forhåb-
entligt også til glæde for børn og 
unge i Hasle og omegn. De større 
børn i Hasle og omegn giver 

Sildefest 2022

3. gang er lykkens gang. 
Vi er i fuld gang med at planlægge SILDEFEST I HÂSLE 2022.

Det sker den 7-10. Juli 2022.

Glæd jer til vores traditionsrige fest, hvor der er arrangementer for alle 
aldre herunder sildebanko om torsdagen, Sildebold, grisefest og 
børnekonkurrence om lørdagen samt børneoptog, konkurrencer og 
miss Sild om søndagen plus en masse god musik alle dage.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og vær med til at sætte dit præg på 
Sildefest nr. 61.

Musikprogrammet offentliggøres efterhånden som aftalerne er i hus på 
Facebook.

Program og tilmeldinger til de forskellige arrangementer, der kræver 
tilmelding annonceres i næste Hasle-Nyt og ellers følg med på 
Facebook.

Vi glæder os til at fejre sommeren, byen og et Corona frit Danmark 
….forhåbentligt

Hasle Idrætsforening



12

udtryk for at ungdomsklubberne 
i Klemensker og Rønne er fine og 
klubberne er nemme at komme 
til med bus. Udfordringen er nok 
mere omkring børn, som er blevet 
for store til gå i SFO.

Hvis der skulle være nogle borgere 
i byen, som kunne tænke sig at 
give et skub til idéerne – herunder 
også omkring havnemiljøet i 
Hasle Havn og kreative tilbud i 
byen og i det hele taget andre 
nye idéer, er alle velkomne til at 
kontakte Bytinget for nærmere 
information. Der er fortsat stor 
opbakning fra Bytingets side til at 
få noget til at ske. Du kan læse 
mere som de 4 spor i forrige 
Hasle Nyt nr. 4 2021.

Cykelture +60
Med Georg som holdkaptajn 
cykler vi hver tirsdag kl. 10 – ca. 
12.30 ud på Bornholm og ser hvad 
der sker på de dejlige steder på øen. 
Vi starter i det små og øger turenes 
længder til op omkring 40-50 km 
distancer. 
Vi undgår så vidt muligt de 
udfordrende bakker og de store 
veje. Gennemsnitsfarten ligger 
omkring 17 – 20 km i timen, 
nogle på almindelige cykler og 
andre på E-cykler. Der er ingen 
krav til cykler andet at E-cyklerne 
indimellem må vente på de 
almindelige cykler. 

Holdkaptajnen sørger for 
koordinering af tirsdagens ture 
og at vi kører samlet ud og 
samlet hjem. 

Har du lyst til at være med, er du 
velkommen til at møde op hver 
tirsdag ved dansescenen på 
Fælleden. Første gang er tirsdag 

Hasle Idrætsforening

den 5. april 2022. Alle er velkomne 
– det er gratis og det er 
uforpligtende. 

Alle deltagere kører naturligvis 
med cykelhjelm! Har man ikke 
hjelm på, kan man ikke deltage 
på turen! 
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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

Petanque

Vi har nu taget hul på et nyt, og 

forhåbentlig et normalt år, hvor vi 

ganske givet kan få spillet en 

masse petanque på vore baner.

Vi sluttede året 2021 med en 

dejlig julefrokost, hvor vi var 19 

glade deltagere der hyggede sig 

hele eftermiddagen.

Det årlige medlemsmøde blev 

afholdt lørdag den 15. januar 

hvor der var mødt 21 deltagere. 

Vi startede med et mindre 

traktement, hvorefter mødet 

startede kl. 14. Formandens 

beretning, kasserers regnskab 

blev begge godkendt.

På valg til udvalget var Kaj Erik og 

Bo, begge blev genvalgt.

På valg som suppleant var Pia, 

der var genvalg.

Bane udvalg Bernt, Mogens og 

Aage – genvalg.

Festudvalg Jane og Inger – 

genvalg.

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 2. april

Slut 5. november.

Udvidet vinspil Lørdag den 2. juli kl. 13.00

Skov og strand Petanque: Søndag den 12. juni kl. 09.00

Mødested Hasle Røgeri

Klubmesterskab Double: Søndag den 26. juni kl. 10.00

Klubmesterskab Single: Søndag den 7. august kl. 10.00

Femkamp: Søndag den 11. september kl. 10.00

Hvis der er ændringer vil det blive slået op i klubhuset.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt forår, med rigtig mange gode timer 

på vore baner.

Kaj Erik Hansen 

Hasle Idrætsforening
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Bådemotorklubben Columbus

siden havde Grønbechs Gård/ACAB behov for 

udvidelse og motorsamlingen blev midlertidigt 

splittet i forskellige lagerlokaliteter, hvor der nu var 

plads. Ejner, der havde været ude af billedet som 

formand i en halv snes år, overtog nu atter formands-

posten og arbejdede nu målrettet på at åbne et 

motormuseum nede på Hasle havn. Samtidig var 

fiskeriet fra Hasle voldsomt for nedadgående og 

Hasle Kommune og senere Bornholms Regionskom-

mune stillede lokaler på havnen til Rådighed for 

indretning af et motormuseum.

Samtidig med at museumsplanerne blev ført ud i 

livet, blev kutteren ”Hansa” købt for 1 krone af fiske-

skipper Børge Espersen i Årsdale. ”Hansa” var bygget 

i Hundested i 1946 med en 2 cyl. dieselmotor på 115 

HK, er 11.56 meter lang og på 19,9 brutto 

registerton, bygget af eg med lærk over vandlinien.

Indretning af museum og især restaurering af 

”Hansa” var en kostbar affære, men med hjælp fra 

fonde, bornholmske firmaer og privatpersoner, 

lykkedes det at få museet op at stå og ”Hansa” flot 

istandsat på værft. Ejnar Andersen havde en 

imponerende evne til at få medlemmerne til at 

bestille noget og var centrum i det sociale fællesskab.

Museet fremstår i dag i nyrenoveret og publikums-

venligt. ”Hansa” derimod, som alle gamle træskibe, 

trænger igen til at komme på værft og få udskiftet 

visse planker og skibsbevaringsfonden har her i 

jubilæumsåret doneret 180.000 kr. som et rente- og 

afdragslån, som kan sende ”Hansa på værft.

Hasle Havn har i de sidste 8 år gennemgået en større 

renovering og fremtidssikring, delvis financeret af 

Bornholms Regionskommune og Realdania fonden. I 

forsøget på at omstille en gammel trafik- og 

fiskerihavn til en mere turist- og brugerorienteret 

havn, med lystbådehavn og badeø. 

Bådemotorklubben Columbus er en væsentlig 

medspiller i at denne proces skal lykkes.

