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

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

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Kennie Skovgaard
Storegade 31, 3790 Hasle
Tlf. 23 11 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

Hasle Byting
Sankt Hans aften i Hasle – torsdag den 23. juni:
Sted Hasle Havn på øen
Programmet for Hasles traditionsrige store Sankt Hansfest er ved at være klar

• Skolens SFO vil igen, som de tidligere mange år sørge for heksen
• Fakkeltoget går gennem byen anført af Harpefoss Musikkorps fra Norge
• Båltale
• FDF Hasle/Rutsker vil bage og sælge æbleskiver, kaffe, øl og vand
• Underholdning på festpladsen

Det endelige program vil blive annonceret – sæt

x i kalenderen!

Arrangør Hasle Bytings
Sankt Hans gruppe
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31
Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 90 / 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Vakant

Klubhuset
Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 10 17
Hasle Hallen
Byvangen 6, 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

R32 Ninni

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Modtag en SMS
hvornår jeg
kommer i havn

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 12, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Mail: hilselvis@sport.dk
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Så er det igen blevet tid til at
læse Hasle Nyt, som jo er ”vores”
blad, som jeg igen gerne vil
reklamere for og opfordre til, at
så mange som muligt bruger,
hvis man har noget på hjertet.
Generalforsamlingen i marts var
en god oplevelse, der var mødt
mange medlemmer op, vi var ca.
40 medlemmer hvilket jeg synes
var en rigtig flot.
Efter godkendelse af valg af dirigent som igen var Jan Vesth,
fremlæggelse af formandens
beretning - som blev godkendt,
regnskab for 2015 og budget for
2016 – som også blev godkendt,
var nogle af de øvrige punkter
valg til forretningsudvalg. Her
havde jeg den glæde, at der ved
valg til forretningsudvalget blev
foreslået Jeppe Pedersen fra fodboldafdelin-gen, som blev valgt,
således at forretningsudvalget
nu ”endelig” er fuldtallig, det har
udvalget ikke været i mange år,
desværre.
Jeppe har allerede deltaget i de
første par møder i udvalget, men
jeg vil gerne endnu engang ønske Jeppe velkommen i udvalget.
Bestyrelsen havde også besluttet,
at der i år skulle udnævnes årets
leder og 4 æresmedlemmer af
foreningen.
Årets leder blev Kaj-Erik Hansen
der er formand for petanque udvalget og gør et stort arbejde i

dette udvalg bl.a. med at arrangere vinspil, skov/strandspil
og meget mere, så stort tillykke
med titlen.
Som æresmedlemmer af foreningen blev Jan Haagensen udnævnt
som æresmedlem for at påskønne
det store arbejde som ambassadør for Hasle Idrætsforening.
Jan har haft og har stadig en
lang række sejre i bordtennis, og
også uden for øen er Jan kendt
for alle hans sejre.
Morten Beck og Teddy Sørensen
blev også udnævnt for det store
arbejde de hvert år ligger i Sildefesten. Morten og Teddy har i
mange år været de sikre ankermænd i forbindelse med festen,
samtidig med, at de også altid
har haft det store overblik såfremt
der skulle være ændringer på
pladsen.
Mogens Haugbølle blev ligeledes
udnævnt til æresmedlem for
hans store arbejde med bl.a.
banko, hvor han stadig er opråber
og er at finde i klubhuset næsten
hver onsdag, ligesom han også
passer på vores klubhus og
dermed er primus motor i klubhustilsynet som sørger for, at
klubhuset altid fremstår så godt
som muligt.

Med hensyn til det sportslige, er
vinterens aktiviteter ophørt eller
er ved at være slut, og vi længes
nok alle efter, at forårstegnene
og sommerens varme start viser
sig, således at det er mulighed
for at komme i gang med de
mere sommerlige aktiviteter på
arealerne ved klubhuset eller på
fælleden.
Fodbold og Petanque har indledt
sæsonen og er godt i gang, og
Krocket har stort set spillet hele
året, næsten uanset om det har
været godt eller dårlig vejr.
Dansegulvet på fællededen er i
løbet af vinteren/foråret blevet
gjort klar til, at der kan lægges et
nyt gulv således, at der ikke er
noget råd i brædderne og det
forhåbentligt kan holde i flere år
til både dans og andre aktiviteter.
Jeg vil gerne igen opfordre til, at
så mange som muligt benytter
vore rigtig gode tilbud til aktivitet i løbet af sommeren, men
også samtidig til, at multihytten
på fælleden benyttes til socialt
samvær.
Jeg ønsker jeg alle en rigtig god
sommer med mange oplevelser.
Johnny Asmussen

Tillykke til jer alle sammen.
Efter generalforsamlingen var
der som sædvanlig pålægs/
ostebord til alle, således, at der
også var tid til hygge og socialt
samvær.
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Hasle Idrætsforening
Planlægning af næste sæson
Efter en vellykket gymnastikopvisning i Hasle-hallen 5. marts er planlægningen af næste sæson allerede i fuld gang: Hvilke hold skal vi
tilbyde, hvem har vi som instruktører og hjælpeinstruktører, og
hvornår skal holdene træne? Det var nogle af de spørgsmål, der var på
bordet, da Gymnastikudvalget holdt møde den 30. marts 2016.
Planlægningen af gymnastiksæsonen 2016/2017 er således godt i
gang, og vi håber at kunne tilbyde hold til alle aldersgrupper.
Der kommer mere om holdene og opstart af den nye sæson i næste
nummer af Hasle Nyt, men vi kan allerede nu afsløre, at træningen begynder i uge 38, og at der arbejdes på at tilbyde flg. hold:
- Forældre/barn (1-3 år)
- Powerputter (4-5 år)
- Rytmepiger (0.-2. klasse)
- Rytmix (3.-6.klasse)
- Springgymnastik (fra 2.klasse)
- Frisk Motionsmix
- CrossGym og Kettlebell
Hvis du sidder og tænker, at du godt kunne tænke dig at være instruktør eller hjælpeinstruktør på et hold, så skal du endelig ikke holde dig
tilbage: Ring til Iris Viborg Kofod og hør nærmere på tlf. 51 27 91 22.
Karen-Margrethe Hansen Bager

Motion på Fælleden
hver onsdag i juni
Det er ganske vist, at når vi
kommer til maj og juni, så har
HIF’s Gymnastikafdeling i de
seneste år sørget for sjov
træning til alle aldre hver onsdag
i Hasle Aktivitetspark. Men i år
har vi dels på grund af det kolde
vejr og dels på grund af
renoveringen af dansegulvet
valgt først at begynde onsdag
den 1. juni.
Cai Kruse sørger igen i år for, at
der er gang i Multihyttens grill
fra kl. 17.30. Det giver mulighed
for, at man kan nå at få lidt mad,
inden der begynder aktiviteter
for børnene på dansegulvet.
Hasle Idrætsforening tilbyder et
fleksibelt udendørs
motionstilbud på tværs af aldre og hvor alle kan være med. Og
idrætsforeningen har valgt, at
tilbuddene skal være gratis, så
det er bare med at komme af
sted og få en god oplevelse.
Anne Mette Kruse står klar til at
spille beach volley med børnene
fra kl. 17.30, og Marta Thorsen
laver sjov, leg og bevægelse for
børnene på Dansegulvet fra kl.
18.00-18.30 på Dansegulvet. For
de voksne laver Marta Thorsen
Crossfit fra kl. 18.45-19.45, mens
Anne Mette Kruse server bolden
op til beachvolley for voksne fra
kl. 19.00.
Gør også brug af de mange,
dejlige løbe- og gåture, man kan
tage med udgangspunkt i
Aktivitetsparken. Og ikke mindst
de udfordrende
styrketræningspavilloner samt
sjove legeredskaber, der er i
området. Kom og brug det!
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Hasle Idrætsforening
PETANQUE
Så er der kommet gang i foråret,
og aktiviteten på vore baner er
kommet godt i gang. Nordeaturneringen startede sidst i april,
og da det i år er blevet til 3
rækker med 7 hold i hver, spiller
hold 1 i C rækken og hold 2 i Brækken. Vi spiller igen vinspil den
første lørdag i måneden, og til
vores første spil var der mødt 27
spillere, meget flot.
Vores næste arrangement er
søndag den 12. juni, hvor vi
holder vores traditionsrige skov
og strand petanque, der vil blive
tilmeldingsliste i klubhuset.
Klubmesterskab i double
afholdes søndag den 26. juni, der
vil blive tilmeldingsliste i
klubhuset.
Mandags-mix bliver atter i år
afholdt ca. 6 mandage med start
den 20. juni i Åkirkeby.

