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Hasle og Omegns Byting

”Hasle i bevægelse” Affaldsindsamling 
– Lørdag den 25. marts kl. 10 – 12
 

Hasle i bevægelse er en  fælles satsning af 

Bytinget og Hasle Idrætsforening for at flere 

børn, unge og voksne ud og motionere.

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 by og natur ren!

 

Håber rigtig mange møder op – lørdag den 25. 

marts - 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 Hasle via Bytinget årligt 

et beløb, som skal benyttes til gavn for lokalsam-

fundet.

 

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 foreningens-/

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

Indbydelse til 
Repræsentantskabsmøde
  

Det årlige møde afholdes torsdag den 23. marts 

2023 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 

vedtægternes bestemmelser om, at alle 

fremmødte medlemmer af en medlemsforening 

har taleret, men ved eventuel stemmeafgivning 

har hver forening/organisation kun en stemme.

 

Bestyrelsen

Påske i Hasle
 

Påsken falder i år i uge 14 (2.4-10.4)

 

Vi vil igen i år markere påsken visuelt  og vi håber 

på et samarbejde igen i år med skolen og 

børnehaver og gerne andre om udsmykning i 

uge 13  og eventuelle arrangementer i uge 14.

 

Som det tegner sig nu vil der blandt andet igen 

blive:

 

Legeland – Familiedage i Hasle-Hallen

Mandag den 3. Tirsdag den 4. og Onsdag den 5. 

april – Kl. 10.00-15.00

Arrangør: Svartingedal Skole, SFO og 

Svartingedal Skoles Forældreforening
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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

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

Udvalgsmedlem
Christian Kofod
Gammeltoft 10, 3790 Hasle
Tlf. 24 84 83 03
Mail: christian.kofod@brk.dk 

Afdelingsformænd

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

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

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

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

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

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

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



5

Skal vi også sælge din bolig?
Din lokale mægler

2 gratis krus fra 
Royal Copenhagen ved en

gratis salgsvurdering

Tusind TAK for et meget
hurtigt salg af vores bolig.
Altid er man blevet mødt
med et smil og søde
medarbejdere, som har
gjort det godt.

Vi er meget glade for
Søren Mortensens
indsats. Nu venter vi
på at få solgt 2 huse
gennem samme
mægler og håber at
det går lige så godt!

Såvel ledelse som medarbejdere yder
et flot og professionelt stykke
arbejde, der skaber tryghed hos en
sælger, og vi vil uden tvivl vælge
Nybolig Bornholm igen ved
hushandler. Tillykke til jer – og
fortsæt endelig med dette høje
niveau.

Jeg følte mig klart
imødekommet og
informeret som
køber af
ejendommen.

Er meget venlige og
altid til stor hjælp
uanset hvad du kunne
komme med af
spørgsmål og altid en
meget smilende og
venlig medarbejder. Alt
i alt en dejlig oplevelse.

Dem vi har haft kontakt
med hos Nybolig Nexø
har været meget
hjælpsomme, venlige og
imødekommende.

Alt forløb som
aftalt og handlen
var i hus med
kort liggetid.

Alle på kontoret har
været meget
hjælpsomme og
imødekommende ved
mine henvendelser om
købet af lejligheden
når jeg ringede til
dem. Tak for det.

Jeg har været 100%
tilfreds og følt, at Nybolig
Bornholm har været
professionelle og dygtige
hele vejen igennem.

Har været meget tilfreds
med salgsforløbet af
min bolig. Kan kun
anbefale NYBOLIG i
Rønne.

De skal have ros for
deres glæde, optimisme
og ærlighed omkring
vores hussalg, det
smitter.

Tak for god
service og
venlighed.” 
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

I skrivende stund er der godt gang i de indendørs 

idrætter, både i Hasle Hallen og i klubhuset - og 

mange af vores badminton og bordtennis spillere 

har netop deltaget i bornholmsmesterskaberne, hvor 

de repræsenterede vores forening på bedste vis.

Om ikke så længe så starter fodboldfolket op 

udendørs, efter at de også har leget med bolden 

indendørs - både senior damer og herrer og ikke 

mindst børnene, som det altid er en fornøjelse at 

følge.

Petanque og Kroket har vanen tro været i gang hele 

vinteren – imponerende.

Familiesvømningen, som er et gratis tilbud den 1. 

lørdag i hver måned til alle medlemmer med familie, 

er der mange som benytter sig af - mellem 30 og 55 

har således troppet op denne lørdag. 

Badminton
Første weekend i december deltog mange af vores 

badmintonspillere i bornholmsmesterskaberne i 

Åkirkeby-hallerne. Efter mange flotte og 

spændende kampe kunne flere af vores spillere 

vende hjem til Hasle med guldmedaljer om halsen. 

Hele 10 mesterskaber blev det samlet til for vore 

dygtige badmintonspillere. 

Gregers Juel Jensen blev mesterskabernes helt store 

profil, da han vandt både herresingle, herredouble 

med Miklas Lehman Rømer og mixed double med 

Britta Mortensen. 2 titler blev det til Cecilie Loeb 

Pedersen der vandt single U15 og mixed double 

U15 med Lukas Olsson – Lukas vandt også U15 

double sammen med Magne Lehman Rømer. I 

senior rækken kom Britta hjem med to titler, da hun 

foruden mixed doublen vandt dame double 

sammen med Randi Kofoed Jensen fra Nyker. 

Britta og Gregers

Cecilie og Magne og Lukas
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi spiller hver onsdag kl. 
18:30 til og med onsdag den 

26. april 2023.

Husk ka ekoppen.

Hasle Idrætsforening

Bordtennis
I weekenden den 14. / 15. januar blev 

bornholmsmesterskaberne i bordtennis afholdt i 

Hasle hallen.

Vores bordtennisspillere fik flere gode placeringer, 

med vores stjernespiller Marie Deckert som den 

store medaljesluger. Marie vandt således Drenge A 

og Junior drenge og klasse 3 for Senior herrer. Jeffi 

Pedersen vandt Drenge B og endelig vandt Vlad 

Lupu sammen med Jakob Larsen fra Nyker 

herredoublen i klasse 3.

Marie Deckert blev ved stævnet kåret til årets 

bordtennisspiller 2022.

Marie D og Jeffi

Vlad og hans makker Jacob

Britta og Gregers
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Hasle Idrætsforening

Indendørs fodbold
Fodboldfolket har været flittige indendørs i hallen, 

og de har også deltaget i en lang række stævner, og 

specielt de yngste spillere har været i ilden. En 

søndag formiddag midt i januar var jeg i Åkirkeby 

hallen, hvor jeg fulgte de yngste af vores spillere til 

et stævne, nemlig u-6 piger og drenge. Jeg 

gentager mig selv fra min indledning: ”Hvor er det 

bare en fornøjelse at følge vores små 

fodboldspillere”. Pigerne og drengene hygger sig 

sammen, løber og fighter på banen – sikke en dejlig 

start på dagen.     

Generalforsamlingen
Hasle Idrætsforenings årlige generalforsamling 

afholdes fredag den 24. marts kl. 17.00 i klubhuset. 

Efter generalforsamlingen er der spisning.

Denne dag har du mulighed for at møde op og høre 

hvad der er sket i foreningen det sidste års tid, og vi 

vil fortælle om hvilke planer vi har for fremtiden, 

ligesom du har også mulighed for at komme med 

idéer, tanker og ønsker til os.

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)

Astini og Rosa og Sofia og Filine

Sofia og Astini 

Lias og Josef og Hector og David

Lias og Hector
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Hasle Idrætsforening

Gymnastik jan. 2023

I gymnastikafdelingen er vi 

omkring 160 medlemmer og tak 

til alle som yder en indsats for 

gymnastikken i HIF. 

Medlemsmøde og udvalg

Mandag d. 30. januar 2023 afholdt 

gymnastikudvalget medlems-

møde i Barakken, Hasle hallen. Til 

medlemsmødet blev drøftet 

hvilke hold og aktiviteter vi skal 

udbyde fremadrettet i HIF 

gymnastik. Udvalget vil fortsat 

arbejde på at få tilbud til alle 

aldre. Der blev opfordret til, at 

alle er behjælpelig med at finde 

nye instruktører. 