S.K.J

Bådemotorklubben Columbus 25 års 
jubilæum

Fredag d. 17 januar 1997 indkaldte Ejnar Andersen til 

det første møde for at tolke interessen blandt de 

lokale for at starte en motorklub i Hasle. Ejnar 

Andersen var en fisker fra Jylland, Vorupør, der var 

endt i Hasle og prægede fiskeriet fra Hasle sammen 

med sine brødre Egon og Anders, der også var endt i 

Hasle som fiskere. Fiskeriet var allerede dengang på 

vej til en af sine første kriser, og mange velfunger-

ende kuttere blev hugget op med ophugningsstøtte. 

Ejnar Andersen forudså, at om føje år ville der ikke 

være mange af de traditionelle Østersøkuttere tilbage, 

med een eller to cyl. dieselmotorer, velkendte for 

lyden. Mange af os, som er vokset op i Hasle, kan 

nikke genkendende til lyden af en halv snes kuttere, 

der startede dieselmotorerne sidst på eftermiddagen 

for at gå ud og sætte sildegarn. Det gav genlyd over 

hele byen. Nogle ældre hasleboer fortæller endog, at 

de kunne kende den enkelte kutter på lyden.

Til det første møde på Havnekontoret mødte der, til 

Ejnar Andersens store glæde, 15 mand stærk, som 

alle viste stor interesse for sagen og flere kunne 

pege på andre bekendte, som også ville medvirke. 

Herfra var det bare at indkalde til en stiftende 

generalforsamling, samt finde lokaler og begynde at 

indsamle effekter.

Ved bistand fra Erik Anker fik Columbus hjælp til at 

flytte ind i Grønbechs Gård med klublokaler på loftet 

og plads til udstilling med små motorer og radio-

materiel oppe på første sal og store motorer nede i 

kælderen i nordbygningen. Motorudstillingen var 

åben i sommerhalvåret.

Renovering af motorer og søfartseffekter foregik på 

den anden side af Sildetorvet, i Grønbechs gamle 

grovvarelager, der hvor Columbus i dag har værksted 

og Klublokale. Columbus står i dag som ejer af det 

gamle grovvarelager på Sildetorvet. For ca. 15 år 
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Bådemotorklubben Columbus



16

Hasle Byting

Modtager du ikke 
Hasle Nyt

Hasle Nyt omdeles til samtlige 

husstande i postnummer 

3790 – også til Nej-takkere, 

modtager du det ikke, så 

kontakt

Bornholms Tidende, 

Ekspeditionen 

på tlf. 5690 3055, så vil der 

blive fulgt op på dette.

Indbydelse til 
Repræsentantskabsmøde

 

Efter de sidste 2 års flytninger 

af datoer for mødeafholdelsen 

grundet Covid-19, lysner det 

nu fremadrettet.

 

Det årlige møde afholdes 

onsdag den 23. marts 2022 kl. 

19.00 på Rådhuset.

(indgang fra Rådhusgade)

 

Bytingets ildsjælepris 

overrækkes ved mødet.

 

Da mødet er åbent for alle, 

gør vi opmærksom på, at ved 

afviklingen af mødet følges 

vedtægterne bestemmelser 

om, at alle fremmødte 

medlemmer af en medlems-

forening har taleret, men ved 

eventuel stemmeafgivning 

har hver forening/

organisation kun en stemme.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

(Da det ikke er lykkedes at 

finde en ny formand fortsætter 

vi med kollektiv ledelse)

Bestyrelsesmedlem 

Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Kasserer / Sekretær  
Johnny Drachmann

Tlf. 6171 3848

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

”Søs” Maj-Brit Kofod

Tlf. 6118 1574

mskofod@icloud.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

Aflysning

Den annoncerede tur til ”Østkraft”, den 14. marts 2022 aflyses, for en 

gang skyld ikke på grund af Corona, men tilrettelægnings årsager.

I stedet for

Har vi overtalt Piblana til at komme og underholde os lørdag d. 12. 

marts kl.14 i medborgerhuset.

Kaffe og kage til kr. 30,00 

Ordinær generalforsamling

Afholdes d. 09. april 2022 kl. 13:30 i Medborgerhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Allerede nu er der forslag til nye vedtægter. 

De er blevet rettet til, da vi jo ikke længere er medlem af Danske 

Seniorer.

Formand

Da vi ikke på sidste generalforsamling fik valgt en formand, har vi kørt 

med kollektiv ledelse i bestyrelsen.

Så stillingen er stadig ledig.

Så meld dig under fanerne hvis du kunne tænke dig at gøre en indsats 

for foreningen.

Kasserer

Der skal også vælges ny kasserer da den nuværende har valgt at trække 

sig fra bestyrelsen, på grund af tidsmangel.

Med venlig hilsen bestyrelsen
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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:

4. marts Café 

 

11. marts  

Peter Krak kommer og fortæller 

lidt om Kaj Munch

18. marts Café

25. marts

Ingen café. Seniortræf lørdag den 

26./3 hos LM kl. 14.30

1. april

Jakob Houler besøger os

8. april  Café

15. april

Ingen café langfredag

22. april

Anemonetur til Lene og Henning,

Fuglesangsvej 9

29. april

Ingen cafe. Seniortræf hos ELM 

lørdag den 30/4 14.30

6. maj

Vi synger forårssange med

Poul Lykke Nielsen

13. maj

Ingen café St. Bededag

20. maj 

Udflugt til Nordvig i Sandvig hos

Vivi og Kjeld Olesen

27. maj  Café

3 juni  Café

10. Juni 

Marianne Lind fortæller om at 

være frivillig i Røde Kors

17. juni Café

24. juni  Seniortræf på Bækkely

Du valgte mig

Tak, Jesus, at du valgte mig, og for en tid forlod din himmel.

For hvert skridt du tog hernede, valgte du mig.

Da du var i ørkenen og blev fristet, valgte du mig.

Ja, hver gang, man tilbød dig en lettere vej, tænkte du på mig.

Da man hånende bød dig at stige ned fra korset, valgte du mig.

Selv i døden var dine tanker hos mig.

Herre, det berører mig dybt, at du valgte mig så mange gange.

Lad mig i dag vælge dig, så dine planer bliver mine planer.

Lad mig åbne Bibelen og lytte til dig, du har jo så meget på hjerte, det 

viser dit valg af mig.

Gert Grube
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Det årlige MENIGHEDSMØDE 

VELKOMMEN til det årlige lovpligtige ”menighedsmøde” i Hasle-

Rutsker. Det er søn. d. 1. maj kl. 12 i FDF-huset, Kirkebyen 33, 3790 

Hasle. Mødet er for ALLE medlemmer af Folkekirken i Hasle-Rutsker 

uanset, om man benytter sig meget eller lidt af kirken. Man er 

særdeles velkommen til mødet, også selvom man ikke går til 

gudstjenesten forud.  

Programmet indeholder spisning kl. 12, dernæst årsberetning og 

regnskab fra de to menighedsråd og fri drøftelse af Folkekirkens 

arbejde i vores sogne. 

Inden mødet er der gudstjeneste i Ruts Kirke kl. 10.30, hvor ALLE 

også er velkomne. 