Petanque er et meget hyggeligt
og socialt spil der kan spilles af
alle, så hvis der er nogle der
kunne tænke sig at prøve spillet,
er i meget velkomne til at
komme på en af vore
træningsdage, torsdage kl. 1012 lørdage kl. 13-15 og søndage
kl. 10-12, vi har kugler der kan
lånes, så det er bare at møde op.
Med håb om mange gode timer
på banerne, vil jeg ønske en god
sommer.
Kaj Erik Hansen

Gratis Familieidræt i Hasle Aktivitetspark
hver onsdag aften i maj og juni
kl. 17.30
kl. 17.30
kl. 18.00
kl. 18.30
kl. 18.45

Grillen er klar i Multihytten
Beach volley for børn
Leg, sjov og bevægelse for børn
Petanque (fra 1. juni)
Crossfit for voksne

Gør også brug af træningspavilloner, legeredskaber samt
flotte gå og løberuter!
Arrangør: Hasle Idrætsforening

B A N KO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 17.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen
af april 2016.
Husk kaffekoppen
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FDF Hasle-Rutsker
Så kom det lune vejr, og de lyse
aftener, det er noget vi nyder
godt af til vores ugentlige FDFmøder i Rutsker.
I skrivende stund er vi ved at
træne lidt til den årlige pinsemarch Bornholm Rundt. I 37 år
har alle spejdere på øen gået
sammen om dette arrangement
på kryds af de forskellige korps.
Vi begynder fredag den 13. maj,
hvor vi skal gå fra galløkken i
Rønne til Sandkås camping.
Lørdag går turen til Balka camping, og søndag går turen igen
mod Rønne. Medlemmerne har
mulighed for at vælge sig til
kortere eller længere strækninger.
Holder man strabadserne ud og
kommer hele vejen, har man gået
105 km.

selvfølgelig. Vi er taknemmelige
for alle medlemmerne og glade
for at der hele tiden kommer flere
til. Vi har plads til flere, og man er
altid velkommen til at komme
forbi onsdag aften kl. 18.0019.30 i vores Kredshus i Rutsker,
også bare for at snuse :-)
Kernen i FDF er fællesskabet, både
for børn og voksne. Det at lege,
hygge, grine og tale sammen, og
at blive mødt med respekt uanset
baggrund, alder eller evner. Vi
tror på potentialet i hvert enkelt

menneske, og det præger den
måde, vi er sammen på.
FDF møder vi børn og unge med
et kristent livs- og menneskesyn,
der viser, at vi som mennesker er
skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

Sidste weekend i maj tager vi til
Jarlsgård for at lede efter legen
og fantasien som er blevet væk.
De ældste FDF’ere skal på landslejr i Silkeborg fra den 6.- 15. juli,
og inden de kan rejse afsted skal
de øve til pioneer byggeri og
lave andre forberedelser. Alt
dette slår vi så sammen til en
mini-micro lejr på Jarlsgård.
Onsdag den 15. juni afholder vi
vores sommerafslutning for
medlemmer og deres familier.
Her vil FDF være vært ved lidt aftensmad, arrangerer lidt leg og
boldspil, og så slutter vi af med
et glas saft og kage (og kaffe :-)).
Hver onsdag kommer der ca. 35
glade børn og unge i alderen 518 år, og så alle de glade ledere
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Hasle Bytings Ildsjælepris 2016
En hæderspris for frivilligt
arbejde.
Prisen blev uddelt for 5 gang ved
repræsentantskabsmødet den
16. marts.
Prisen gik til foreningen: Hasle
Havns Venner
Foreningen blev dannet i 1980
og har igennem årene udvist et
stort socialt engagement og
socialt ansvar. Foreningen har
ikke i sin levetid modtagen
nogen form for offentlig støtte.
Med prisen fulgte foruden
diplom også en flot stentøjsfigur,
med en gruppe mennesker der
skaber sammenhold, skabt af vor
lokale kunstner Ib Helge.

Foreningens formand Enok Andersen modtager prisen.
Foto: Allan Rieck, Bornholms Tidende

Stort tillykke med prisen!

Svalhøjvej 13 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

www.ok-entreprise.dk
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I danseteltet på Hasle Fælled
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf.: 56 96 49 89

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk
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Afholdte arrangementer:
Lørdag den 2. april 2016 afholdt Hasle/Rutsker Pensionistforening generalforsamling, der mødte 58 medlemmer op. Det er længe siden vi
har haft så mange deltagere til vores generalforsamling.
I min beretning påpegede jeg at bestyrelsen har udført et stort stykke
arbejde og det er også dejligt at der er så mange af vore medlemmer der
møder op til vores eftermiddagsarrangementer og vore fester som vi
afholder på hotel Herold, samt de 2 udflugter vi kører her på Bornholm.
I 2015 lavede vi en tur til Øland, som der blev stor opbakning til, der
deltog 51 medlemmer og det gik stærkt med at få turen fuldtegnet. Vi
havde en rigtig god tur med godt vejr og god stemning. Dog skal det
siges at vi havde for lidt tidså på den måde bliv turen lidt presset,men
det var noget vi lærte af. På turen hjem fik alle en seddel hvor de kunne
skrive og fortælle om deres oplevelser, og det var en dejlig oplevelse
for bestyrelsen at læse at det havde været en god tur og også en tur
der gerne måtte tilrettelægges igen i 2016 men dog med flere dage.
Det gør vi så i år. Turen går til Sønderjylland i 4 dage, med fast ophold
på hotel "Tønderhus".
Turen køres igen i år i samarbejde med Jan Ole`s Turisttrafik. Der er
tegnet 53 personer og 2 på venteliste. Det tog kun 3 dage at få bussen
fyldt op, så bestyrelsen glæder sig rigtigt meget over at der er sådan
en god opbakning.
Vi har også i 2015 købt en ny PC-er til vores kasserer, så vi fremover kan
køre hele foreningens regnskab elektronisk og med netbank og på
den måde altid have styr på foreningens regnskab.
Vi har også lavet om på vedtægterne, nu er det den samlede bestyrelse
der tegner foreningen, og bestyrelsen har givet fuldmagt til formand og
kasserer, til at de, hver for sig kan disponere over foreningens midler.
På den måde vil vi aldrig komme ud for at banken kan lukke foreningens konto.

Hasle / Rutsker Pensionistforening
På generalforsamlingen blev Jette Vest valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen. Flemming Hansen blev valgt
som ny kasserer ellers er bestyrelsen som før. Bestyrelsen samt de tre damer der styrer "hyggeklubben" står nu alle
på progammets bagside, som omdeles til alle medlemmer.
Kontingentet måtte vi lade stige med 10,- kr. fra 1/4-2017, det er fordi vores hovedforbund "Danske Seniorer"
har lagt kr. 10,- på årskontingentet fra lokalforeningerne.
Foreningens regnskab for 2015 viste et overskud på kr. 6.606,23 og med en omsætning på kr.170.476,60, som
vi i bestyrelsen betegner som et fint resultat.
Vi er i dag 295 medlemmer mod 301 i 2015, men sådan går vores medlemstal op og ned.
Vi er hele tiden ude og tegner nye medlemmer, så hvis der er nogle der læser dette og godt kunne tænke sig
at blive medlem eller kender nogen som godt vil være medlem så kontakt bestyrelsen eller brug vores
hjemmeside, der er altid plads til en til. Vi kan også godt bruge nogle støttemedlemmer, man behøver ikke
være pensionist men blot være fyldt 55 år for at støtte en pensionistforening. Det er til gavn for de ældre, jo
flere midler vi får ind jo
mere kan vi gøre.
Til slut vil jeg ønske alle læsere en rigtig god sommer. Se vores nye sommerprogram for 2016 på vores
hjemmeside, (www.haslerutskerpensionistforening.dk) god fornøjelse.
Jørn Rasmussen
formand