Gymnastikafslutning

Sæsonen slutter med gymnastik-

afslutning søndag d. 19. marts kl. 

10.00-12.30 i Hasle Hallen. Her 

glæder vi os til at vise, hvad vores 

børnehold har lært i løbet af 

vinteren og vi får besøg af 1 

gæstehold.

I weekenden d. 25.-26. marts vil 

vores springhold tage til forårs-

opvisning i Åkirkeby hallerne.

Vel mødt.

Tak til de frivillige, der yder en 

stor indsats.

At have en gymnastikafdeling 

der fungere kan kun lade sig 

gøre, hvis der bliver støttet op 

om afdelingen. Derfor skal her 

lyde en stor tak til instruktører, 

hjælpeinstruktører, forældre, 

hjælpere ved vores arrangementer, 

udvalg samt jer aktive. Uden alle 

jer havde det ikke kunne lade sig 

gøre.

Også tak til hovedbestyrelsen, 

skole og pedeller samt pressen 

for godt samarbejde.

Fortsat god sæson.

Vi glæder os til at se dig til den 

nye sæson, som starter i 

september.

På gensyn. 

Iris Viborg Kofod

HIF gymnastikafdeling

Sjov Naturtræning 
i april, maj og juni

Fra og med tirsdag den 4. april 

2023 og frem til udgangen af juni, 

tilbyder HIF’s  gymnastikafdeling  

Naturtræning på Hasle Fælled.  

Tidspunktet er fra kl. 15-16, og 

instruktøren er Karen-Margrethe 

Hansen Bager. 

Deltagerne vil blive udfordret 

med øvelser, der både stimulerer 

krop og hjerne. Så det kan også 

kaldes SMART outdoor. 

Vi bruger den fantastiske natur 

omkring Hasle Fælled, og vil 

også bevæge os rundt i terrænet. 

Men starten vil altid ske ved 

Dansegulvet på Fælleden.  

Vi får røde kinder, frisk luft under 

vingerne og grinet en del. Vi 

bruger naturens forskellige 

underlag, terræn, vejrlig og 

naturlige rekvisitter til øvelser 

med fokus på balance, styrke, 

puls, relationer, leg og sanser. 

Naturtræning er for alle, som har 

lyst til at komme ud og bevæge 

sig i det fri. Du kan også komme 

og prøve. Det er gratis for dig, 

der allerede er medlem af Hasle 

Idrætsforening. 

Hvis du ikke er medlem og kun 

ønsker at gøre brug af dette 

tilbud, vil prisen være 300 kr. for 

de tre måneder. Ønsker du at 

have adgang til andre aktiviteter 

i HIF frem til 1. september 2023, 

vil prisen være 450 kr. 

Har du evt. spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte Karen-

Margrethe på tlf. 3018 2193. 

Ellers bare mød op. Første gang 

er tirsdag den 4. april!
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Hasle Idrætsforening

PETANQUE

Nu da vi siger god dag til et nyt år, der forhåbentlig vil byde på mange 

gode dage og timer på banerne, vil jeg lige gå tilbage på de sidste 

arrangementer vi har haft. Vi havde en rigtig hyggelig julefrokost den 

26. november, hvor vi desværre kun var 12 deltagere, grundet sygdom 

og andre forhindringer. Det årlige medlemsmøde blev afholdt lørdag 

den 14. januar, hvor der var mødt 18  medlemmer. Vi startede med et 

mindre traktement, hvorefter mødet startede kl. ca. 14. Formandens 

beretning og kasserers regnskab blev begge godkendt.

På valg til udvalget vor Vivi, Jane og Inger, Vivi og Jane blev genvalgt, 

Inger ønskede at udtræde af udvalget, i stedet blev Pia valgt for 2 år, 

der skal her lyde en stor tak til Inger for de mange år i udvalget.

Bane udvalg Bernt, Mogens og Aage – genvalg.

Festudvalg , på valg Jane og Inger, genvalg til Jane, Inger udtræder.

Vi vil meget gerne invitere nye spillere til at komme ud og prøve dette  

meget sociale spil, kom på en af vore træningsdage, hvor i kan låne 

kugler for at prøve spillet, vore baner er på adressen Damløkkevej 19, 

Hasle.

AKTIVITETSKALENDER

Træningstider

Torsdag   kl. 10.00 – 12.00

Lørdag     kl. 13.00 -  15.00

Søndag    kl.  10.00 – 12.00

Gratis svømmehal med
HIF Familiesvømning 

Når dette nummer af Hasle og 

Omegn kommer på gaden, vil 

der kun være en enkelt lørdag 

tilbage med gratis svømning for 

HIF’s medlemmer i denne sæson, 

nemlig lørdag den 1. april 2023 

fra kl. 15-16.

Men kom og vær med og bak op 

om det flotte tilbud. Du kan 

komme alene – eller du kan 

komme sammen med din familie. 

Det er en oplagt mulighed for 

hele familien til at lave noget 

aktivt sammen. Der er garanteret 

andre børnefamilier, som du og 

dine børn vil kende enten fra 

idrætsforeningen, skolen eller 

børnehaven. Så kom og få en 

hyggelig eftermiddag sammen 

med andre HIF-badedyr. 

Karen-Margrethe Hansen Bager

Vinspil

1. lørdag i måneden kl. 13.00, 

start 1. april slut 4. november

Udvidet vinspil lørdag den 1. juli 

kl. 13.00

Klubmesterskab/double  søndag 

den 25. juni kl. 10.00

Klubmesterskab/single  søndag 

den 6. august kl. 10.00

Femkamp søndag den 3. 

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
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Håndarbejdscaféen i Hasle

FÆLLESSPISNING
På Hotel Herold for alle i Hasle og Omegn
2. onsdag i måneden kl. 18.00

Kr. 75,- for en hverdagsret
Kr. 50,- for en børneportion

Drikkevarer kan tilkøbes

Tilmelding til Hotel Herold på telefon 56964024 
eller mail: helle@hotelherold.dk

Tilmelding af antal pladser, ikke bordreservation

Fællesspisning de næste måneder bliver
8. marts, 12. april, 10. maj og 14. juni

Håber at se rigtig mange af jer der altid har boet i Hasle og omegn 

eller jer der lige er flyttet her til.

Nye og gamle

Unge og ældre

Jeg oplever stor vækst i antallet 

af fremmødte damer. 

Der er  blandt andet undervisning 

i at  genanvende sengetøj til 

grydelapper og tasker, samt 

corner to corner hækling, 2 farvet 

pantentstrik dominostrik og 

besøg af Henius Knitwear, som 

har garnbutik i Rønne.

Ellers er du velkommen til at tage 

dit eget Håndarbejde med.  

Kontakt oplysninger 

Marianne Lind

Tlf :51159102 

Mail : mlind1920@gmail.com 
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Hasle og Omegns Byting - Medlemsfortegnelse

 Aktivitetsråd v/
Aktivitetscentret i Hasle 

Birthe Petersen

Gammeltoft 27,  3790  Hasle.