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

Præstesekretær, Hanne Landberg, 

træffes tor. 8.30 – 14.00 på kontoret. 

Man-fre. kl. 8.30-12.30 desuden på 

telefon: 2931 0504. e-post: hala@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Elna Rønne Debel

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. 8. april til 

sognepræsten. 

KORSANG I HASLE KIRKE

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor under ledelse 

af vores organist. 

Børnekoret

Det ene kor er for alle børn fra 0. til og med 3. klasse. Øver i Hasle 

kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 til kl. 17. Børn fra hele Bornholm er 

velkomne.

Vi synger en masse sjove sange og smukke salmer, danser og laver 

body percussion og lærer alt muligt, både om musikken og om 

kirken. Vi får en tår saftevand og en kiks hver gang. 

Voksenkoret

Øver hver tirsdag kl 19.00 til 20.30 i Hasle kirke. Koret deltager ved 

gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind 

ved populære fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke.

- Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis 

mødestabilitet er ønskeligt :) 

- Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have 

tid til at snakke sammen. -  

Deltagelsen i korene er gratis! Hvis man har lyst til at komme med i 

et af korene – eller få mere at vide, skal man bare kontakte vores 

organist, Sigga. Tlf. 26290936 eller mail: sigga@mpiri.org

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
SIDSTE AFTEN 
Af 8 aftener om 10 gode bud 

Den 10.03. kl. 19.00 - Vi tror på én god Gud. 

v/ sognepræst Jens Jørgen Rasmussen

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

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

Det foregår på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 

3790 Hasle. Alle er velkomne!
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

6. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
9.00 Fællesgudstjeneste i Hasle, Peter Hauge 
Madsen

13. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
*Indsamling til Retten til Liv  

20.  – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts   

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

APRIL

1. 
16.00 Hasle Børnegudstjeneste med kirkeklubben.

3.  – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55 
9.00 Hasle Fællesgudstjeneste Per Kofoed Munch

10. – Palmesøndag
10.00 Hasle Konfirmation
12.00 Hasle Konfirmation 

14. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15 
16.00 Hasle Fællesgudstjeneste

15. – Langfredag, Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37 
10.30 Ruts, Fællesgudstjeneste 

17. – Påskedag, Matt 28,1-8 
8.15 Morgensang på Rutsker Kirkegård
9.00 Ruts
10.30 Hasle
Kirkekoret medvirker i begge kirker.
*Indsamling til Dansk Bibel Institut

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

24. – 1.s.e. påske, Joh 21,15-19 
9.00 Hasle Fællesgudstjeneste Nikolaj H. Kjærby

MAJ

1. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-30 
10.30 Ruts Fællesgudstjeneste med 
efterfølgende menighedsmøde i FDF-huset. 

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

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

15. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36 
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
* Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

22. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11 
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts

26. – Kristi himmelfartsdag, Luk 24,46-53 
9.00 Hasle, Fællesgudstjeneste, Per Kofoed Munch

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00. 

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført, afholdes gudstjenesterne 
ved sognets præst. 
*Indsamling i begge kirker.

Hejs flaget 10. april!
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AKTIVITETER 

KOMMENDE KONFIRMATIONER 
2022: Hasle Kirke d. 10. april. 

2023: Ruts Kirke d. 2. april og Hasle Kirke s. 16. april. 

NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-Rutsker

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller 

regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder også læseklub, vandrefællesskab, m.m. - Hvis du 

er interesseret i at lave en aftale om nogle af tilbuddene så kontakt sognemedhjælper Elna R Debel eller 

sognepræsten og hør nærmere. 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. - Flere oplysninger om aktiviteter, alders-

grupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 16.03., 18.05. og 21.06. kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker.

Hasle: Den 17.03., 05.05. og 16.06. kl. 18.30 i konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

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

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 gudstjen-
ester og møder i sognene. 
Kirkebilen betales af kirke-
kassen. - 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 menig-
hedsrådsmedlem, Ingrid Boesen 
dagen før på tlf. 5696 4076 / 
2829 3557. 

Påskemorgensang ved Ruts Kirke

Påsketid
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Kirkesiderne

BESØGSVENNER
Af Jens Jørgen Rasmussen

NæsteCare i Hasle-Rutsker har gennem et stykke tid 

tilbudt regelmæssige besøg af en ”besøgsven” - og 

vil formodentlig snart få brug for flere frivillige 

besøgsvenner. Derfor har jeg sat to besøgsvenner 

stævne over en kop kaffe (og en telefon) og spurgt 

dem om, hvordan det er at være besøgsven. Det er 

Lisa Rasmussen fra Rutsker sogn (billedet) og Margit 

Nielsen fra Hasle. 

Lisa, hvor længe har du, været besøgsven? Det er ikke 

så længe siden, jeg blev besøgsven i NæsteCare, 

men jeg har før prøvet det i Røde Kors. 

Hvad fik dig til at sige ja til det nu igen her i Hasle? Du 

ringede jo og spurgte! - Men den dybeste grund er 

jo den, at jeg synes, der er brug for det og at jeg 

godt kan lide det. Jeg glæder mig til hver gang jeg 

skal på besøg, og synes bare at jeg også selv får så 

rigtig meget ud af det. 

Er det aldrig svært at finde noget at snakke om? Nej, 

slet ikke. Snakken går bare helt af sig selv, og vi har 

en masse at snakke om. Vi matcher vist godt - og det 

er nok også vigtigt - at man gør det. 

Hvor ofte kommer man typisk på besøg? Vi har en fast 

aftale om hver 14. dag - men er begge to så fleksible, 

så vi bare flytter det lidt frem eller tilbage, hvis der 

kommer forhindringer. Det er noget man aftaler 

mellem besøgsven og besøgsmodtager.

Margit, Du er også besøgsven i NæsteCare og har 

desuden en besøgs-aftale fra tidligere i tilknytning til 

Røde kors. I alt har du været besøgsven gennem 15 år. 

Hvad fik dig til at sige ja til det nu i tilknytning til 

NæsteCare? 

Det var fordi, det en overgang var gået helt i stå med 

Røde Kors i Hasle - og jeg syntes godt, jeg kunne 

have en aftale mere! 

Hvad motiverer dig til at være besøgsven. 

At der er nogen der har behov for det, og jeg synes 

også det giver mig selv en stor glæde at kunne 

besøge nogen og glæde andre. 

Hvor ofte mødes I typisk: I den ene aftale, jeg har, er 

det hver uge, i den anden hver 14. dag. Vi har aftale 

om faste dage og klokkeslæt - og kan så rykke på 

det, hvis der kommer noget i vejen. 

Hvad laver man, når man mødes? Normalt drikker vi 

en kop kaffe, eventuelt med en småkage til. Det er 

også noget man aftaler efter, hvad 

besøgsmodtageren ønsker. 

Kan det være svært at finde noget at snakke om? 