Kommende aktiviteter:
I tidsrummet 16 -19 juni 2016 Folkemøde i Allinge.
Danske Seniorer har sit eget telt og ledelsen fra Hovedorganisationen vil være til stede, ligesom der vil være
repræsentanter fra Hasle/Rutsker Pensionistforening lørdag og søndag.
Onsdag den 22. juni 2016 kører vi sommerens første udflugt.
Turen køres på Sydbornholm. Vi skal drikke kaffe kaffe, have en øl-og vandpause, og slutte af med en dejlig
middag. Arrangementet koster kr. 125,- pr. person.
Der køres fra Rutsker kl. 12.45. Fra Hasle Torv kl. 13.00. Fra Solgården kl. 13.00. Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15.
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres ud i det blå. Vi er hjemme igen ca.20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 19. juni.
I dagene 1 - 4 august 2016 foretages en tur til Sønderjylland.
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Jan Ole`s Turisttrafik. Vi bor fast på hotel "Tønderhus" og de daglige
ture går ud fra dette hotel.
Onsdag den 24. august 2016 kører vi sommerens anden udflugt.
Turen køres på Midt- og Nordbornholm. Vi skal drikke kaffe kaffe, have en øl- og vandpause og slutte af med
en dejlig middag. Arrangementet koster kr. 125,- pr. person
Der køres fra Rutsker kl. 12.45. Fra Hasle Torv kl.13.00. Fra Solgården kl. 13.00. Fra Sorthat/Muleby ca. 13.15.
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres ud i det blå. Vi er hjemme igen ca. kl. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 21. august.
Lørdag den 10. september 2016, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Vi spiller banko. Tagen pakke med til ca.kr. 20,-.
Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Lørdag den 24. september 2016, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Thomas Thor, tidligere læge og borgmester i Bornholms Regionskommune og nu formand for Rønne Havn
kommer og fortæller om sit liv.
Der er kaffe og kage for kr. 20,-.
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Væksthuzet
Charlotte Rørth i Væksthuzet
Forfatteren til ”Jeg mødte Jesus” taler 4. August i Hasle
Væksthuzet, Bykærvej 4, Hasle d.
4. august kl. 19.30: Charlotte Rørt
taler om ”Jeg mødte Jesus”. Entré
100 kr. Billetter sælges i døren.
Charlotte Rørth er stadig på bestseller-listen, selvom det er næsten
halvandet år siden hendes bog
”Jeg mødte Jesus - bekendelser
fra en modvilligt troende” udkom.
Hun har holdt foredrag for mindst
15.000 danskere og nordmænd,
12.000 har købt hendes bog, der
er udkommet også på polsk,
norsk og nu på spansk. Hendes
møde med Jesus skete netop i et
kapel i Spanien, hvor hun var på
arbejde som journalist for Nordjyske. Han taler til hende, i et
sprog, hun både ikke forstår og
alligevel forstår hun, hvad han
siger.
Mødet vendte op og ned på
hendes liv. Hun udstrålede et
særligt lys og fik en energi uden
lige. Og hun forstod ikke, hvad
der skete med hende, men hun
var bange for at være skør. Så på
journalistisk vis undersøgte hun
sagen – og startede en rejse i den
religiøse verden i søgen efter
svaret på, hvem det var, hun mødte
og hvorfor det gjorde et så stort
indtryk på hende. Og faktisk
skete det utrolige, at Charlotte
og Jesus mødtes igen, i det
samme kapel et lille år senere.
Meget var sket for Charlotte i
den mellemliggende tid, men
ikke for Jesus. Han var bare nået
at gå nogle få meter længere ned
ad den rødlige jordvej i Israel,
hvor hun også mødte ham tidligere. Han gennemtrænger tid og
sted på en guddommelig måde,
må hun erkende.

Charlotte Rørth er opvokset i
et ateistisk miljø, og troede ikke
specielt på Gud, før hun mødte
Jesus. Nu siger hun ”Jeg tror ikke,
jeg ved at Jesus lever”.
Efter bogen udkom, har mere
end 800 danskere henvendt sig
til Charlotte og fortalt, at de også
har mødt Jesus og mange af
dem har ikke turdet fortælle det
til omverdenen. Det er som om
hun har brudt isen og hun er nu i
gang med at skrive sin næste bog,
som handler om nogle af de vidnesbyrd, som disse mennesker
giver hende lov til at fortælle
videre – på hendes egen nærværende, troværdige og hudløst
ærlige måde.
Det er første gang Charlotte
Rørth holder sit foredrag på
Bornholm.

Udlejning
På hjemmesiden www.væksthuzet.dk kan man se, hvilke arrangementer, der i øvrigt er i huset. Blandt andet holder Gospelfællesskabet Bornholm til dér
og fra september holdes der
gospel meditations-gudstjenester en søndag eftermiddag
hver anden måned. Hvis man er
interesseret i at leje Væksthuzet
til en fest eller andet, kan man på
hjemmesiden se, om lokalerne er
ledige.
Charlotte Rørth – kommer til
Hasle 4. August kl. 19.30.

Vækst‑Huzet – et hus med liv i
Her kan du eller din virksomhed holde møder, familien holde fester –
eller I kan deltage i nogle af de aktiviteter, der foregår i huset.

• Undervisnings‑ og mødelokale op til 150 personer. Alt i AV‑udstyr,
te‑køkken og grupperum.
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas.
• Service, borde og stole udlejes til brug i Vækst‑Huzet
• Lyd, lys og scenen udlejes

Jesper Møller‑Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 4044 5426, E‑mail info@væksthuzet.dk
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På Hasle Fælled
10. og 11. juni 2016
Vi starter begge dage kl. 13.00 og der vil være
fyldt med norske, svenske og danske kunstnere, og
vi glæder os til ikke mindst til at gense og møde
nye glade positive publikummer som elsker en
svingom, lidt godt at spise og samværet med
andre mennesker.

Her er et lille udpluk af deltagerne

Hvidebæk Harmonikaklub

Mogens Bækgaards orkester

Heidi og Bruno

Odd Arne Halaas, Norge

Igen i år leveres maden af Restaurant Krudthuzet som fredag kl. 18.00 serverer Glaseret
skinke med flødekartofler pris. 75 kr. Lørdag kl. 18.00 Flæskesteg med kartofler, rødkål og
sauce pris 85 kr. Lørdag kl. 12.00 ta selv Harmonikafrokost.
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
56 96 47 69
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03
Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89
Suppleant:
Jonna Hansen
60 63 27 16

Go' motion
Mandag kl. 10.00 - 11.00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes mandag formiddag,
hvor vi på hyggelig vis får pulsen
op, sved på panden, en god
latter og socialt samvær.

Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 48 68
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række aktiviteter
formiddag eller eftermiddag.
Det er gratis. Dog skal der betales for materialer.
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”.
”Knudepunktet” 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…”
Engelsk
Tirsdage kl. 13.30 -15.00.
Niveau 10. klasse.
Mandag kl. 9.30 - 11.00.
Nybegyndere

Papirflet
Torsdag kl. 13.00-15.00.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13.00 – 15.00 i lige uger.
Løbbinding, nålefilt m.m.

Motion for mænd
Torsdage kl. 15.30-16.30. Styrke- og
konditionstræning.

Kreativt værksted
Tirsdag 13.00 – 15.00 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.

EDB
Onsdag kl. 9.00 – 11.30.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscentret.

Hyggeligt samvær
Torsdage kl.13.00-15.00.
Strik lapper (15 x 15 cm) af
forskelligt restegarn – til velgørende formål. Kom og vær med.
Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 13.00-15.00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller lignende.

Stolegymnastik
Onsdage kl. 13.00-14.00. Det er
både siddende og stående øvelser.
Kortspil
Torsdage kl. 12.15 - 15.15.
Spillerne har det hyggeligt.

Tilmelding ikke nødvendig – vel
mødt.

Kommende arrangementer i Aktivitetscentret:
Pakkebanko

Stavgang
Onsdag kl. 9.30 -10.45.
Stave kan lånes.
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Banko
Vi spiller banko første torsdag i
hver måned kl. 13.00, men
ændringer kan forekomme - se
under kommenende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. – 3 plader koster
10 kr. Kaffe og kage kan købes.

d. 2. juni

Kl. 13:00

Aktivitetscentret har lukket i juli og august.
Alle brugere ønskes en god sommer og vi ses igen til september.

Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Formand
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Kasserer
Gitte Thiesen
Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle
Tlf. 40 37 54 60
e-mail: gitte.thiesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 10
Udvalgsmedlem
Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 40 76 38 20
Suppleant
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Suppleant
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Vi har afholdt det årlige
medarbejdermøde.
Butiksudvalget, som består af 7
personer, er blevet lidt ændret. Vi
fik valgt nye, ændret på
arbejdsopgaverne og 1 person
holder pause. Ændringerne
kan ses på listen.

Vore åbningstider er:

Arbejdet i en genbrugsforretning
er meget varieret. Vi sætter stor
pris på et godt og muntret
sammenhold og håber vores
kunder få en god oplevelse når
de besøger vores forretning.
Vi er 28 damer og 2 mænd som
arbejder frivilligt.

Storegade 22, Tlf
61249126

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00
Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Foråret er godt på vej og lyse
glade farver er begyndt at
komme frem. Badetøj og shorts
er på lager men ikke på hylderne
endnu, så spørg efter det, hvis i
stå og skal på ferie.
Vi glæder os til turisterne
kommer, gensynet med flere
kunder, der år efter år kigger ind
til os er hyggeligt, det er dejligt
at hilse på dem igen.
God Sommer.
Med venlig hilsen
Jytte Berg
Hasle Genbrug
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Planlagte arrangementer:
27. maj
Finn Nygaard fortæller og
vi synger årstidens sange

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

17. juni
Udflugt til Bækkely

Befal dine veje….

Café Kilden ønsker alle en god
sommer.
Vi glæder os til at ses igen
den 5. august 2016

Der er et bibelvers, som er meget godt at huske: ”Overgiv din vej til
Herren, stol på ham, så griber han ind” Sl 37,5

5. august
Café

Det er et kort vers, nemt at huske… nogle mennesker har en helt
bestemt måde at huske netop dette vers på: Syv og tredive fem – Det
er netop det tal, der svarer( cirka) til vores normale legemstemperatur.

12. august
Vi besøger Tove og Verner

Paul Gerhardt levede i 1600-tallet. Født i det nuværende Tyskland. Han
studerede teologi i Wittenberg og blev præst. Men det var hårde tider.
Der var krig: 30 års krigen. Svenske soldater hærgede…. Og så i så
mange år. Det betød nød i området – også for Paul Gerhardt og hans
hustru. Gerhardt blev præst i Berlin.
Parret fik 5 børn, men 4 af dem måtte de bære til graven, mens de
endnu var ret små. der var pest, som smittede meget og som blev
manges død – og det var udover dem, som blev dræbt på grund af
selve krigen .
Nu var Paul Gerhardt også salmedigter: Bedst kendt er salmen ”Befal
du dine veje”. - Befal dine veje, det kan vi hurtigt sammenholde med
bibelverset fra Salme 37,5, som vi startede med, overgiv din vej!. Det er
værd at bemærke, at salmen er præget af tryghed og glæde. Især når vi
tænker på, hvor svært hans liv har været.
Salmen er meget kendt og elsket. Den rammer plet i sindet på et
menneske i nød. Timeligt. Åndeligt. – på Herren må du agte – din
trofasthed og nåde – vej har du alle steder – så kast da al din smerte. K
A S T:
”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind” Sl 37,5”Mit
livsløb [mine tider] er i din hånd” Sl 31,16 ”Men søg først Guds rige og
hans retfærdig-hed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” Matt 6,33
Henning Kjøller Petersen
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3. juni Café
10. juni Café

19. august
På Fru Petersens Café i
Østermarie kl. 14.30 - 16.30
26. august
Café
2. september
Sensommersange med Poul
Lykke Nielsen
9. september
Gør Gud undere i dag?
Bodil Bräuner kommer og
fortæller
16. september
Café
23. september
Caféen er lukket p.g.a.
senioreftermiddag hos L M den
24/9
30. september
Græskarfest
7. oktober
En flygtning fra Eritrea og Peter
Hauge Madsen fortæller...

Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes torsdage kl. 9-13 på kontoret
og tirsdage kl. 11-13 på tlf: 56953295

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed
Tlf. 5151 0945
E-post: karenhvam@gmail.com

KONFIRMANDUNDERVISNING 2016-17
og KONFIRMATION i foråret 2017.
Konfirmationerne i foråret 2017 er planlagt til d. 9. april i Ruts Kirke og
d. 23. april i Hasle Kirke.
I det kommende skoleår regner jeg med, at tilbyde konfirmandundervisning i Hasle tirsdag eller onsdag kl. 14.30 – 16. Det endelige tidspunkt
fastlægges først, når jeg ved sikkert, hvornår konfirmanderne får fri fra
skole. Men det forventes, at 7. klasses børn fra Rønne-skolerne vil
kunne nå frem med bus til et af de nævnte tidspunkter.
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved henvendelse til undertegnede, helst inden sommerferien, men det kan også nås lige efter ferien.

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. 5696 9135
E-post: rutskirke@c.dk

Torsdag d. 16. juni kl. 16.30 er alle interesserede elever og forældre
velkomne til orienteringsmøde i konfirmandstuen, Storegade 44 i
Hasle. Man er også meget velkommen til at henvende sig på mail eller
telefon.
Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 11, tlf. 5696 4566
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268
Kirkeværge Holger Anker Kofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuelle nyheder om
Folkekirken i Hasle og Rutsker findes
på hjemmesiden www.haslerutsker.dk

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle Nyt sendes senest d. 28. juli til
sognepræsten.

Konfirmation i Ruts Kirke 3. april 2016

VELKOMMEN TIL KIRKERNES SOMMERUDFLUGT
For Hasle og Rutsker sogne, den 21. august 2016.
Efter fælles gudstjeneste i Ruts kirke kl. 10.30 kører vi med bus til
Brændesgårdshaven, hvor frokosten indtages.
Prisen bliver ca. 100 kr. for hele turen inklusive frokost og kaffe. Man
betaler selv drikkelse til frokosten.
Tilmelding til præstekontoret på tlf. 56964009 eller e-mail jjra@km.dk
senest tirsdag den 16. august. Vel mødt! Arr: Hasle og Rutsker sognes
menighedsråd.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MAJ
29. – 1.s.e. trin., Luk 12,13-21
Ruts 10.30 Finn Kappelgaard
Hasle Fælles i Ruts

24. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
31. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30

JUNI
5. – 2.s.e. trin., Luk 14,25-35
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker
12. – 3.s.e. trin., Luk 15,11-32
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste. Udflugt.
19. – 4.s.e. trin., Matt 5,43-48
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
26. – 5.s.e. trin., Matt 16,13-26
Hasle 9.00
Ruts 10.30

JULI
3. – 6.s.e. trin., Matt 19,16-26
Ruts 19.30 Per Munch
Hasle Fælles i Ruts
10. – 7.s.e. trin., Matt 10,24-31
Hasle 10.30 Jørn Sjøholm
Ruts Fælles i Hasle
17. – 8.s.e. trin., Matt 7,22-29
Hasle 10.30 Lis Hejner Mortensen
Ruts Fælles i Hasle
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AUGUST
7. – 11.s.e. trin., Luk 7,36-50
Hasle 9.00
Ruts 10.30
14. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42
Ruts 9.00
Hasle 10.30
21. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
Hasle Fælles i Rutsker
Ruts 10.00 Sommerudflugt
Indsamling til menigheden i Piura i Peru.
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.