Tlf. 20490965

gl.toft27@gmail.com

Bornholms Kajakklub

bestyrelsen@bornholmskajakklub.dk

Børnehuset i Hasle

boernehusetihasle@brk.dk

Bådemotorklubben Columbus 

Bjarne Stefaniuk

bjarne_stefaniuk@msn.com

 Café Kilden

lene_ambrosen@hotmail.com

Ejerforeningen Hasle Marina 1

tine@revisorperdunk.dk

Ejerforeningen Hasle Marina 2

Jens Kammer

jkam@godmail.dk

 FDF Hasle / Rutsker

Katrine Branth

Tlf. 24226316

katrinebranth@gmail.com

 Grundejerforeningen 

Campanella

kurtsteenberg25@gmail.com

Bornholms Center for Kunst-

håndværk - Grønbechs Gård

Lene Havtorn Larsen

Tlf. 30485096

info@groenbechsgaard.dk

 Hasle Badeklub

bes@haslebadeklub.dk

 Hasle Datastâua 

Cai Kruse

Hasle Søndergade 24, 3790 Hasle

cai.kruse@bornholmer.eu

 Hasle Egnens Lokalhistorie 

Richardt Vang- Olsen, 

Strandvejen 2, 3790  Hasle.

richardt@vang-olsen.dk

 Hasle Genbrug 

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

k.dam@live.dk

 Hasle Haveforening

Jens H. Jensen

Hasselvej 12, 3790 Hasle

highlander@paradis.dk

Hasle Havns Venner 
Leif Pedersen

lphasle@gmail.com

 Hasle Idrætsforening 

Hans Christian Pedersen, 

Vestergade 43, 3790 Hasle.

Tlf. 2612 8591

hcmadvig@hotmail.com

 Hasle Menighedsråd 

Filip Ambrosen

Julegade 2c, 3790 Hasle

vvsfilip@gmail.com

 Hasle/Rutsker Pensionistforening

Jørn Rasmussen

Bæla 3,  3790  Hasle

jornrasmussen@outlook.dk

 Hasle Sejlklub 

Claus Larsen

Klinkervej 1, 3700 Rønne

klinkervej1@gmail.com

 Hasle  Småbådeklub 

Carsten Reker Hansen

carstenreker@gmail.com

 Hasle Turist- og Erhvervsforening

Kim Sørensen

info@hasle-camping.dk

 Helligpeder Havn 

Finn B. Petersen

Teglkåsvej 14,  3790 Hasle

karlsenpetersen@gmail.com

 Naturbørnehaven

Katrine Branth

Fælledvej 47 C,  3790  Hasle  

Tlf. 30303891

natbh@tdcadsl.dk

Rutsker Menighedsråd 

Leo Engell Nielsen

Borrelyngvej 16,  3790  Hasle

askelund16@mail.tele.dk

 Rutsker Sogneforening 

Michael Mogensen

Brødløsevej 2, 3790 Hasle 

Tlf. 56969142

mikael.mogensen@nypost.dk

 

 Sorthat-Muleby Borgerforening

Bo Johansen

bojoh@mail.tele.dk

Svartingedal Skole

svartingedal@brk.dk

Forældreforening på  

Svartingedal Skole

Susan Pauk Pedersen

Tlf. 24297402

vanghytten@mail.dk

 Team Hasle Motion (Cykling)

Stig Nielsen. 

Tlf. 40157929

stig.nielsen@espersen.dk

 Teglkås Havn

Peter Flensborg

teglkaasvej@gmail.com

Vang Beboer- og 

Grundejerforening 

Iris Kofod

Vang 10,  3790  Hasle

 ihk@pc.dk 

Hvis ikke oplysningerne 
er korrekte, så indsend 
rettelser/tilføjelser til 

Bytinget.
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Arbejdsgrupper under 
Hasle Byting

Flagholdet:
Jørgen Mahlert

Tlf. 50580173

Email: j_mahlert@hotmail.com

 

Blomsterholdet:.
Rigmor Skovgaard

Tlf. 41574954

Email: 

rigmor.skovgaard@gmail.com

 

KUK:
Britta Helweg Larsen

Tlf. 20800264

Email: kukihasle@gmail.com

Hasle og Omegns Byting

Mindeord over Ib Helge der døde den 23.12.2022 
Indsendt af Hasle og Omegns Byting ved Kaj Erik Mortensen

Efter en meget højtidelig og smuk bisættelse i kapellet på Hasle 

Kirkegård og efter at have læst tidendes fine nekrolog af Holger 

Larsen, opfriskes de mange gode oplevelser vi har fra de rigtig 

mange besøg hos Ib og Henni i værkstedet i Bæla.

Det var altid inspirerende, at høre Ib fortælle om hvordan han var 

blevet inspireret til skabelsen af sit værk, uanset om det var et 

maleri eller stentøjskunst. Primært var det den omkringliggende 

natur, kysten og havet og oplevelser herfra. Men vi oplevede også 

en anden side da vi hyldede Ib på Hasle Torv den 28.03.2015. Her 

donerede Ib en granitskulptur navngivet til ”Hul igennem”. Her 

fortalte han, at inspirationen var kommet ved, at han i fjernsynet 

havde set daværende borgmester Winni Grosbøll ved åbningen af 

folkemødet i 2014, lave en mikrofontest med ordene ”Er der hul 

igennem”.

Vi har altid været glade og stolte over at have en lokal 

kunsthåndværker med Ibs format i vores område.

Vi skylder Ib stor tak for et altid fordomsfrit samarbejde og støtte 

igennem mange år!

Savnet bliver stort, men lad os glæde os over de mange værker fra 

hans hånd der er i stuerne.

Æret være Ib Helge's minde 
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Går man en tur på legepladsen og kigger i vores 

små blomsterbede, vil man snart kunne se de små 

vintergækker og erantis der titter op af jorden. Vi 

bliver mindet på forårets komme, de lune dage og 

grønne træer i skoven. Det lyder skønt, men trods 

det, ville vi nu gerne ønske os et par uger med en 

masse sne. Vi vil meget gerne ud og kælke, bygge 

snemænd og slås i sneen. 

Vi har taget hul på et nyt år, et skønt år med masser 

af dejlige børn og gode oplevelser. Året blev skudt i 

gang med et brag af en nytårsfest i børnehaven. 

Børnene kom festklædte og med fine nytårshatte. Til 

frokost spiste vi hotdogs og is til dessert med fløde-

boller og pynt, lige som det skal være når der er fest. 

Ingen nytårsfest uden fyrværkeri og brag, bordbomber 

og propper pyntede bordet, og udenfor var der 

knaldperler og stjernekastere.

I den kommende tid vil vi gøre Iidt ekstra ud af at få 

spillet brætspil, have musik og selvfølgelig være på 

masser af ture i den skønne natur, vi har her i Hasle. 

Vi har også 5 børn som skal begynde i skole til 

sommer, så de skal øve sig i skoleting og lege 

sammen en gang i ugen. Vi kalder det ”skole-

gruppen”. Det at forberede sig til skolestart er ikke 

kun bogstaver og opgaver, men også meget andet. 

Vi skal øve os i at være selvhjulpne, gode kammerater 

og tage på skønne ture sammen. Vi vil igen i år være 

en del af BRKs overgangsprojekt mellem dagtilbud 

og skoler, som igen i år er i samarbejde med Natur 

Bornholm. Temaet er de fire årstider.  

Vi holder meget af vores nærmiljø. Det er lige fra 

den skønne natur omkring os, skov og strand, og 

samarbejdet med byting, plejehjem, skoler, dagpleje 

og børnehave. I december var vi på plejehjemmet 

og synge en masse julesange, og julemanden kom 

også på besøg, mens vi var der. 

Inden næste Hasle Nyt udkommer er foråret helt 

sikkert i fuld flor, og vi har travlt i haven med at så 

og pille ukrudt. 

Sidder du og har lyst til at høre eller se mere til 

Naturbørnehaven, er du altid velkommen til at 

besøge os, eller ringe. På facebook ligger vi flere 

gange om ugen billeder ud og på vores hjemmeside 

www.naturbornehaven-hasle.dk kan du læse meget 

mere om os. 
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand / Fanebærer
Jørn Rasmussen
Tlf. 5696 4368 / 2347 5568
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand
”Søs” Maj-Brit Kofod
Tlf. 6118 1574
mskofod@icloud.com

Kasserer
Villy Jensen
Tlf. 4041 2872
villyjensen3700@gmail.com

Sekretær
Jette Vest
Tlf. 6134 1188
jvjv@live.dk

Medlem / Sekretær
Susanne Pedersen
Tlf. 6463 5078
zuzanne55@gmail.com

Medlem 
Herdis Jensen
Tlf. 5696 4643 / 3028 4643
herdis1942@gmail.com

Medlem 
Linda Andersen
Tlf. 2018 6394
andersenvestergade@gmail.com

Forårs program 2023

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 14:00 i Medborgerhuset

Spiller vi banko.