Normalt er det gået ganske let, selvom vi ikke 

kendte hinanden i forvejen. Engang for længe siden 

kom jeg hos en besøgsmodtager, der ikke sagde så 

meget. Men så fandt vi på at spille et bestemt spil 

med hinanden - Det var rigtig hyggeligt. - Nogle 

gange har jeg også sunget lidt - eller læst noget op. 

Men det vigtigste er nok, at en besøgsven har evnen 

til at lytte og lægge øre til, hvad besøgsmodtageren 

har på hjerte. 

Lisa Rasmussen, besøgsven

Kaffen er klar
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Tid til tanker i Hasle kirke 
Deltag i et uforpligtende fællesskab, hvor vi er sammen om sang og tekster og om at være stille sammen. 
Sangene vil være små vers, vi stille gentager flere gange for at synke ind i sangen, i tankerne og roen i 
kirkerummet.

Teksterne kan stamme fra biblen eller fra kendte og ukendte mennesker, der har skrevet noget om 
aftenens emne. 

Onsdag den 6. april - Påsketid
Onsdag den 4. maj - Frihed

Det er om aftenen. Klokkeslæt meldes ud via hjemmeside og facebook, når tiden nærmer sig. Varighed ca 
30-40 minutter

Vh kirke- og kulturmedarbejder i Folkekirken Hasle-Rutsker, Elna Rønne Debel – 5049 5052

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn 4 år til 3. klasse

Leder af klubben er Jonna Østergård. Desuden er der to helt unge hjælpeledere på 14 og 15 år og en 
ældre. 

Klubben er målrettet børn mellem ca. 4½ år til og med 3. klasse – Formidlingen er inspireret fra Godley 
Play.

Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna på tlf. 2216 8752.

Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Den 1. april er det i 
Hasle Kirke. 

Aktiviteten ved den enkelte klubsamling udmeldes som regel via klubbens facebookgruppe: Kirkeklub i 
Hasle.

EN DANSK KIRKE I SPANIEN
Lørdag den 14. maj kl.13.30 på Rådhuset i Hasle 

Tidligere sognepræst i Hasle-Rutsker og derefter i 

Spanien, Jørn Sjøholm kommer til Hasle og 

fortæller om etablering og bygning af en dansk 

kirke i Spanien - om dagligliv og kirkeliv m.m. 

Fortællingen ledsages af billeder. Arrangementet 

afholdes i samarbejde mellem Hasle Lokal-

historisk forening og menighedsrådene i Hasle og 

Rutsker. - Se mere information på Hasle 

Lokalhistories sider her i bladet. 

Kirkesiderne

Synes du, at der er behov for organisering af besøg, som 

nu i NæsteCare - eller i Røde Kors? Kunne man ikke lige 

så godt overlade det til folks eget initiativ? Der er jo 

mange der besøger nogen på eget initiativ. 

Ja, jeg tror der er behov for organisering. At spørge 

helt privat, om nogen har brug for faste besøg - 

kræver nok mere frimodighed, end de fleste har. 

Spørgsmålet om, hvorvidt man matcher med 

besøgsmodtageren, går nok også bedst via en 

organisation. 

Tak, Lisa og Margit - fordi I ville dele jeres tanker om at 

være besøgsven. Jeg håber, at det kan inspirere andre, så 

vi kan finde besøgsvenner til alle, der ønsker det. 

Hvis man kunne tænke sig at blive besøgsven i 

tilknytning til NæsteCare Hasle-Rutsker skal man 

henvende sig til kirke- og kulturmedarbejder Elna 

Debel eller sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen - Se 

adresselisten på kirkesiderne her i bladet. 
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

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

Marts
Lørdag den 19. marts kl. 13.30 i Den store Sal.
Der har vi to foredragsholdere, nemlig Kurt Marker og Per Jacobsen. De 
to herrer kommer og fortæller deres historier, om russertiden i 
Levkalejren og på Campanella. Tilmelding senest den 14. marts på tlf. 
2621 4657.

April
Lørdag den 23. april kl.13.30 i Den store Sal.
Jette Jacobsen fra Rutsker kommer og fortæller en fantastisk historie 
familien Reuss fra Rutsker og Hasle. Bl.a. om politibetjent Reuss og om 
Anna Reuss, der havde Sæbehuset i Hasle, måske også om brødrene 
der rejste til Amerika. En meget spændende eftermiddag. Tilmelding 
senest den18. april på 2621 4657.

Maj
Lørdag den 14. maj kl.13.30 i Den store Sal.
Foredrag ved pastor emeritus Jørn Sjøholm, Nexø. Dansk kirke bygget i 
Spanien. Den tidlige sognepræst for Hasle og Rutsker, medstifter af 
Hasle Lokalhistorie, blev i 1992 udsendt som præst for den danske 
menighed i Spanien af Dansk Kirke i Udlandet. Opholdet i Spanien 
varede i 10 år, og dertil kom flere afløsningsperioder indtil år 2013.

Der er et stort dansk befolkningsislæt i Spanien især på Costa del Sol, 
og behovet for at få en egen kirkebygning voksede sig stort i løbet af 
halvfemserne, og et arbejde mod et kirkebyggeri tog fart op mod 
århundredskiftet. I år 2001 indviede man den danske kirke: 
Margrethekirken.

Arbejdet med at etablere en dansk kirke i Spanien, samt dagligliv og 
kirkeliv handler foredraget om; fortællingen ledsages af billeder.

Foredraget afholdes i samarbejde med menighedsrådene i Hasle og 
Rutsker, der er tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 6. maj.

Juni
Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i Den store Sal.
Irene og Søren Jansson kommer og fortæller deres historie om Løjtnant 
Hjorth og hans familie, Anna Hjorth der havde telefoncentralen, 
Løjtnant Hjorths gård i Vestergade, det var jo her, der var Byskrivergård, 
her kom Vilhelm Herold i skriverlære hos Byfoged Gregersen, der har 
foregået meget i den gamle smukke gård, som desværre er borte nu. 
Tilmelding på 2621 4657 senest den 4. juni.

Juli og august ferie

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Jørn Uffe Hansen

Vi har desværre måttet tage afsked med vores 

æresmedlem Jørn Uffe Hansen, Krakdal, Krakken i 

Rutsker, der afgik ved døden den 24. september 

2021. I en alder af 89 år.

Vi har meget at takke Jørn Uffe Hansen for, en 

fantastisk dygtig foredragsholder, når han fortalte 

om et emne, så var det meget flot og grundigt 

forberedt, ikke noget tilfældigt.

For nogle år siden havde vi en udstilling i 

Karetmagergården, hvor vi viste om brudefolk og 

brudebilleder, samtidig havde vi i et lille rum ved 

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

siden af en udstilling om stenværksarbejde og 

billeder, her kom Jørn Uffe Hansen med en del 

værktøj, som man som stenhugger havde brugt, 

Jørn Uffe Hansen gav liv til denne udstilling om 

stenarbejderne og han nød at være med, det var så 

dejligt.