Kirkebil
Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Hasle: Bornholms Taxa 5695 2301
Rutsker: Taxa Nord 5648 0832

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15

Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 8. juni og 25. august kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 14. juni og 11. august 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.
BABYSALMESANG
Det er planen, at starte et nyt hold babysalmesang d. 1. september til
22. november, tirsdage kl. 10.30. Hvor det skal foregå, vil være afhængig
af, hvor de fleste deltagerne kommer fra – inden for sognemedhjælperens arbejdsområde. Der oprettes hold ved 6 tilmeldte. Kontakt
sognemedhjælper, Karen Hvam Kofoed.
KIRKEKRUMMERNE
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag til og med d. 10. juni og
igen fra d. 19. august.
Det er kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45.
Den 12. juni er der festlig sommerafslutning for kirkekrummerne: Familiegudstjeneste i Hasle Kirke kl. 10.30 og derefter udflugt på vores dejlige ø. Få program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699
0414 eller på præstekontoret.
HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i
Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Karen Hvam
Kofoed og Jens Jørgen Rasmussen. Datoer: 27. maj og 10. juni.
ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Studiekredsen samles ca. en
gang om måneden hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle: Onsdag d.
1. juni, tirs. d. 21. juni og tirs. d. 16. august. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne.
Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen og
sognemedhjælper Karen Hvam Kofoed (kontaktoplysninger på side 19).
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret består af ca. 20 voksne sangere og der er åbent for flere. Koret
medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.
halvår. Øvelserne begynder efter sommerferien først i september og
foregår sædvanligvis i Hasle Kirke, tirsdage kl. 19.30 – 21. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkesanger Aase Houler.
Bemærk sang-aftengudstjeneste med koret d. 31. maj. Se særlig
omtale.

FDF HASLE-RUTSKER
Kredsmøde hver onsdag til og
med d. 15. juni og igen fra d. 17.
august. FDF- møderne foregår
normalt kl. 18.00 – 19.30 i
Kredshuset, Kirkebyen 33. Den
15. juni er der sommer-afslutningsfest kl. 17.30 i kredshuset.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf.
2422 6316
BABYSALMESANG, SPAGHETTIog BØRNEGUDSTJENESTER
Hold øje med opslag og oplysninger på kirkernes hjemmeside
www.haslerutsker.dk – og på
facebookprofilen: Hasle-Rutsker
Sogne
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.
Evt. henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

Hallo! Se her!
Alt indenfor havearbejde,
flisebelægning, bortkørsel
af affald, oprydning,
snerydning, flytning af
postkasser ud til skel,
rensning af tagrender,
rengøring m.m.
Blip-Båt ring De blot,
intet er for småt!

Kun fantasien sætter
grænser!

"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup
Tlf. 2893 6841
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Kirkesiderne

EFTERTANKE
af sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

SOMMERSANG
AFTENGUDTJENESTE
med Kirkekoret Hasle-Rutsker.

HVEM SKAL VI SIGE TAK?
Det er svært at være sur i Hasle! Selvom nogle af os, måske ikke er så
gode til at leve op til det slogan, så er det alligevel rigtig godt, synes
jeg. For det minder os om, at der faktisk er mange ting at glæde sig
over i vores sogne. Der er taget mange gode initiativer de senere år.
Der er sket meget rundt omkring, der har forskønnet vores egn og
skabt nyt liv både her og der. Hasle-Rutsker er alt i alt et godt sted at
bo og leve.
Hvem skal vi give æren for det? – Hvor skal vi gå hen med
taknemligheden? Der er naturligvis en række mennesker, der fortjener
tak – og nogle kan godt tillade sig at give sig selv et skulderklap og
være stolte. Men først og fremmest skal vi takke vores Gud og far i
Himlen. For når alt kommer til alt, er det ham der velsigner os, når vi
oplever velsignelser.
Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
(Fra Den danske Salmebog nr. 728 vers 3).

Velkommen til en sommersang
aftengudstjeneste i Hasle Kirke
tirsdag d. 31. maj kl. 19.30.
Aftenens program bliver
vekslende mellem korsang og
fællessang af vores gamle og
nyere sange og salmer - til
årstiden. Når vi har sunget os
glade og trætte byder
menighedsrådene på en kop
kaffe. Alle er velkomne!

Personregistrering
Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 14 dage efter fødslen.
Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales
med præsten.
Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med
præsten. Prøvelsesattest skal
man have på
kommunekontoret.
Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.
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Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand & Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267
Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Medl.:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970
Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.

Arrangementer
Folkemøde den 16. – 19. juni.
Folkebio i Laden ved Pilekroen. Det er i samarbejde med Dansk
Filminstitut.
Torsdag d. 16. juni viser vi film fra kl. 15.00 til kl. 21.30. i alt 3 film.
Fredag d. 17. juni starter vi kl. 11.30 til 21.00 her er der 4 film.
Lørdag d.18. juni med start kl. 11.30 til omkring 21.30 også her er der 4
film.
Søndag d. 19. juni vil der være mulighed for ekstra filmvisninger.
Glæder os til at møde jer i Allinge.

Vi går til sommerferie.
Torsdag den 30. juni kl. 19.00 i Store Sal på Rådhuset.
Her skal vi møde ”Gubbana”, de vil synge og spille lidt Borrinjholmska
sânga for voss.
Mød godt frem.

Sommerferie.
Juli måned, ja så er der sommerferie i en hel måned, vi vil hermed
ønske alle en rigtig god sommer

August.
I august måned har vi arkivaftener tirsdage og torsdage, hvor alle er
meget velkomne.
I efteråret har vi et stort program, da vi vil markere at foreningen blev
startet 30. dec. 1991.

Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og motorcykler, gamle forretninger og
virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.
Bestyrelsen
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Generalforsamling for året 2015
45 af vore 300 medlemmer havde valgt at møde op til denne
generalforsamling. Knud Erik Olsen blev valgt til dirigent. Næste punkt
på dagsordenen var bestyrelsens beretning som formanden
gennemgik og fortalte om hvad vi havde foretaget os i det forgangne
år. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Flemming Storr, og
godkendt. Forslag af aktiviteter i 2016 fra bestyrelsen, blev en hel del
forskellige arrangementer nævnt. Af indkomne forslag til
Vedtægtsændringer: Ved opløsning af foreningen, vil de økonomiske
midler tilgå Hasle Byting.

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389

Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år,
bestyrelsen foreslog uændret, det vil sige 70,-kr.
Ved valg til bestyrelsen skete der lidt ændringer, da
vores kasserer Flemming Storr igennem 15 år
ønskede at gå på pension. Ny kasserer blev Tonni
Jørgensen, genvalg til Birthe Pedersen, nyvalgt til
bestyrelsen blev Lulu Hansen, genvalg til
bestyrelsessuppleant Jørn Ole Marker. Også vores
revisor igennem mange år Hans Jørn Karlsen
ønskede at stoppe, nyvalgt blev Flemming Kofoed,
revisorsuppleant Jørn Uffe Hansen blev genvalgt.
TAK til de afgående medlemmer der har gjort et stort arbejde igennem årene og velkommen til de nye i
vores forening. Under eventuelt takkede Christl Vang dem der sidder og klipper aviser og sætter ind i
mapper hver uge og tak til Jørn Uffe Hansen der er giveren af disse aviser. Derefter blev et nyt æresmedlem
udnævnt for sit store arrangement i Lokalsamfundet, sin viden og udbredelse af den til gavn for alle os, det
var Jørn Uffe Hansen, hjertelig tillykke. Udover Jørn Uffe Hansen er følgende æresmedlemmer Arne Ipsen –
Edith Rasmussen – Børge Jensen – Erik Anker. Dette var lidt fra generalforsamlingen den 19. marts. 2016.
Richardt Vang-Olsen
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Træk af Haslekullenes
historie
I halvandet hundrede år er der
brudt kul ved Hasle og tre
gange - sidste gang i disse dage
- er det blevet meddelt, at er
det definitivt forbi.
Krigstider genoplivede den
nedlagte minedrift – kullene
gjorde Hasle til fremskridtenes
by på Bornholm – en genial
havneuddybning – den første
dampmaskine betegnedes som
”et vældigt dyr”!
For tredje gang i trekvart århundrede meddeles det i disse dage,
at kulbrydningen ved Hasle nu er
definitivt forbi, at arbejdet med
at fremdrage de dyrebare brændselsstoffer er afsluttet, og at skakterne er ved at blive demonteret.
Den samme meddelelse har været
fremme tidligere, i slutningen af
halvfjerdserne og efter den første verdenskrig. Men det har altså vist sig, at der stadig er kommet
tider, hvor der har været behov
for kullene og hvor man trods de
stadig større vanskeligheder
med at komme ned til dem, har
overvundet besværlighederne,
fordi der var så hårdt brud for
kullene og har taget fat igen
med brydningen. Men hvem tør
garantere for, at en lignende
situation ikke endnu en fjerde
gang vil kunne opstå?
Kullene ved Hasle er ingenlunde
noget uinteressant kapitel af
Bornholms historie. Omkring
1800 tallet begyndte interessen
så småt at komme for kullene her