Tag en pakke med til ca. 30 kr.

Der kan købes kaffe/the og kage 30 kr.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 11. marts 2023

Medlemmerne skal være OBS på at datoen for generalforsamlingen er 

den 22. april og ikke den 18. april.

Lørdag den 22. april 2023 kl. 14:00 i Medborgerhuset.

Foreningen afholder den årlige generalforsamling.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

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

dage før generalforsamlingen.

Mød godt frem

Der spilles banko og der vil være gratis kaffe/the og kage.

Hasle/ Rutsker Pensionistforenings "Hyggeklub"

Vi mødes hver onsdag i lige uger, i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00

på Rådhuset, indgang fra Rådhusgade

Af arrangementer kan nævnes: sangeftermiddage/banko/

historiefortællinger m.v.

Ledelse:
Inger Hansen Tlf. 2847 5151

Linda Andersen Tlf. 2018 6394

Ulla Andersen Tlf. 2929 4202 

Inger Jensen Tlf. 2310 4917
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Hasle-Info

HASLE-INFO
ÅBNINGSTIDER

Fra påske til og med 

efterårsferien, åbent hver 

lørdag kl. 10 - 12

Desuden åbent andre 

dage ved særlige 

lejligheder og i skoleferier.

Se månedens information 

på Opslagstavlen

Til påske åbner Hasle-Info igen for sommersæsonen. 

Der vil være åbent til og med efterårsferien. I hvert 

fald hver lørdag. I ferierne en hel del mere. De 

aktuelle åbningstider bliver slået op på 

opslagstavlen på Torvet – og der er jo åbent, NÅR DE 

BLÅ FLAG ER UDE!

Har du lyst til at være med i den hyggelige gruppe 

af Hasle-Info passere? Det er ikke svært, men det er 

af og til sjovt. Der er ikke særlige krav til, hvad man 

skal kunne eller vide – men man kan bruge alle sine 

sociale evner i ’jobbet’. Skriv til Britta på 

hjornagervej15@mail.dk, eller snak med en af 

passerne i åbningstiden.

Opslagstavlen

Vil du gerne have noget sat op på opslagstavlen på 

Torvet? Så skal du kontakte Rigmor Skovgaard på 

rigmor.skovgaard@gmail.com.

Bogreolen

Hasle-Info har i samarbejde med SuperBrugsen 

igangsat en BOGREOL i Brugsens vindfang.

Her kan du låne, tage, bytte eller aflevere en bog.

Det er IKKE en konkurrent til biblioteket. Nærmere 

en slags gratis genbrugs-bogreol.

I øjeblikket er der særligt stor efterspørgsel efter 

børne- og ungdomsbøger.

I Hasle-Infos åbningstid er reolen på Det Gamle 

Rådhus fortsat åben med masser af låne-, tage- og 

byttebøger.

Udstillinger

Hen over vinteren har mødedeltagere og andre 

besøgende på Det Gamle Rådhus haft mulighed for 

at se Michael Haasums dejlige akvareller på 

væggene i Hasle-Info.

Er du interesseret i – eller kender du nogen, der 

kunne tænke sig – at udstille i Hasle-Info, så tag 

kontakt til Britta på hjornagervej15@mail.dk. 

Udstillerne skal bo i Hasle eller Omegn og/eller have 

en anden form for tilknytning til området.

Fra påske er der en ny udstilling – denne gang af 

Jeanette Høyer Kofod.

Her er, hvad hun selv skriver:

Jeg hedder Jeanette Høyer Kofod og har I nogle år haft 

en side på de sociale medier, som hedder KreAbiXen 

HøYer. 

Jeg bor i Hasle på Bornholm med mine børn. Bornholm 

er og bliver min ø. 

Jeg har altid elsket at være kreativ på alle mulige måder, 

men da jeg for 5 år siden blev syg, skulle jeg finde noget, 

der gav mig ro i sjælen. 

Derfor begyndte jeg at male abstrakte malerier. Jeg tog 

kurser, hentede inspiration og øvede mig. Det er blevet 

til mange malerier siden.

For et års tid siden begyndte jeg at lave keramik, og det 

er jeg ret vild med. Alt, jeg laver, er håndbygget. Det er 

den proces, jeg kan lide, da hvert et stykke keramik 

bliver helt unikt.

Udover at male og lave keramik har jeg altid gang i andre 

små forskellige projekter, som jeg bare må prøve af.

Derfor bliver det også en meget alsidig udstilling jeg 

kommer til at lave. 

Jeg håber, I vil kigge forbi. 
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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.

Hasle Turist- og Erhvervsforening



18

Café Kilden

Café Kilden er stedet,
hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen 
og får læst en fortælling eller anden underholdning. 

Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra 
kl. 14.00 til kl. 16.00

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson:
Aase Ambrosen

5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden, 
så ring venligst til Aase Ambrosen

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

Program for Café Kilden

1. halvår 2023

Gør det til en vane

at sige TAK til andre;

at udtrykke din taknemmelighed 

med hjertelighed

uden at forvente at få noget igen.

Begynd at sætte pris på alle 

omkring dig

og snart vil du opdage mange 

flere.

Sæt pris på livet – og du skal se:

det kommer til dig i rigere mål.

Citat Cornelius Plantinga. jr

10. marts

Café
21. april

Vi skal på "tulipantur" til Pilegård 

med kaffe hos Tove bagefter

17. marts

Café
28. april

Seniortræf hos LM, Toftelunden 2

24. marts

Påsketanker ved Karenbodil 

Madsen

5. maj

St. Bededag - inden café

31. marts

Seniortræf hos ELM
12. maj

Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen 

fortæller om bøn og St. Bededag

7. april

Langfredag - ingen café

19. maj

Cafè

14. april

Café

26. maj

Vi spiser smørrebrød sammen i 

Kilden kl. 12,30
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Kirkesiderne

Opdateringer kan ses på
Kirkens Hjemmeside
www.haslerutsker.dk

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. 

Desuden på telefon: 2931 0504 

man-fre. kl. 8.30-12.30. 

E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Se hjemmesiden.

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
Henrik Branth

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
Se hjemmesiden.

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 

og Omegn sendes inden d. 1. april til 

sognepræsten. 

KONFIRMANDER HASLE-RUTSKER 2023
Den 16. april 2023 konfirmeres i Hasle Kirke

Carouline Filippa Olsen  

Freja Andersen

Johanna Brix

Maja Tjørnelund Koring Hougaard

Marie-Louise Møller Nielsen

Pipaluk Arnakitsoq Suersaq Rømer

Cille Bengtson

Aston Finne Akstrup  

Charlie Finne Akstrup 

Nikolaj Reider Bachmann

Magne Lehman Rømer  

Mikkel Whitte Mortensen

Thor Schnedler Alsted  

Luna Magdalena Engel Kofod

Der er i år 2023 ikke nogen konfirmation i Ruts Kirke.

PÅSKEKONCERT med HORNORKESTRET
i Hasle Kirke

Onsdag d. 29. marts kl. 19.30 indbyder Folkekirken i Hasle Rutsker til 

påskekoncert med Hornorkestret i Hasle Kirke. Hornorkestret på 

Bornholm blev startet i regi af Luthersk Mission i 1919 og er et af de 

ældste stadigt spillende hornorkestre i Danmark. Foruden 

Hornorkestrets musik vil aftenen indeholde nogle af påskens 

salmer og sange og centrale bibelske læsninger, Fadervor og 

velsignelsen. 