Jørn Uffe Hansen skrev også til Bornholms historiske 

Samfund. Ved udgivelsen her fortalte de forskellige, 

der havde bidraget med historier til årets bog, 

blandt andre Jørn Uffe Hansen og han gjorde det så 

fantastisk, at man blev helt rørt.

Vi har igennem flere år fået gamle aviser, Bornholms 

Tidende og Bornholmeren, som Jørn Uffe Hansen 

har samlet, de kom han ud til Lokalhistorien med, 

men det var ikke bare en stak aviser, nej de var alle i 

nummerorden og gået igennem og efterset, for hvis 

der nu var noget, som han selv skulle bruge, f.eks. 

Vang granit eller hans hjertebarn Rutsker 

Centralskole, tog han det ud.

De var perfekt pakket i bundter i månedsvis efter 

dato. Igen et tegn på hans perfektionisme, som han 

var til fingerspidserne.

Vi takker for at vi har måttet kende dig. Ære være dit 

minde.

På bestyrelsens vegne, Richardt Vang-Olsen.
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Richardt Vang-Olsen og Jørn Sjøholm.

30-års fødselsdag

Vi vil gerne sige tak til jer, der var med til at fejre 30-

årsdagen for foreningens start, tak for at I kom, trods 

coronaen, der satte en begrænsning. Det var nok 

ikke alle der turde at risikere at gå ud, for at blive 

smittet. Foreningen blev startet den 31 - 12 - 1991. 

Men det var ikke lige at holde fødselsdagen den dag.

Vi havde en dejlig eftermiddag, med kæmpe tak til 

stifterne af foreningen, Arne Ipsen og Jørn Sjøholm, 

der fortalte og viste billeder fra dengang.

Jørn Sjøholm var den der lagde ud, han mente ikke 

at have meget at fortælle om, men på sin ferie i 

Spanien havde han sat sig ned og tænkt tilbage i 

tiden, og det kom der en fantastisk historie ud af.

Arne Ipsen havde en lidt længere historie, med 

mange af de Hasle og Rutsker beboere, som de 

havde opsøgt og samlet historier fra.

Heldigvis har vi i Lokalhistorien fået begge de 

herrers manuskrifter tilsendt, tak for det, de bliver nu 

opbevaret sammen med den filmoptagelse som 

filmholdet optog.

Arne Ipsen har igennem mange år været 

æresmedlem. Jørn Sjøholm har vi ikke rigtig haft så 

meget kontakt med bl.a. fordi han har opholdt sig i 

Spanien i nogle år, men nu er han hjemme i Nexø, er 

medlem af foreningen igen, derfor gik der lidt tid, 

men nu er han også æresmedlem, hjertelig tillykke 

og tak, Jørn Sjøholm.

Kathrine Steenberg

Erindringer fra Pogaskolan hos Frk. 
Steenberg i Vestergade 33

Sidste hold - årgang 1949/50

Pogaskolan? Hvad var det? spurgte mine bekendte, 

når jeg fortalte om min opvækst i Hasle, hvor jeg 

kom i pleje hos tømrermester Carl Jensen og hans 

kone Anna i Vestergade 45. 

Pogaskolan lå i Vestergade 33 altså kun seks huse 

væk. Her boede Kathrine Steenberg, der havde 

Pogaskolan. Ind ad døren til højre ligger 

hovedbygningen. Her sad vi, en flok forventnings-

fulde børn i den lavloftede stue, omkring et langt 

bord. Frk. Steenberg skulle mod betaling (Mult) lære 

os at stave, skrive, læse og regne. For at blive egnede 

til at komme op i den ”rigtige” skole – der ligger 

oppe ad bakken ved Rådhuset, lige ved siden af 

kirken - i Hasle Borgerskole. 
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Jeg medbragte et penalhus med 

spidsede blyanter (snittet med 

lommekniv!) og et ternet stile-

hæfte samt et slidt eksemplar af 

en læsebog: Ole Bole.

Kan huske, at jeg ikke helt forstod 

logikken på den første side i 

læsebogen, når vi skulle stave til 

Ole: O siger O, le siger le siger 

Olø!

Alfabetet lærte vi ved i kor at 

synge: abcdefg – hijklmn– qrstu – 

vxyzæø Aa! 

Og så en ting, som jeg/vi 

bagefter har tænkt over: Hun 

talte/underviste på Bornholmsk!!

Afslutningen på dagens undervis-

ning var altid en sang, der 

sluttede: SKAL VI NOK HUSKE PÅ! 

Og så drønede vi – drengene - ud 

på gaden for at slås med sne.

Det gik så vildt for sig, at naboen 

overfor - Davids far, der var blind 

- kom ud og greb fat i min arm – 

jeg var rædselsslagen - og tog 

mig med helt ind i deres stue før 

jeg med bævende stemme fik 

fremstammet:  jeg er ikke David! 

Ud over Pogaskolan, havde frk. 

Steenberg andre ”gesjæfter”, bl.a.

”Rullestuen”, der lå inde i den lille 

bygning lige til venstre for ind-

gangen. Her kom byens husmødre 

for at benytte ”Rullen” bl.a. min 

plejemor med vores sengetøj og 

duge.

Jeg var ofte med for at bære 

noget af vasketøjet derhen, men 

især for at hjælpe med at skubbe 

og trække og vippe den store 

tunge rulle. 

Rullen bestod af en stor træramme, 

hvori der lå en masse mursten. 

Den skulle trækkes frem og 

tilbage flere gange hen over et 

par massive træstokke, hvor det 

rene dynebetræk og duge var 

blevet viklet omkring. Så vippede 

man rullen og trak træstokkene 

ud. Tog det rullede af, der var 

blevet fuldstændig glat. Noget 

som vi alle nød, når vi hver uge 

fik skiftet sengetøj. En herlig frisk 

fornemmelse, når jeg krøb i seng. 

De glatte duge blev lagt på 

bordet om søndagen. 

Anna betalte ikke umiddelbart 

efter brug af rullen, men beløbet 

blev slået sammen med 

afregningen af mine skolepenge 

(Mult).

Hvem var frk. Steenberg? 

Kathrine Kirstine Steenberg er 

født i Olsker på 1. slg. pc., 

”Skovvang” for familien boede. 

Faderen, Anders Christian 

Steenberg og moderen, Oliva 

Cathrine Caroline Hansen, de får 

11 børn. Her er Kathrine nr. 3 i 

rækken. Hun er født den 31. 

marts 1887 i Olsker. Hun dør på 

Ole Bole (illustreret af Storm Petersen) Katrine Steenberg i haven med 2 

børn.
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Rønne sygehus den 27. 

september 1970. Der er 4 af 

hendes søskende der udvandrer 

til Amerika.

Far, Anders Chr. Stenberg køber 

Vestergade 33 i september 1899, 

men flytter først til Hasle senere, 

mellem 1916 - 21. I Folketælling 

1921 bor Anders og Oliva, samt 

Kathrine og søster Anna, senere 

gift Finne, og barnebarnet Carl 

Johan i huset.