på øen, Englænderkrigene satte
gang i foretagendet og mange
penge blev sat til i forgæves håb
om et heldigt resultat. M.Z.
Zahrtmann skriver i Borringholmernes Historiebog, at den
norske Greve Wedel – Jarlsberg og
den københavnske storkøbmand
Johannes Th. Suhr ”kostede store
spildte penge på de bornholmske
kullejer”. Den bornholmske Etatsrådinde Marie Kofoed indstiftede
i 1825 et stort legat, der for en
væsentlig del skulle anvendes til
udvinding af bornholmske kul.
Fremragende naturforskere geologer fra den tid var også overbeviste om, at der her lå en rigdom
og ventede på at blive hentet op.
Hammerens stenkulsfyr var for
kræsen
Men som sagt høstede de store
foretagender ikke andet end tab
og bankerot og kulbrydningen
blev derefter holdt inden for mere
beskedne rammer og udført for
det meste af bornholmerne selv.
Under sådanne forhold blev også
opnået positive resultater, og adskillige tønder Haslekul blev i
årenes løb draget frem fra jorden
og holdt den ene vinter efter den
anden ild såvel i mangen
bornholmers kakkelovn som i

teglværkernes ovne. Zahrtmann
skriver dog, at da man ville anvende
Haslekul i Hammerens stenkulsfyr,
gjorde man det forgæves, for hertil
viste de sig utjentlige. Gennem
annoncer i de få bornholmske
periodeskrifter, der fandtes
dengang og hovedsagelig i
Trydes ”Bornholms kongelige allernådigst ene privilegerede
Avertissementstidende” – nu
lettere udtalt som ”Bornholms
Avis” – fremgår det tydeligt, at
brydningen blev udført under
beskedne former. Tid til anden
dukkede en annonce op fra
Hasle Kulværk, der sejersstolt
forkyndte, ”at i øjeblikket er der
kul at få og nu til alle tider”,
hvoraf det vel må fremgå, at der
til andre tider ingen kul kunne
købes, velsagtens fordi en skakt
var udtømt og en ny og brugbar
endnu ikke fundet.
Krisen ramte også kullene
Da der var gået små fire snese år
ebbede brydningen helt ud,
konkurrencen udefra blev for
voldsom og et for et blev de tre
Hasleværker lukkede, det sidste
ifølge Zahrtmann ved Baggå i
1880. det var den første gang det
meddeltes, at nu var det definitivt forbi. Befolkningen på stedet
kunne i hårde vintre bryde en
smule kul til eget forbrug, men
først i 1917 – 18 da det igen kneb
med de udenlandske kom der
virkeligt liv i udvindelsen igen.
Arbejdet sattes atter i system, et
aktieselskab blev stiftet med en
indbetalt kapital på ½million og
med en bestyrelse, der talte fine
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navne som direktør B. Boserup,
der var formand, Amtmand Valløe,
direktør Goldschmidt og direktør
Sødring. I et par år skaffede A/S
Bornholms Kulværker mange
tons kul til hele øen. Foruden
skakterne ved Hasle byggedes
også en ved Onsbæk syd for
Rønne, dog med et ringe udbytte. Ved Hasle begyndte selskabet på bygningen af en 62
meter dyb skakt, men da boringssarbejdet var nået ca.
halvvejs ned mødtes det af så
store vandmasser, at der måtte
det ene kostbare pumpeanlæg
til efter det andet for at holde
vandet borte, og det fordyrede
naturligvis produktionen meget
stærkt.
I 1921 da den voldsomme krise
indtrådte for den bornholmske
industri, der i krigsårene var blevet
meget væsentligt forøget, ramtes
også Kulværket af den, de 30 –
40 arbejdere, der var beskæftiget
måtte afskediges, og for anden
gang var det slut med bornholmsk
kulbrydning. Og så blev den altså
optaget igen da den nye verdenskrig kom, og under kyndige
folks ledelse blev nye årer afdækket og nye værdifulde
brændselsstoffer hentet frem.
Haslekullene er overordentlig
vanskelige at komme til, fordi de
fleste lag ligger skråt ned i jorden
og i sand, således, at der bestandig
må graves enorme mængder løst
affald bort, for at man kan arbejde
i gruberne.
Da Hasle fik sin store chance
For Hasle by har kullenes tilstedeværelse været af stor betydning,
og det særlig i forrige århundrede,
da folketallet i byen ikke var så
stort. For en lille by på nogle få
hundrede indbyggere kan det
mærkes når et halvt hundrede af
dem fandt beskæftigelse ved
kullene. Det er da også betegnende, at det ligefrem kan læses
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af indbyggertallene for de forskellige år, hvordan kulbrydningen gik. Da driften nåede sit
højdepunkt i midten af halvfjerdserne var også Hasles indbyggertal på et højdepunkt. I 1845 talte
byen 724 sjæle, i 1855 1002, og i
1860 kun 886.
På en anden måde har Hasleboerne også haft stor gavn af deres
kullejer. Hasle blev fremskridtets
by på Bornholm i mange år. da
man i begyndelsen af sidste
århundrede som overalt i byerne
på Bornholm fik øjnene op for at
man måtte have bedre havne,
kom naturen uventet det lille
Hasle til hjælp og satte byen et
langt skridt foran de øvrige byer i
havnekapløbet. Det viste sig
nemlig under det overordentlig
kostbare bortsprængnings – og
uddybningsarbejde, at der netop
hvor havnen skulle ligge løb
nogle undersøiske kulårer. Altså
fremdrog man først kullene ved
at grave skakter ind under havnen og for de penge kulsalget gav,
bankede man fra tømmerflåder
loftet ned over de tømte minegange og uddybelsen var fuldbragt.
En genial ide, der sparede den
lille by for en stor økonomisk
byrde. Det er vel heller ikke
usandsynligt, at Hasle, dersom