Der er fri entré og alle er velkomne. 
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MARTS

12. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28

9.00 Hasle, Kirkekaffe

10.30 Ruts

* Indsamling til DFS

19.  – Midfaste søndag, Joh 6,1-15

9.00 Ruts Fællesgudstjeneste, Elon Lauterlein 

26.  – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,26-38 

9.00 Ruts, Kirkekaffe

10.30 Hasle

APRIL

2. – Palmesøndag, Matt 21,1-9

9.00 Ruts

10.30 Hasle, Børnegudstjeneste, kirkekaffe

6. - Skærtorsdag, Matt 26,17-30

Afskedsmåltidet med disciplene

16.00 Hasle, Fælles nadvergudstjeneste

7. - Langfredag, Matt 27, 31-56 eller Mark 15,20-39 

Jesu korsfæstelse og død

10.30 Ruts, Fællesgudstjeneste

9. - Påskedag, Mark 16,1-8

Jesus lever! 

8.15 Morgensang på Rutsker kirkegård

9.00 Ruts 

10.30 Hasle, med barnedåb

*Indsamling til Dansk Bibel Institut

10. – 2. påskedag Luk 24,13-35

10.30 Ruts, Fællesgudstjeneste med påskelovsang 

efter prædiken. 

16.  – 1.s.e.påske, Joh 20,19-31

10.00 Hasle, konfirmation

23. – 2.s.e.påske, Joh 10,11-16

9.00 Ruts Fællesgudstjeneste, Nikolaj Kjærby

30. - 3.s.e.påske, Joh 16,16-22

9.00 Ruts, Kirkekaffe

10.30 Hasle

MAJ

5. - St. Bededag, Matt 3,1-10

9.00 Hasle Kirkekaffe

10.30 Ruts 

7. - 4.s.e.påske, Joh 16,5-15

9.00 Ruts

10.30 Hasle

*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

14. - 5.s.e.påske, Joh 16,23b-28

10.30 Hasle, Fællesgudstjeneste og 

menighedsmøde med frokost

18. - Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20

9.00 Hasle

10.30 Ruts

21. – 6.s.e.påske, Joh 15,26-16,4

10.30 Hasle, Fællesgudstjeneste, Knud Henning 

Hansen 

28. – Pinsedag, Joh. 14,22-31 

9.00 Hasle 

10.30 Ruts, med barnedåb

29. – 2. pinsedag, Joh. 3,16-21

Se kirkens hjemmeside, gudstjenester. 

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00. 

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 menig-hedsrådsmedlem, Ingrid Boesen dagen 

før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557. 
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Kirkesiderne

21

Øvrige AKTIVITETER 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 08.03. og 03.05. kl. 18.45 i graverlokalet, 
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: 09.03. og 11.05. kl. 18.30 i konfirmandstuen, 
Storegade 44, Hasle.
 
KOMMENDE KONFIRMATIONER 
2023: Hasle Kirke d. 16. april kl. 10.00
2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 07. april.
2025: Ruts Kirke d. 13 april og Hasle Kirke d. 27. april. 

KONFIRMANDUNDERVISNING 2023-24 og 
KONFIRMATION i foråret 2024
I det kommende skoleår kan jeg tilbyde 
konfirmandundervisning i Hasle hver tirsdag lige 
efter skoletid. Formodentlig kl. 14.20. – 15.50. 
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation 
kan ske ved henvendelse til undertegnede, helst 
inden sommerferien. Man kan også melde sig til 
online via Borger.dk. - Nærmere information kan 
findes på kirkens hjemmeside www.haslerutsker.dk 
fra ca. 1. maj. Man er velkommen til at henvende sig 
allerede nu, hvis man har spørgsmål til undervisning 
eller konfirmation i foråret 2024. Mvh. Sognepræsten. 

NÆSTECARE Folkekirkens 
omsorgsarbejde Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så 
langt vores ressourcer rækker, bl.a. 
enkeltstående eller regelmæssige besøg 
af en besøgsven eller regelmæssig 
telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så 
langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter 
behov - Hvis du er interesseret i at lave en aftale om 
noget hjælp - eller om at blive frivillig i NæsteCare, så 
kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, 
Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, 
aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder 
Katrine Branth, tlf. 2422 6316

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn fra 4 år til 3. klasse. Leder af klubben er 
Jonna Østergård. Klubben samles næsten hver fredag 
kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44 i Hasle. 
Mere information om børneklubben kan fås hos 
Jonna Østergaard på tlf. 22168752.

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år 
op efter. Samles ca. hver anden fredag klokken 19-21 
og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og 
hører et eller andet fra Bibelen 
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 
60515989 

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

SENIORTRÆF
Alle seniorer, ældre og gamle er velkomne til 
seniortræf. 
Fredag d. 31. marts kl. 14.00 hos ELM i Julegade 14
Fredag d. 28. april kl. 14.00 hos LM i Toftelunden 2

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

TO KOR I HASLE KIRKE

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor:

Børne/tweens-koret
For alle børn fra 0. til ca. 4. klasse. Øver i Hasle kirke om tirsdagen fra kl. 14.15-15.30. 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. 

Hasle-Rutsker Kirkekor
Øver hver tirsdag kl. 19.30 til 21 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. -  

Deltagelse i korene er gratis! Hvis man har lyst til at komme med i et af korene kan man kontakte organist 
eller korleder (se www.haslerutsker.dk). 
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Grønbechs Gård

Vi fejer og vasker, pudser og polerer. Alle kræfter er 

sat ind her på Grønbechs Gård for at 2023 bliver lige 

så forrygende som 2022.

Vi satte mange nye skibe i søen sidste år, og det 

kunne både ses på det rekordstore antal gæster og 

på vores omsætning.

En af tingene var at kommunikere tydeligere. Vi fik 

nye skilte på facaden og terrassen fik tæpper, para-

soller og et miljø, der på lang afstand signalerede et 

stort velkommen.

I år løfter vi skiltningen endnu et trin. For alle der 

bor i Hasle, og for de fleste der bor på Bornholm, 

taler vi om Grønbechs Gård med en naturlighed og 

forforståelse af hvad den gamle købmandsgård 

rummer. Men det er naturligvis ikke en viden, som 

vores mange andre gæster har.

Derfor ændrer vi nu facadekiltene til hvad vi er – 

nemlig Bornholms Center for Kunsthåndværk – og 

så med mindre skrift hvor vi er, nemlig på 

Grønbechs Gård.

Vores mål er at Bornholms Center for Kunsthåndværk 

er det naturlige sted at starte turen gennem øens 

blomstrende kunsthåndværk. Her får man et overblik 

over de mest interessante moderne kunsthånd-

værkere på Bornholm, og fra resten af verden. 

I 2023 præsenterer vi i alt 15 udstillinger af både 

bornholmske, nationale og internationale kunst-

håndværkere, der byder på unikke værker i keramik, 

glas, træ, tekstil og metal.

Blandt andet har Arts and Crafts Association 

Bornholm (ACAB) en stor fælles udstilling med de 

mest interessante værker fra øens aktuelle 

kunsthåndværkere. Den anerkendte designduo 

’Egeværk’, der er kendt fra programmet ’Danmarks 

Næste Klassiker’, præsenterer også deres hidtil 

største udstilling med deres seneste kreationer og 

et unikt indblik i den kreative proces.

Vores café er også blevet særdeles populær. Vi 

serverer kagetapas og konceptet ’en god kaffe i en 

god kop’, idet du selv vælger mellem et bredt udvalg 

af håndlavede bornholmske kaffekopper. Samtidig 

har vi fået endnu flere lokalt produceret profes-

sionelt kunsthåndværk i vores butik, og endelig har 

vi nu gratis rundvisning hver onsdag og lørdag kl. 

11.30. Husk at entreen er gratis hele sæsonen og der 

er 10% rabat på alle varer i butikken, hvis du tegner 

et medlemskab, der koster fra 100 kr.

Har du lyst til at vide mere, eller har du lyst til at 

være en del af vores hold på 35 frivillige værter, der 

får Bornholms Center for Kunsthåndværk til at 

fungere i hverdagen og hvor vi i øvrigt har det rigtig 

sjovt og berigende sammen, så tøv ikke med at 

kontakte mig.

I 2017 blev Bornholm det første sted i Europa, der 

blev udnævnt til World Craft Region på grund af sit 

omfangsrige og mangfoldige kunsthåndværk.