Mor Oliva Steenberg dør den 27. 

april 1925 i Hasle. Far, Anders 

Steenberg dør den 22. oktober 

1934 i Vestergade 33, Hasle. 

Kathrine Steenberg bliver ejer af 

ejendommen i september 1935. 

Frk. Steenberg var også meget 

aktiv i missionshuset ZOAR, der lå 

lige overfor, hvor jeg boede. Her 

deltog hun i arbejdet omkring 

Sømandsmissionen.

Hver søndag ”skulle” jeg gå over i 

”Søndagsskolen” fra kl. 10 -12, for 

at jeg ikke skulle kede mig! Her 

mødte også flere af mine 

kammerater fra Pogaskolan.

Zoar havde to store lokaler med 

træbænke. Bænkene havde 

samme farve, som væggene 

(turkis). På gulvene var strøet 

finkornet sand og fremstod som 

hvidskurede. Det gav en særlig 

lyd, når vi slæbte på fødderne. 

Når jeg kedede mig, kunne jeg 

med indersiden af mine sko 

skrabe en lille bunke sand sammen. 

Hvilket naturligvis blev påtalt.

I det store lokale stod en 

prædikestol med et fladt, gyldent 

kors på bagvæggen. Foran stod 

et trædeorgel, som blev betjent 

af frk. Dam, når vi skulle synge. 

Hun skulle være vores lærerinde, 

når vi kom op i ”den rigtige skole”. 

Som belønning for min møde-

stabilitet, fik jeg klistermærker, 

hvor der var billeder af forskellige 

danske kirker, der blev sat ind i 

mit mødehæfte. 

Zoars flotte slikkurve og gaver var 

berømte i hele byen. De blev 

uddelt i forbindelse med jule-

afslutningen.

Kurvene var beklædt med crepe-

papir i forskellige pastelfarver, 

der var klippet i fine strimler og 

indeholdt lakridskonfekt. 

Naturligvis skabte de stor lykke. 
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De var blevet fremstillet af de 

kvindelige medlemmer af menig-

heden.

Man kan roligt sige, at vi fik julelys 

i øjnene. I nogle af gaverne var 

der hjemmestrikkede sokker, 

vanter og halstørklæder.

Flere erindringer om Pogaskolan 

hos Frk. Steenberg midt i en 

Coronatid. 

Vi har gennem årene i den 

”Aktive Klasse” fra Hasle Borger-

skole årgang 1950, haft tradition 

for været samlet i Hasle den 

første uge i juni. Men som alle 

andre, har vi været underlagt 

reglerne omkring Corona.

Det var lang tid at vente, derfor 

begyndte jeg at kontakte mine 

gamle skolekammerater for at 

spørge om de kunne huske noget 

om vores tid i Pogaskolan hos frk. 

Steenberg?

Det kunne naturligvis bedst ske 

ved enten at benytte telefon – I 

Phone, e-mail eller FaceTime. 

(App)

Billede fra symøde i Zoar - Inge Holms farmor nr. 3 fra højre.

I denne tid hvor mange skoler 

har været nedlukket, har jeg selv 

været vidne til hjemmeunder-

visning med mit barnebarn. Via 

IPad, et elektronisk redskab alle 

skolebørn i dag har til rådighed. 

Børnene kan på deres skærme se/

høre deres klassekammerater og 

læreren, der kan stille spørgsmål 

til eleverne. Skolematerialet 

(hæfter) er udformet på en sådan 

måde, at børnene på egen hånd 

kan løse opgaver i dansk og 

matematik.

Fagre nye verden! 

Pogaskolan: Hva va ded for nad?? 

Rudy Hassing
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16 friske damer mødte talstærkt 
op til en ny sæson af Håndarbejds-
cafe'en. 

Fremover er der åbent i Rådhus-
salen torsdage i ulige uger fra kl 
10.00-12.00.

Medbring eget håndarbejde og 
kaffekurv. 

Nogle gange har vi forskellige 
slags undervisning i håndarbejde, 
som bliver planlagt i løbet af 
sæsonen. 

Yderligere information 

Marianne Lind 
Mail :mlind1920@gmail.com 

Håndarbejdscafé
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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

Hasle Info

Hasle-Info er ment som et lille lokalt service-sted, 

hvor lokale, gennemkørende, nye beboere, turister 

kan gå ind og få en sludder.

Hasle-Info passes i åbningstiderne på skift af 2 

entusiastiske, rare personer, som ønsker det bedste 

for Hasle, og som vil være med til at fortælle om 

egnens funktioner og fortræffeligheder.

 

I lavsæsonen, som nu, har vi kun åbent lørdag 

formiddag og på nogle få skolefridage.

Men i højsæsonen har vi åbent 3-4 dage pr. uge (et 

par timer).

 

VI VIL GERNE HAVE ET PAR NYE KOLLEGER
 

Der er ikke krav om bestemte færdigheder for at 

passe Hasle-Info i åbningstiden. Sejt selvfølgelig, 

hvis du kan en masse sprog, kender hele Hasle og 

omegns historie, ved alt om alt muligt. Men det 

vigtigste er, at du kan møde folk med et smil og et 

åbent sind, gerne vil snakke med dem, og ud fra 

dine egne forudsætninger kan give dem den bedst 

mulige information og betjening.

Der er tale om ulønnet fritidsarbejde, som du gør for 

dig selv/din by/dit område. Arbejdsomfanget er et 

par timer ca. 1 gang månedligt i lavsæson, 2-3 gange 

månedligt i højsæson. Altid sammen med en anden 

sød, sjov, hyggelig sjæl.

 

VIL DU VÆRE MED?
Gå forbi Hasle-Info i åbningstiden og sig, at du gerne 

vil høre mere/hjælpe. Så sender dagens Hasle-Info-

passere dig videre. 

Eller kontakt Britta direkte på 20800264 eller 

hjornagervej15@mail.dk. 

Eller tal med en af de andre fra kontaktgruppen.

Hasle-Info kontaktgruppen består af Rigmor 

Skovgaard 41574954 rigmor.skovgaard@gmail.com, 

Karin Pihl 51206302 mahlert@post11.tele.dk, 

Mariann Anker 23284091 mariannanker@mail.dk, 

Britta Helweg-Larsen 20800264 

hjornagervej15@mail.dk.

Åbningstider:

Hele året: 

Lørdage kl. 10-12

Desuden i skoleferier og 

ved særlige lejligheder: 

Mandage 10:00-12:00

Tirsdage 14:00-16:30

Fredage 10:00-12:00

 

VIL DU MØDE OS?
Du er velkommen til at komme og møde de gode 

folk, der allerede deles om at passe Hasle-Info. Vi 

holder kaffe/kage-møde i Hasle-Infos lokale på Det 

Gamle Rådhus TIRSDAG 22. MARTS kl. 19 - 21.