dens kul været af en blot lidt
bedre kvalitet, end de er, kunne
være blevet en meget farlig
konkurrent til Rønne som den
største by på Vestkysten. Byens
Kulværk medførte i hvert fald at
dampskibe blev jævnlige gæster
i denne havn, før de overhovedet
havde været i de andre
bornholmske byer.
Øens første dampmaskine
Endelig fortjener det også at
nævnes i denne forbindelse, at
Hasle som den første by herover
fik installeret en dampmaskine.
Det skete i 1835 naturligvis i Kulværket og under stor udfoldelse
af megen festivitas, ”Bornholms
Avis” refererede begivenheden,
der fandt sted en sommerdag og
havde samlet interesserede tilskuere fra hele øen. Selveste
Amtmand Krabbe holdt indvielsestalen, hvori han i høje toner
priste Kongen, der netop havde
skænket byen visse jordstrækninger, der nu skulle inddrages til kulbrydningen. Da
dampmaskinen under frygtsom
ærbødighed var beset, sang
gæsterne en omdelt sang forfattet af en vis magister Adler og for
at understrege hvilket indtryk
den nye maskine gjorde på øen,
begyndte den med strofen –
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”Maskinen er et vældigt dyr”!
Senere blev sunget en anden
sang af samme forfatter, der indledtes med de stolte og
oprømte ord… ”Vi blæser nu ad
vinden..”.
Nogle få år senere brændte for
øvrigt maskinen, hvilket åbenbarede, at redaktøren af en
nyopdukket avis ”Rytterknægten”, cand. phil. Wolff må
have haft aktier i foretaget, i
hvert fald hvis man skal dømme
efter det næsten grædefærdige
referat han gav af ulykken…
men det kommer jo egentlig ikke
denne sag ved.
Når kulvirksomheden nu for
tredje gang er nedlagt i Hasle,
har man vel lov at sige, at der ligger noget næsten symbolsk deri.
Symbolet på, at nye og bedre
tider igen er indtrådt, tider hvor
den mellemfolkelige situation
muliggør at vi får bedre kul at
fyre med. Selv om der er mørke
skyer nok, har vi lov at håbe, at
symbolet er ægte nok, og at der
vil gå en rum tid inden denne
fremmedartede næringsdrift igen må tages op. Og mon ikke
Hasleboerne også vil være med i
dette synspunkt. De har sikkert
efterhånden opdaget, at der ikke
bliver noget Klondyke – billedlig
talt – af de bornholmske kul ved
Levka, og de er måske endda kun
godt tilfreds hermed.
Denne artikel stod i Bornholms
Avis og Amtstidenden den 24.juli
1948 skrevet af Palle Wichmann
Olsen.
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Rutsker Sognejagtforening har passeret halvtreds år
Nogle glimt fra foreningens historie.
De fleste af de bornholmske jagtforeninger har fra starten haft et
fast jagtterræn i en af de mange
store plantager. Rutsker – sogne
– jagtforening, der blev startet i
1921 begyndte sin virksomhed
med lejede jagter, men uden at
have jagten i Rutsker Højlyng. Fra
1935 fik foreningen dog mulighed for at leje denne jagt, som
siden har været af den største
betydning for foreningen.
Oprindelsen til Ruts jagtforening,
som var foreningens første navn,
skyldtes forskellige klapjagter,
der fandt sted på nordlandet
bl.a. i Rutsker Højlyng (efter indbydelse af opsynsmand J. HansenLund) samt på Grønnebjerg,
Skovgård og Borre. Ved en jagt i
Højlyngen den 15. november
1921 blev man enige om at
oprette en jagtforening. Der
tegnede sig 36 medlemmer, som
valgte L. Dam, Tuleborg, til formand. Den øvrige bestyrelse kom
til at bestå af J. Hansen – Lund,
Chr. Jensen, Skovly, L. Dam, Dyngegård, P. Thiesen, Tækkeregård
og K. Krak, Borregård.
10 kr. – mange penge.
Kontingentet blev fastsat til 10
kr., efter den tids forhold et ret
højt kontingent, men der skulle
penge til at leje jagter for. Selv om
disse var relativt billige dengang,
var det nødvendigt, at økonomien var i orden, så bestyrelsen
kunne give tilbud på leje af forskellige terræner. I 1922 rådede
foreningen over ca. 500 tdr. land
jagt til en pris af 350 kr. det kan
nævnes, at en enkelt jagt med 15
tdr. land skov i Borrelyngen blev
lejet for 2 kr. årligt. Jagten på
Borregård kunne erhverves for
25 kr. og skoven på Habbedam
lejede man for 20 kr. årligt. En af
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de dyreste jagter var Vang stenhuggeris arealer, som man gav
135 kr. for. At jagtlejen var billig
dengang skal vel ses på baggrund
af den ringe vildtmængde, der
fandtes. Jagten var såvel her som
i det øvrige land i begyndelsen af
dette århundrede i stadig tilbagegang, og i begyndelsen af tyverne
var det meget småt med vildt.
Undertiden blev der intet vildt
nedlagt på en jagt. Fasaner har
det været meget småt med. Der
er ifølge protokollen i årene fra
1921 til 1930 kun nedlagt 2 stk.
det var i hovedsagen ræve og
harer, der var de bedste jagtobjekter. Agerhøns kunne medlemmerne frit nedlægge på de lejede arealer mod at betale 50 øre
pr. stk. til foreningens kasse.
Dette forhold ændredes dog
senere da man tog fat på vildtplejen. Allerede i trediverne er
vildtbestanden væsentlig bedre
og dermed stiger naturligvis udbyttet.
”Forsoningsfester”
Det kammeratlige samvær efter
jagten betød meget. Alle jagterne
sluttede nemlig med en eller anden form for sammenkomst ofte
med fællesspisning og efterfølgende kortspil til ud på de små
timer. Foreningens mangeårige
formand E. Hjorth Westh, tidl.
Båsegård, fortæller at konerne
ikke var helt tilfredse med disse
jagtdage der ofte kunne trække
længe ud. Når økonomien tillod
det, holdt man en jagtfest, hvortil
man indbød damerne.

Disse fester benævnte man ”forsoningsfester”. Omkring 1930
ønsker man at råde over jagten i
Ruts Højlyng. Denne udgjorde en
del af opsynsmand J. HansenLunds løn. Dette kunne kommunen ikke uden videre ændre.
Hansen-Lund var en meget aktiv
jæger og ønskede ikke forholdet
ændret. I 1935 lykkedes det at
erhverve jagten i plantagen
formedelst 50 kr. årligt. Samtidig
tog foreningen navneforandring
til Rutsker sognejagtforening.
Det er en betingelse for lejemålet,
at alle jægere i sognet – og kun
disse – skal have mulighed for at
komme på jagt i plantagen. Efter
den tid kommer foreningen ind i
en god gænge og man yder et
stort arbejde gennem årene for
jagtsagen og for faunaen i
Højlyngen. Jagten i plantagen
drives på en fornuftig måde, og
man passer og plejer vildtet gennem fodring, udsætning af vildt
til blodfornyelser og en passende
beskydning af rovvildtet.
Svingende udbytte.
Jagtudbyttet er stadig svingende,
men bliver bedre og bedre med
årene. Ved jagten i anledning af
jubilæet, blev der nedlagt 1
sneppe, 1 råbuk, 2 røve, 7 harer
og 4 fasankokke. Jagttraditionerne holdes i hævd i foreningen.
Til hver jagt skal der således
være en jagtfiskal, der har til opgave at holde justits blandt de
mange jægere. Kan man som
jæger ikke holde såvel de skrevne
som uskrevne love, griber han
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Dette billede er taget ved opsynsboligen i 1937 eller 1938. –
Bagerste række fra venstre: E. Svendsen, Brønshøj. S. Andersen, Landlyst. Å. Cordua, Hallelyst. K. Holm, Vestre
Rosendalegård. J. Jacobsen, Bækkelyst. E. Lundberg, Østre Rosendalegård. A. Thiesen, Melgård. K. Hermansen,
Fredensborg. H. Pedersen, Risegård. H. Hjort Westh, Bondegård. – Midterste række fra venstre: E. Hjort Westh, Båsegård.
L. Dam, Tuleborg. J. Lund, opsynsmand. S. Mogensen, Enesgård. H. Thorsen, Sandemandsgård. A. Dam, Bukkegård. J.
Mogensen, Stellegård. A. Pedersen, Puggegård. A. Lund, Lundshøj. J. Dam, Dyndegård. H. Thiesen, Fuglesangen. H.
Thiesen, Melgård. J. Jensen, Højegård. T. Finne, Grønbjergsminde. Alfr. Lambrecht, Klingegård. P. Holm, Hammershøj. –
Forreste række fra venstre: H. Jensen, Kirkemøllen. A. Lambrecht, Klingegård. P.M. Christensen, Spannergård. K. Riis,
Brødløsegård. R. Nielsen, Vang. C. Pedersen, Puggegård. Th. Lind, Dalshøj. L. Keller, Friminde. E. Grønbjerg, Borregård. A.
Olsen, Vang. K. Jensen, Centralen.

straks ind og uddeler bøder. Bøderne er kun små, men de har
deres virkning. Den uheldige
jæger bliver mindet om, at hans
opførsel kunne være bedre. Før
jagten starter gives der altid en
god parole. Man lægger meget
vægt på den sikkerhedsmæssige
side. Ingen jæger får nogensinde
lov til at deltage i jagten, før han
har vist sit jagttegn. Er en eller
anden uheldig, og har glemt det
hjemme, må det skaffes til veje,
inden han kan deltage i jagten.
Frokosten indtages i jagtstuen
som foreningen har fået indrettet i en længe af plantørboligen. Her er stemningen naturligvis god og det er vel unødvendigt at bemærke at historiernes tal er legio.