Velkommen til en ny sæson her på Bornholms 

Center for Kunsthåndværk hvor du kan opleve 

noget af det, der gør Bornholm, og i særdeleshed 

Hasle, helt unik.

Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11.00 – 17.00

Adresse: Grønbechs Gård 4, 3790 Hasle

Telefon: 30485096

info@groenbechsgaard.dk

https://www.groenbechsgaard.dk

Mange gode hilsner

Lene Havtorn Larsen, Centerleder
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Hasle Genbrug

Butiksudvalg

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

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf. 30 70 46 35

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Efter et år hvor vi har manglet personale, som har gjort, at vi er nødt til 

at indskrænke vores åbningstid, har vi alligevel haft et pænt overskud, 

som vi har kunnet sende til Mission Afrika og Promission. Vores store 

ønske er igen at kunne holde åbent hele dagen, men det kræver, at der 

er nogle flere, der vil være med i vores gode team. Tøv ikke, hvis du har 

lyst. Kom bare ind i forretningen og snak med os.

Vi har, som altid rigtig meget i forretningen. Hvis der er en baby på vej, 

har vi rigtig meget pænt og næsten ikke brugt babyudstyr og tøj. 

Barnevognspude, hoppegynge, slynge, flaskevarmer, kørepose, 

puslepude, handy sit, bæresele, brystpumpe, badeindsats, lift, 

ammepude, babyhjertelydsscanner, legetøj baby nest, tøj. 

I marts har vi tænkt at prøve noget nyt. En mannequinopvisning i 

forretningen. Det har vi tænkt os skal være mandag den 20. marts kl. 

19.00 – 21.00. Man kan købe billetter i butikken til 20 kr. Der vil være 

kaffe/te og kage og lodtrækning på indgangsbilletterne.

Annelise Bergmann

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag
kl. 12.00 – 16.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126
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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. 2049 1033

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:
Johannes Bergmann, tlf. 2447 2104

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. 19.00 - 21.00, samt  torsdag 
kl. 19.00 - 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt ferie 
i hele juli og august måned. 
Ved telefonisk henvendelse til 
formanden eller et bestyrelses 
medlem, kan man altid aftale 
andre tidspunkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er: 
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk 

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

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

Bestyrelsen

Arrangementer

Marts
Lørdag den 25. marts kl.13.30 i Den store Sal.

Her starter vi historien om Brødrene Ankers vej frem til skabelsen og 

udviklingen af en af Hasle bys største industrivirksomhed i kraft af 

dygtigt håndværk, ihærdighed og lidt held.

Virksomheden er stadig aktiv på samme adresse efter 4 generationer 

Anker, men i dag uden for familiens eje – men det er en tidligere 

lærling som i dag ejer og leder virksomheden sammen med sin hustru.

Mød op og hør den fantastiske historie og medbring meget gerne 

billeder, historier eller andet som har relation til Brdr. Anker – det kan 

evt. være billeder fra deres kunder. Vi kopierer og tilbageleverer alt 

materiale efter ønske.

I er meget velkomne til at kontakte Johannes Bergmann på tlf. 2447 

2104 eller møde op i Lokalhistorien tirsdag og torsdag kl.19.00 – 21.00.

Tilmelding til dette arrangement er senest den 18. marts 

på tlf. 2621 4657

Kaffe og kage koster 30 kr. i kontanter.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Villy Anker - Annie Schjøtt - Kaj Erik Hansen - Linda Tranberg - Berner Pihl - Birgit Pihl.

Maj
Lørdag den 20. maj kl. 13.30 i Den store Sal.

Hasle private ungdomsklub fra 1959.

Nogle fantastiske billeder og lidt historie om hvordan tidens unge mennesker starter en klub og laver det 

ene arrangement efter det andet. I starten var de 16 medlemmer, men det steg til 285.

De kom fra mange steder på øen, efter at se på billederne hyggede de unge mennesker sig kolossalt.

Alle der kender noget til Hasle ungdomsklub og dens historie, må meget gerne kontakte os i Lokalhistorien, 

så vi kan samle og bevare kendskabet til Hasle ungdomsklub.

Vi håber på at se rigtig mange af de unge mennesker fra dengang. Men også alle andre, som kan lide at høre 

og se billeder og historier fra svundne tider, er meget velkomne. Vi glæder os meget til denne eftermiddag. 

Mød godt frem.

Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 13. maj.

Kaffe og kage koster 30 kr. i kontanter.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Mindeord ved Rune Gøtterups død

Rune Gøtterup er ikke mere iblandt os. Rune kom ind i Hasle Lokalhistorie som suppleant i 2006.

Året efter 2007 blev han valgt ind som bestyrelsesmedlem.

Rune Gøtterup var igennem årene med til at lave forskellige udstillinger. En stor udstilling, som vi havde i 

Hasle skoles gymnastiksal, det var i Kulturugen, hvor vi lavede den om Forretninger i Hasle. Det var sammen 

med Inge Østergaard og Andreas Nemo. Ved åbningen havde vi Kirsten og Luffe til at spille. En fin og godt 

besøgt udstilling.

Ligeledes var Rune med til at lave flere billedaftener i gymnastiksalen. Rune Gøtterup var også med til at lave 

flere billedudstillinger i Bornholms Tidendes udstillingsvinduer på Storegade. Rune var også med på Ø-

arkivet til flere kurser om tekst og billedforståelse og opbevaring m.m.

Derudover har han stået for at samle oplysninger og billeder af forskellige grupper, såsom ”Forretninger og 

virksomheder i Hasle og Omegn”, samt ”Konfirmationer i Hasle og Rutsker”.

Han blev også meget aktuel med at bruge Face book: Havde Hâsle Lokâlhistorie samt flere andre grupper.

Rune Gøtterup blev desværre syg, og valgte at gå fra bestyrelsesmedlem til suppleant. Sygdommen tog til og 

vi mistede Rune sidst i oktober.

Vi fra Lokalhistorien er Rune dybt taknemmelige for alt hvad han har gjort for vores forening.

Vores tanker går til familien.

Ære være Rune Gøtterups minde.

På vegne af Hasle-Egnens Lokalhistorie og filmværksted.

Richardt Vang-Olsen
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Hasle Havn – historien i store træk

Der er sket meget i og omkring Hasle Havn siden 

stedet i 1625 blev nævnt som et bolværk med syv 

tomastede fartøjer. De drev handel på Pommern og 

Stralsund. I 1700-tallet betegnes bolværket som en 

anløbsbro for 10-15 småbåde. 

Syd for bolværket var der en delvis dannet 

naturhavn: Knuds Havn (Henrik Herolds tegning 

fra omkring 1900 findes i Hasle-Egnens Lokal-

histories arkiv). Den er blevet kaldt Hasles første 

havn for skibe med svært tømmer. Da Hasle Havn 

begyndte at udvikle sig sidst i 1800-tallet, fik Knuds 

Havn mindre betydning. Stedet var gennem nogle 

årtier byens losseplads.

”Bolværket” blev senere ødelagt af en stormflod. I 

det 18. århundrede havde Hasle ingen rigtig havn. 

Fiskeriet foregik primært fra Sorthat og Levka.

Men omkring 1815 begyndte der at ske noget. 

Byens borgere gav økonomiske bidrag, og soldater 

blev udkommanderet til at hjælpe med opbygning 

af havnen. Der kom gang i sprængningen af sten, og 

arbejdet med havnen gik langsomt, men sikkert. 

Havnen fik en dæmning og uden for denne en sten-

masse til beskyttelse mod is og bølgebrud. I 1828 

havde havnen to moler. Der blev anlagt en ny 

dæmning, der dannede indløbet mod nordvest. I 

1834 blev havnen uddybet til 2 meter, og der blev 

fundet kullag. Skovens kulgravere kom med det 

gode råd, at man ligesom i gruberne kunne grave en 

skakt fra land og ud under havbunden. Derefter 

kunne de lade skakten falde sammen. En halv snes 

af Hasle Kulværks arbejdere gik i aktion – og 

kullagene blev udvundet! Folk over hele landet 

kunne i bladet ”Fædrelandet” 25. september 1835 

læse om etableringen af Hasle Havn. 