UDSTILLINGER I HASLE-INFO

I Hasle-Info er der skiftende udstillinger af kunstnere 

med lokal tilknytning. Udstillingerne varer 1-4 

måneder, afhængigt af årstiden. Nye kunstnere er 

velkomne. Kontakt Britta, hjornagervej15@mail.dk 

for information om, hvordan det hele foregår, og 

hvornår der næste gang er ledigt i Hasle-Info.

 

Jennie Koch fortsætter med at udstille til 15. marts 

2022. Tak for en dejlig udstilling - og for en fleksibel 

tilgang til de Coronamæssige udfordringer i løbet af 

udstillingen!

 

Fra 16. marts til 15. maj udstiller Drude Østergaard.

Fra 16. maj til 15. juli udstiller Anders Leerskov.
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Mit navn er Drude Østergaard, jeg er født i 1947.

I 2018 flyttede min mand og jeg til Bornholm, en ø 

der har betydet meget for mig i min barndom hvor 

jeg ofte besøgte mine bedsteforældre. Vi elsker at bo 

her.

I 1996 oplevede jeg en udstilling med visionær 

kunst, den blev en milepæl i mit kunstneriske virke. 

Inden da havde jeg med mellemrum deltaget i 

kurser med at tegne og male akvarel, men intet af 

dette blev min passion. 

Jeg deltog nu i en gruppe som malede visionært, 

meget spændende da man lærer at se hvad maling 

og pensel tegner på lærredet og at gå efter det, 

finde ud af hvordan man får det frem med lyse og 

mørke farver. 

Jeg malede sporadisk indtil 2007, hvor en dygtig 

underviser lærte mig nogle teknikker og at stole på 

mig selv. Nu deltog jeg i forskellige udstillinger og i 

Åbne Atelier Vordingborg, hvor jeg tidligere boede. 

Jeg havde den glæde at male et bestilt arbejde til en 

afdeling i Vordingborg kommune.

Jeg maler med oliefarver, jeg har prøvet med 

akrylfarver, men føler ikke jeg kan arbejde på samme 

måde, da jeg former billedet ved at flytte farver og 

mikse dem på lærredet.

Jeg er nok det man kalder autodidakt, da jeg hoved-

sageligt er selvlært. Jeg har primært lært min måde 

at male på ved at prøve mig frem og opdage hvad 

der virker, set på andres malerier og fundet frem til 

hvordan farver sættes sammen. I dag maler jeg del-

vist visionært, da jeg ofte finder emner hvor lys, farver 

eller temaer bliver afgørende for hvad jeg maler.

Jeg maler naturalistisk med et tuch af spiritualitet, 

naturen betyder meget i mit liv, der er så meget 

fantastisk at opleve og ikke en dag er den samme, 

og så bliver man i godt humør når man går en tur og 

suger indtrykkene til sig.

Det er muligt at opleve mine billeder i mit galleri i 

Rønne, Almindingsvej 78 og på min FB – side Galleri 

78, hvor jeg også fortæller lidt om mit male/

coaching kursus.

I tiden den 16. marts – 15 maj udstiller jeg i det 

gamle rådhus i Hasle, i den periode vil jeg fra uger 12 

-18 have en lille konkurrence. Det eneste det kræver 

for at være med, er at man ser udstillingen og 

lægger en seddel med sit navn, adresse og mail/tlf, 

så man kan få besked om man har vundet.

Der bliver trukket lod hver uge.

Det er mit håb at min lille udstilling vil gøre indtryk 

på hver enkelt der oplever den, at de vil få en 

oplevelse der fylder dem med glæde.
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Anders Leerskov skriver:

Jeg kan betegne mig som amatørmaler i tredje 

slægtled og det både på den fædrene og mødrene 

side. Fra jeg var 10 år gammel har jeg malet billeder, 

så snart der var tid, lyst og lejlighed til det. Når der i 

skole- eller studietiden indtraf perioder, hvor det var 

svært op ad bakke, gav et malet billede points til den 

lidt slidte selvværdsfølelse, og dermed mod på at 

kile på igen. Her var i hvert fald noget, jeg bare 

kunne. Senere i livet var det typisk i ferierne, der var 

tid og lejlighed. Ofte kunne indtægten fra de solgte 

billeder dække væsentlige dele af 

rejseomkostningerne, selv når der var tale om 

fjernere destinationer. Selve det at male gav 

desuden en ro og fordybelse på og i feriestedet 

samtidig med at motiver ”brændte sig fast” i 

hukommelsen.

Siden min datter og svigersøn på mine ældre dage 

slog sig ned på Bornholm, har det været som om jeg 

i mere end én forstand kommer hjem, hver gang jeg 

besøger dem.  Jeg kan jo de bornholmske malere 

nærmest udenad. Navnlig Olaf Rude og Oluf Høst 

fascinerer mig. Og jeg nyder at  færdes i deres motiv 

verden, at gå ud og male i deres lys og i det hele 

taget bare være til.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

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

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 borgere 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

21 16 84 79

Medlem:

Inger Holm

56 96 91 95

Medlem:

Jette Vest

61 34 11 88

Suppleant:

Karsten Madsen

56 96 43 42

Suppleant:

Ketty Dam

24 62 09 84

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”

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

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

Startstedet kan variere – kontakt 

holdleder.

Jonna Hansen - tlf.: 6063 2716

Stolegymnastik

Onsdag kl. 13:00-14:00.

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

Motion for mænd

Torsdag kl. 15:30-16:30.

Styrke- og konditionstræning.

Johnny Drachmann

tlf.: 6171 3848
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Corona !

Hurra – Hurra – så er Corona tiden endelig afsluttet – 

og dog - for det er jo ikke selve Corona'en, men de generelle restriktioner der er afsluttet  - 

Corona ‘en er jo stadig rundt om i samfundet, så vi skal fortsætte med at være opmærksomme og vise 

hensyn:   

                                                   

Vi holder til på et Plejehjem, så det er Plejehjemmets regler vi skal overholde.   Regionskommunen vurderer 

løbende situationen og tilpasser retningslinjerne.

Holdlederne vil hele tiden blive orienteret om eventuelle ændringer i reglerne.

Kommende arrangementer:

Vinter-buffet onsdag, den 16. marts  kl. 11:30  

Sang eftermiddag onsdag, den  27. april   kl. 13:30 

Bustur fredag, den  20 maj  kl. 11:00

Se mere om arrangementerne i ”Knudepunktet” og på opslag på 

Toftegården.

Aktivitetscentret i Hasle

og HUSK    forårets lyse timer er på vej
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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

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

Butikken sluttede året med en rimeligt overskud, selvom der var 

nedlukket i 2 måneder, og der var mange restriktioner. Det nye år er 

også startet med restriktioner, men vi kan i det mindste holde åbent. 

Vi har også kunnet holde et personalemøde, hvor vi kunne sige 

velkommen til 2 nye medarbejdere.