Havnens udformning fra 1835: En næsten 

vinkelformet mole mod syd og en ligelinjet mole 

mod nord. I 1865 blev der anlagt et mellemhavns-

bassin. Derefter var havnen rummelig for både 

fiskeri og skibstrafik. 

Omkring 1875: Hasle Havns 2. uddybning gik ned til 

3,8 meter og blev foretaget under store udvidelser 

af havnen. A/S Bornholms Kul- og Teglværker 

betalte en tredjedel af udgifterne, for virksomheden 

var helt naturligt interesseret i at få en 

udskibningshavn.

1877: Havnen fik med stiftelsen af Østbornholmske 

Dampskibsselskab en regelmæssig ruteforbindelse 

til København. ”Damperen” sejlede tre gange om 

ugen med passagerer fra Hasle. 

1892-94: En del af havnen og indløbet blev uddybet 

til 4,4 meter, og der blev anlagt en ny yderhavn ved 

den lange læmole mod nord. I samme tidsrum blev 

et skibsbyggeri flyttet fra havnen til en plads øst i 

byen, ved den senere Østergade. Her blev 

skibsbyggeriet grundlag for en af byens solide 

virksomheder: Hasle Savværk. På det fraflyttede sted 

blev der opført et par træbygninger. Her havde 

tømrermester Carl Jensen gennem mange år i 1900-

tallet sit værksted for skibsreparationer. 

Fem silderøgerier blev fra sidst i 1800-tallet opført 

på en række langs havet syd for havnen. Det   

sydligste røgeri, tæt på skoven, ”Salgsen”, blev 

opført, da Fiskernes Salgsforening var blevet 

stiftet i 1916. Salgsens salterikælder med de lave 

mure og skråtaget blev bygget i 1917 af 

murermester Andreas P. Ipsen. Salgsens første 

bestyrer, Valdemar Nielsen, opførte bygningen med 

butik og kølerum ved havnen. 

1906-07: Toldkammeret i havnens nordlige del blev 

opført af bygmester Jørgen Peter Christensen. Før 

den tid lå toldkammeret ved byens hoved åre: 

Storegade.

1939-40: Havnen blev ombygget. Indsejlingen, 

”Gattet”, mellem yderbassinet og mellembassinet 

blev gjort bredere og havnen uddybet til 4,4 meter. 

Det skete bl.a., fordi dampskibsselskabets nye 

ruteskib skulle kunne ”flyde” ud og ind. Samtidig 

blev dampskibskajen forstærket. 



29

&

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

ER HASTIGHED 
OGSÅ VIGTIG 
FOR DIG?

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

1962-1968: Havnen blev udvidet 

i den sydlige ende. Det blev en 

langvarig og besværlig proces, 

bl.a. på grund af skiftende 

entreprenører. 

Opførelse af bygninger i nyere 

tid: 

1957: Grovvarefirmaet Grønbech 

& Co. fik opført kornsiloen 

mellem Havnekroen (fra omkring 

1900) og en hvidkalket, toetages 

bygning med boliger. 

Sidstnævnte bygning måtte vige 

pladsen. 

1965: Et olieberedskabslager 

blev anlagt i den vestlige del af 

Hasle Lystskov, til gavn for fiskeri-

erhvervet. I den forbindelse kom 

der en rørledning mellem lageret 

og havnen. 1981: Det store skur 

med skibstømrerværksted blev 

erstattet af en murstensbygning, 

fiskeredskabshus med 20 rum på 

hver 30 kvadratmeter.

Arne Ipsen

Hasle havn - Bornholmske Billeder.
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Anlagt 1874 – 77 i forbindelse 

med udvidelsen af Hasle Havn

Øens første jernbane på 3,3 km 

til transport af klinker.

Oprindelig trækkraft: heste og 

håndkraft.

I 1936 kommer der motor-

lokomotiver, som blev flyttet 

rundt mellem Hasle Klinkers 

værker.

Når jeg kommer på mit årlige 

besøg til Hasle (møde med mine 

gamle skolekammerater fra 

årgang 1950 Hasle Borgerskole), 

går jeg altid en tur ned om Hasle 

Havn. Her dukker erindringerne 

fra min barndom op. Vi legede 

ofte foran ”Værkstedet” – den 

røde træbygning, hvor min 

plejefar skibstømrer Carl Jensen 

havde sit værktøj og materialer, 

som han benyttede i sit arbejde 

for at reparere skonnerter og 

fiskerbåde. 

Ved siden af ”Værkstedet” lå den 

sorte træbygning med ”svede-

kassen” på siden. En ovn med 

damp i lighed med en sauna, der 

blev benyttet til planker, som 

skulle formes i en bue og benyttes 

ved udskiftning af rådne planker 

på ydersiden af fiskekutterne.

Ved siden af denne bygning løb 

sporene til Klinkerfabrikken.  Et 

advarselsfløjt fra lokomotivet, 

når det nærmede sig og kom 

slingrende og raslende med sin 

lange vognstamme - og fortsatte 

ud langs kajen mod molen. Her 

gjorde toget fra ”Klinkan” holdt 

foran skibets tomme lastrum, som 

var klar til at modtage godset.

Murstenene blev herefter løftet 

ned fra godsvognen med 

håndkraft af en arbejdsmand, 

som var i iført gummilapper på 

PÅ SPORET AF BORNHOLMS  ÆLDSTE JERNBANE

Skinnerne er de første fra Hasle Klinkerfabrik til Hasle Havn.
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Storegade 73

3790 Hasle

Tlf. 2916 4950

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Jernbanestationen blev indrettet 

i Klinkerfabrikkens spiseskur på 

Vestkajen og fik navnet: ”Sildeby 

station”.

Der blev indrettet billetkontor, 

hvor der blev løst billetter til hele 

strækningen og retur for 1 kr., 

børn 50 øre. Både en signalmast 

og en afgangsklokke gjorde 

publikum opmærksom på, hvor-

når toget kunne ventes at afgå. 

Sildetoget blev en ubetinget 

succes, så stor, at man ville lade 

skinnelegemet ligge, da det til 

daglig ingen nytte havde, og 

skulle have været brudt op, 

udelukkende af hensyn til 

Sildefesten!

Til Sildetoget blev der solgt 2077 

billetter!

Ejeren af banen besluttede at 

skinnelegemet fremover skulle 

bevares til brug for kommende 

sildefester.

Året efter (1960) bestod toget af 

10 personvogne, der standsende 

ved ”Røgby Station” ud for silde-

røgerierne, hvor der blev lejlighed 

til at se sildene blive røget. 

Endestationen lå ude i skoven og 

hed ”Skovlunde”

Tipvogne og skonnerter.

hver hånd og ført videre ned ad 

en slisk til lastrummet. Her stod 

en yderligere en slisk, hvor et par 

andre arbejdere tog imod og 

førte murstenene  ind i lastrum-

met. Ud over klinker blev der 

også leveret glaserede kloak- og 

drænrør. 

SILDEFESTEN
1959 opstod toget som en del af 

Sildefesten.

Toget blev forandret til ”det første 

persontog i Hasle”.

Arrangørerne havde lånt Klinker-

fabrikkens jernbanespor, motor-

vogn og fladvogne, der bliver 

bygget om og pyntet, så de frem-

stod som et rigtigt jernbanetog. 
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Tog kørende mellem garnbredslerne (Nu Espersens Fiskefabrik)

Sildetoget 1959

Sildetoget bragte deltagerne i 

frk. Sild til konkurrencen ind fra 

Ørnekullen til havnepladsen, 

hvor den røde løber blev lagt ud 

til modtagelsen. Samtidig kom 

dommerkommiteen sejlende ind 

i havnen.

1961 bliver nogle af vognene 

overdækket og der bliver lavet 

forbedringer på ruten Sildeby – 

Skovlunde.

Dette år kørte 2.150 passagerer 

kørte med Sildetoget og et 

tilsvarende antal i 1962.

I 1963 blev det proklameret, at 

det nok var sidste gang at toget 

kørte gennem skoven. Hasle 

Klinkerfabrik ville nedlægge 

Hasle-banen og i stedet benytte 

strækningen som lastvognsvej. 

Dette år blev der også solgt et 

par tusind billetter til Sildetoget. 
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Ekspressen
Reklame

eEkspressen
ReklameEksReklameEk

Ekspressen
B r ov a n g e n  2 1 C •  3 7 2 0  A a k i r ke by •  T l f . 2 8 5 5  0 3 4 0

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

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-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Gennem flere år har jeg været 

gæst hos forhv. entreprenør Bent 

Klingenberg på hans ejendom 

”Truelshøj” i Hedehusene. 

Her har han anlagt en privat 

togbane, kaldet: ”De Klingen 

Bergske Jernbaner”. Sporbredde - 

600 mm.

Ved en sammenkomst mødte jeg 

Jørgen Andersen, Bornholmer-

bussen, som var nær ven med 

Klingenberg - begge ægte 

jernbane-entusiaster gennem 

mange år.

JA fortalte mig, at han i 1971 

havde købt lokomotiv og skinner 

fra Hasle Klinker for 2500 kr., men 

at det var blevet en bekostelig 

affære med transport og anlæg 

af banen på hans private grund- 

Stormose Jernbane - i Smørum. 

Andersens togbane fra Hasle 

Klinker har en sporbredde - 785 

mm.

I august 2022 døde Jørgen 

Andersen.

Da jeg i november skulle besøge 

en gammel skolekammerat i 

Hasle, ringede jeg til Kaj Erik 

Mortensen - Formand for 

Bytinget, som hurtigt 

arrangerede et møde på 

Rådhuset med Niels-Jørgen 

Jensen (Foreningen Colombus - 

Skibet Freja).

Jeg forelagde min idè om, at der 

var en mulighed for, at toget 

kunne vende tilbage til Hasle.

Begge var meget positive overfor 

min idè og bad mig undersøge 

muligheden. 

Således at historien om Hasles 

engang største arbejdsplads: 

Hasle Klinkerfabrik og historien 

om: Bornholms ældste jernbane - 

der næsten var forsvundet.

Stormosetoget / Toget fra Hasle Klinker/ Sildetoget

I dag er lokomotivet og skinnerne til Hasle Klinkerfabrik borte - men ikke helt!
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Kassererens hjørne

Mailadresser
Kære medlemmer  det nye år er kommet godt igang 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 vil 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 2023 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

Mange hilsner Tonni
kasserer i Hasle Egnens Lokalhistorie og Filmværksted

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Historien kan fortælles via en 

app, der visualiserer den gamle 

historie for turister, der følger 

cykelstien ud gennem skoven ad 

det gamle baneterræn.

Motortoget kan stå på Havnen 

på pladsen ud for Columbus.

Jeg rettede henvendelse til den 

nye ejer af Stormosen  og fortalte 

ham, at toget stammede fra 

Bornholms første jernbane.

Han var ikke fremmed over for 

tanken og ville komme tilbage i 

det nye år.

Fortællingen om Klinketoget og 

Sildetoget kan stadig have 

interesse for turismen i Hasle og 

især Sildefesten, som stadig 

finder sted.

Rudy Hassing 

Ejn Hazlehorra
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KUK i Hasle

Forår med åben scene, fællessang og 
cellokoncert

KUK i Hasle præsenterer i foråret to arrangementer. 
Den 16. marts er der fællessang og Åben Scene på 
programmet. Her er der mulighed for at gribe 
mikrofonen og slippe din indre sanger løs. Er du 
mere til fællessang er det også denne aften du skal 
møde op og være med til at synge foråret ind.

I april er der en solo cellokoncert i vente. Anja 
Lillemæhlum spiller og synger værker af kvindelige 
komponister, herunder også egne kompositioner. 
En klangfuld og varieret koncert med både klassiske 
værker og folkemusik.

Åben Scene og fællessang
Torsdag den 16. marts kl. 19.30 – Det gamle Rådhus.
Tilmelding til åben scene er nødvendigt på 
kukihasle@gmail.com.

Solo cellokoncert – Anja Lillemæhlum
Fredag den 21. april kl. 19.30 – Hasle Kirke.

Billetter sættes til salg 3 uger før hvert arrangement 
og kan købes hos Hasle Stof & Hobby, Storegade 84. 
Billetter kan også købes online på www.kukihasle.dk 
eller på Facebook: KUK i Hasle.

Følg os på Facebook og få besked om kommende 
arrangementer – vi har altid nyt i støbeskeen.

Velkommen til foråret i Hasle!

Anja Lillemæhlum - Foto: Martin Thaulow
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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:

Jørn Ole Hansen

51 16 25 83

Sekretær:

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

p.t: Fuldtegnet

Engelsk

Mandag kl. 13:30-15:00.

Dagligdagens engelsk for både  

øvede og ikke øvede.

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 forskel-

ligt 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

Lige rundt om hjørnet skulle 
der være et forår på vej!
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Kommende arrangementer:

Forårs-Buffet onsdag, den 15. mar. kl. 11:30 På vej mod foråret markerer vi med en god 

buffet fra en leverandør, der har forstand

på at snedkerere en god menu sammen.

Pris for buffet: 160 kr.

Bemærk.: Tilmelding senest den 9. marts.

Sangeftermiddag tirsdag, den 25. april kl. 13:30 Joel har fundet et hul i kalenderen, så han

kommer igen og spiller, synger for og 

synger med, så vi igen kan få en hyggelig

sangeftermiddag.

Pris for kaffe og kage: 30 kr.

Tilmelding senest torsdag, den 20. april.

Bustur onsdag,  den 17. maj  kl. 11:00 Bussemanden kører ad nogle bornholmske

sogneveje og finder et hemmeligt sted,

hvor der er dækket op til noget mad. 

Så kører vi en anden vej tilbage.

Pris for bus og mad: 160 kr.

Tilmelding senest torsdag, den 11. maj

Se mere om arrangementerne og tilmelding ved opslag på Aktivitetscentret.

Aktivitetscentret i Hasle
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Formand:
Mikael Mogensen

Brødløsevej 2

3790 Hasle

tlf. 56 96 91 42

mikael.mogensen@nypost.dk

Næstformand:
Benny Thiesen

Fuglesangsvej 16

3790 Hasle

tlf. 22 28 50 50

bornholm@fuglesangen.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen

Søndergade 10

3790 Hasle

tlf. 24 63 91 05

hmh.ebbesen@gmail.com

Sekretær:
Bo Johansen

Ellevej 46

3700 Rønne

tlf. 56 96 50 84

Bo.Johansen@brk.dk

Bestyr. medlem:
Michael Olsen

Kirkebyen 46

3790 Hasle

tlf. 21 84 79 10

michael.olsen100@hotmail.com

Bestyr. medlem:
Finn Thisen

Kirkebyen 4

3790 Hasle

tlf. 56 96 91 24

Bestyr. medlem:
Mogens Olsen

Rosendalevej 10

3790 Hasle

tlf. 21 46 83 96

mogensolsen3@gmail.com

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Støt Rutsker Sogneforening- 
din lokale Borgerforening

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

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

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Torsdag den 30. marts kl. 19:00
afholder Rutsker Sogneforening

ordinær
Generalforsamling

I
FDF Kredshuset

Kirkebyen 33

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisor suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest tre dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne

Rutsker Byhave

Gyngestativ og vippe er sat i produktion og forventes opsat i april 

måned. Efter opsætning vil legeredskaberne være afspærret indtil en 

legepladsinspektør har godkendt legeområdet.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Grill aften i 
Rutsker Byhave

Fælles spisning og råhygge i 

Rutsker. 

Første fredag i juni, juli, august 

og september.

Grillen tændes kl. 18:00

Medbring mad, drikkevarer og 

godt humør. 

Alle er velkomne
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