Der er masser af varer i butikken, så kom forbi og se med egne øjne. Der 

er hele tiden nye ting og tøj, da vi fortsat modtager rene hele og 

brugbare ting og tøj. Dog er vi nødt til at takke nej til elektronik, da vi 

ikke kan kontrollere om det virker.

Annelise Bergmann

Hatte til alle årstider og lejligheder.
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Hasle Turist- og Erhvervsforening

Indkald til ordinær generalforsamling i HTEF.

Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00 på Hotel Herold i Hasle.

Generalforsamling indledes med indlæg fra Bornholms Tilflytterguide.

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 1 år og 2 år er hele bestyrelsen, da der 

ikke har været afholdt generalforsamling i 2020 og 2021: Poul-Jørgen Videslet, Karen Pihl, Søren Kofod 

Jansson, Kim Sørensen og Bjarne Stefaniuk. På valg som suppleanter for 2 år er: Knud Erik Hansen.

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

Har du gode ideer, brænder for udviklingen på turist- og erhvervsområdet i Hasle området, har vi brug for dig.

Er du ikke medlem endnu – Det første år er gratis – send en mail til kasserer Karin Pihl mahlert@post11.tele.dk
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Svartingedal Skole

Så blev det igen tid til et lille kapital i føljetonen om 

dagligdagen på Svartingedal Skole. Sidst I hørte fra 

os, var juleforberedelserne i fuld gang og der var stor 

forventning til disse hos børnene, men også 

usikkerhed hos underviserne pga. de evigt truende 

Corona-restriktioner, som hurtigt kunne lægge en 

kraftig dæmper på festlighederne.

Vi kunne desværre ikke gennemføre vores bedste-

forældre-dag i SFO’en pga. disse, hvilket selvfølgelig 

er ærgerligt, men vi fik til gengæld fundet en fiffig 

måde at få krybbespillet ud til hele skolen: 

krybbespillet blev optaget og sendt ud i digital form 

til alle klasser! Under omstændighederne var denne 

løsning dog langt at foretrække frem for at aflysning. 

Vi er nu sidst i januar måned og netop overstået er 

det årlige ”åbent hus” for kommende elever og deres 

forældre, som kunne møde skolens ledelse samt 

medarbejderne fra indskolingen over en juice eller 

en kop kaffe i vores nye, flotte læringsmiljøer i 

skolens kælder. Børn og forældre fik en guidet 

rundvisning på skolen og i SFO’en af en håndfuld af 

vores dygtige, nuværende elever og de besøgende 

børn fik selvfølgelig mulighed for at teste skolens 

lækre legepladser. Alt i alt en rigtig god eftermiddag 

med stort fremmøde, mange gode samtaler og med 

et begrundet håb om at se rigtig mange nye elever 

til børnehaveklassen i august.

Og når vi nu snakker legepladser… Skolegården får 

en ”Supernova” i uge 6. En slags karrusel, hvor både 

karrusel og underlag er i genbrugets tegn, fordi det 

hele er lavet af genbrugte gummisko. 

Indendørs arbejder vi videre med udsmykning af 

døre og gulve. Denne gang er det skolens logo, som 

kommer til sin ret på nogle af inderdørene og der 

påsættes flotte fotostater af biller og sommerfugle 

på div. andre døre og gulve. Naturtemaet går nu 

igen over det meste af skolen, som faktisk er blevet 

ret flot, hvis vi selv skal sige det 

Skolen har en grøn profil og vil gerne gøre eleverne 

på skolen til bevidste forbrugere, som værner om 

naturen og miljøet. Derfor arbejdes der tæt sammen 

med BOFA, som årligt kommer på besøg og lærer 

eleverne om genbrug og sortering af affald.

Samarbejdet med BOFA har nu resulteret i, at der er 

kommet 8 skraldespande op i skolegården, som 

eleverne skal bruge til at sortere deres affald. Skolen 

har simpelthen fået en mini-genbrugsplads og der 

kan nu sorteres i følgende spande: papir og pap, 

metal, porcelæn, træ til genanvendelse, tøj, sko og 

tekstiler, småt-elektronik, glas, plast. Batterier 

afleveres stadig på kontoret.

En grundlæggende bevidsthed og viden om, 

hvordan vi alle behandler hinanden, således at vi 

kan trives og have det godt i hinandens selskab er 

en stor del af grundlaget for Skolestyrkens arbejde. 

Svartingedal Skole har indledt et forløb med 

Skolestyrken, hvor der fokuseres på: trygge 

fællesskaber, ligeværd, elevernes stemme, mobning.

Skolestyrkens arbejde omfatter alle klasser og 

medarbejdere og er et længere forløb, hvor vi får 

uddannet 6 undervisere, som i det daglige skal 

implementere Skolestyrkens værdier på vores skole. 

Vi har rigtig store forventninger til dette samarbejde 

og håber, at vi mærkbart kan gøre en forskel for 

børnene. (Læs mere om skolestyrken på 

skolestyrken.dk).
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Sæsonen 2022 på GRØNBECHS GÅRD begynder  
9. april og slutter 23. oktober. 

Åbningstiden er tirsdage-søndage kl. 11-17. Vi har ved afslutningen af 

sæsonen 2021 taget en meget hjertelig afsked med vores leder 

gennem 12 år Mai Ørsted, som nu er startet i andet job. 

Held og lykke Mai – og endnu en gang tak for alt det, vi har haft 

sammen gennem årene på Grønbechs Gård.

I skrivende stund (medio januar 22) ved ’vi frivillige’ ikke, hvem der 

bliver vores nye leder. Men det kommer jo på et tidspunkt.

Ida Olsen

Grønbechs Gård

Ny aktivitetsgruppe under Hasle Byting
 
Efter en delvis nedlukning af arrangementer de sidste par år grundet Corona, lysner det nu igen.
For at få flere kræfter til opgaverne har Marianne Lind samlet frivillige kræfter til at arrangere aktiviteter for 
børn, unge og voksne i Hasle og Omegn.
 
Den foreløbige gruppe ved start er følgende: Marianne Lind, Ann Shannet Andersen, Linda Metzsch, Gyrith 
Møller Nielsen og Trine Pihl Fossing.
 
Planen er at der startes op til Fastelavn og til ”Påske i Hasle”.
 
Kontaktperson: Marianne Lind
 
Hasle Byting

HASLEpakken
Velkommen til Hasle

Tilbud til alle tilflyttere med postadresse 3790 Hasle, med tilbud 

fra byens forretninger, virksomheder og foreninger.

Da vi ikke kan få automatisk besked om tilflyttere, må du selv give 

os besked til Karin Pihl, mahlert@post11.tele.dk  gerne med kopi 

af forsiden af købsaftalen eller lejeaftalen – så du også kan få din 

pakke.  

Er din butik, virksomhed eller forening endnu ikke med i pakken, så tag gerne kontakt til Karin 

Pihl. Det er gratis at være med på folderen – din pris er alene dit tilbud når kupon anvendes.