Formænd i de forløbne 50 år.
Formænd i de forløbne 50 år er:
L. Dam, Tuleborg fra 1921 til 1925.
C. Andersen, Bondegård fra 1925 til 1930.
A. Thiesen, Melgård fra 1930 til 1935.
E. Hjorth Westh, Båsegård fra 1935 til 1947.
S. Mogensen, Enesgård fra 1947 til 1949.
A. Thiesen, Sparhøj fra 1949 til 1954.
J. Abildgård, Borregård fra 1954 til 1960.
S. Mogensen, Enesgård fra 1960 til 1962.
Frede Thiesen, Sparhøj fra 1962 til 1969.
Johs Westh, Væbogård fra 1969 til ?
Denne artikel stod i Bornholms Tidende lørdag den 22. januar 1972
underskrevet af V. Kj.
Afleveret af Mogens Kjøller til Richardt Vang-Olsen.
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Klømpinj: Et mistet
smykke
Klømpinj ved Hasle var en meget
smuk klippeblok. Den lå på skellet
mellem Hasle bys jorder og den
tidligere Klemensker strandmark.
Klømpinj er på dansk knolden
eller klumpen. Klømpinj er afledt
af knold eller klump, og det
bornholmske ”klømp” er udledt
af det danske ord klimp, hvorom
Det Danske Sprog noterer varianter som klemp og klæmp. Der
henvises til Feilbergs klymp eller
klømp, der i flertal på bornholmsk
hedder klømper eller klømpe,
der betyder klump(s), især om
jord, sne eller ler – eller knold.
Heraf kendes sammenskrivninger
som hårde ler – og jordklimper,
sneklimpe og muldjords-klimpen.
I ovennævnte tilfælde er navnet
et navneord, men der findes også
den verbale form: klympede og
navneordet klympinj (klømpinj).
Bornholmske Stednavne har registreret klømpinj som et
naturnavn i Hasle sogn. Videre
oplyses, at klimp betyder på
bornholmsk klymp, klømp: en
betegnelse for en klump eller
knold; substantivet klump udtales
på bornholmsk klomp. Man henviser til, at klåmp i ældre udtale
benævnes som klømp (se B.S.,
side 41, under naturnavne for
Hasle).
Klømpinj er i Bornholmske Stednavnes register henført under
Klumpehald: Klømpinj, som er en
nu bortsprængt, hushøj istidsblok, liggende på stranden ved
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Hasle badehotel. Klømpana: Herom henviser B.S., side 298, Rø sogn
til klømpana, lijla klømp å stora
klømp, som er to klippeknolde
ved kysten. Bornholmsk Ordbog
har ikke opført ”klømp eller
Klømpinj”, men derimod verbet
klompa: klåmpa, klompar, hvilket
vil sige klumpe sig, eller danne
sig til klumper.
P.Møller har udsagnsordet klompar, f.sks.grødinj klåmpada, eller
dær e (navneordet) klåmpa i
melgrødinj, samt vendingen
grødinj er klåmpuer (klåmpu, -er,
-t, hvor klåmpu er et tillægsord. I
den strukturallingvistiske analyse
af Rønne-målet ses umiddelbart
ikke nogle af de omtalte ord eller
udtryk at være behandlet. Da de
ovennævnte forfattere, Espersen
og Møller, ikke har analyseret eller
i øvrigt har registreret ordet klømp
eller klømpinj som selvstændige
ord, må dets virkelige ophav
stamme fra et omdannet dansk
med de afledninger det i øvrigt
har til oldnordisk og gammeldansk. Hvor benævnelsen
”Klømpinj” stammer fra, kendes
ikke. Om ordet Klømpinj (Klømpana, Klømp) skal i øvrigt forsøges at supplere op med følgende henvisninger: a) Dagbogsforfatteren, Hasle-fiskeren
Hans Peter Mørk, nævner gang
på gang i sine skibsberetninger
ordet Klømpinj. b) Forfatteren,
arkitekt Thorsen, skriver i en
kronik fra juni 1921 om stendannelsen syd for Hasle. C) Hjemstavnsbladet ”Klippeøen” bringer
i oktobernummeret 1966 en notis om stedet, og d) forfatteren

C.J.E. Aakerlund benytter ordet
Klømp som en personificering af
manden i sin historiske
fortælling om ”Da kloga Trina
kurerede Jens Klømp”.
I Hans Mørks dagbogsoptegnelser,
der går tilbage til november 1846,
finder man i hans sirlige notat.
Den 7.10 1877 strandede barskibet
”Doris-Gerdes” på Klømpinj syd
for Hasle. Den 19.4.1879 løb
briggen ”Karoline Katrine” på
grund samme sted. Natten mellem
18. og 19. maj 1886 strandede
skonnertbrig ”Fanny”på Klømpinj.
Kort sagt! Denne sten eller stenklump, stenknold, har været et
såre farligt sted at komme i
nærheden af. Da betegnelsen af
stedet ”Klømpinj” har været et
ganske almindeligt lokalnavn i
1846, vil det sige, at navnet
længe før den tid har fundet sin
oprindelse i det bornholmske
sprog. Denne rammende
benævnelse må blandt andet
siges at være dialektens slagfærdige navn på noget stedbestemt
i naturen.
Den mest interessante og fyldestgørende redegørelse om
Klømpinj findes i en kronik af
arkitekt K. Thorsen af 15. juni
1921. thorsen har haft en personlig samtale med daværende
75-årige pædagog, cand. polit.
E.A.Kofoed, der oplyser. I stranden
syd for Hasle lå endnu for en
menneskealder siden en stor sten,
som kaldtes ”Klømpinj”. den var
omtrent kugleformet, 3-4 meter i
gennemsnit og havde jernets
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blåbrune farve. Den beherskede
ganske landskabet, som den lå
der ved denhvide strandbred, lige
i kanten af havet. Når vi unge fra
Brogård og Risegård i sommertiden søgte til havet, styrede vi
vor kurs mod den gamle skanse
”Klømbeskansen” lige bag
strandbrinken. Herfra så man lidt
til venstre den mørke sten ”Klømpinj” rejste sig som en havgud, der
bragte budskab fra de våde veje.

fogedkontoret en tid lå her,
hvilket skulle have været den
egentlige grund til dette kvarters
oppudsning.

Men det skete da engang i 90’erne
i forrige århundrede, at jeg efter
flere års fraværelse atter kom til
denne egn og vandrede den
kendte vej mod havet – hvor stor
var min forundring. Den mægtige
sten var forsvunden. Man ville
næppe tro, det var den samme
egn. Jeg kan sige, det var min
oprigtige sorg, man så landskabet
berøvet dette mærke, dette
vartegn. Det er næsten ikke til at
beskrive, hvilken forringelse det
var for omgivelserne, og hvilket
savn, man måtte føle.

Efter hvad fabrikant Julius Anker
velvilligst har meddelt mig
(Thorsen), var mange Hasleborgere dybt indignerede om
Klømpinj’s skæbne, men sagen
var ikke almindelig kendt, før det
var for sent at skride ind. Endnu
hævder den mægtige sten sit
minde ved stranden, idet lokaliteten stadig kaldes ”Klømpen”,
men som dens skæbne blev en
brostensgade, burde nutidens
byråd i Hasle til minde om stenens størrelse have døbt det brolagte gadestykke ”Klømpensgade”. Det var som sagt i 1921,
og man turde stadig gøre opmærksom på, at såfremt Hasle
byråd en dag skulle stå i bekneb
for at skulle navngive en gade, så
er der her et smukt, gammelt,
borrinjholmsk navn, nemlig
Klømpagada.

Hvorledes havde dette kunnet
ske? Havde man uden videre
uden om myndighederne røvet
strandens stolte prydelse?
Hvortil er de sprængte
klippestykker anvendt? Videre
fortælles: - Desværre viser det sig
at være Hasle byråd og en entreprenør Johansen, der i 1883 blev
enige om at sprænge den store
sten i stykker til brosten, som blev
anvendt til Vestergades brolægning, et arbejde, der var mindre
påkrævet. Netop i denne den
nordlige del af gaden var så godt
som ingen trafik, om end by-

For så vidt arkitekt K. Thorsens
referat efter en nu afdød Haslebo’s hjemstavnskærlige meninger om ”et mistet smykke”, skal
redegørelsen suppleres op med
et notat fra hjemstavnsorganet
”Klippeøen”, oktober 1966, hvori
det hedder: Klømpinj ved Hasle
var en meget smukt formet klippeblok ved skellet mellem Hasle
bys jorder og den tidligere Klemensker strandmark. Den blev
bortsprængt for adskillige år siden. Efter sagnet var den slynget
af en jættekvinde fra Sverige
mod en kirke på Bornholm, vist-

nok Knuds kirke. Ordet klømp
betyder: knold o.l.
Naturnavnet Klømp findes også i
ded borrinjholmska overført til
en personbetegnelse. I historiske
blade af forfatteren C.J.E. Aakerlund en af hovedpersonerne i
hans fortæjlninj omm ”Då klåga
Trina korerde Jins Klømp”.
Fortællingen indeholder noget
om bornholmsk kvaksalveri og
overtro i gamle dage, men forfatteren har ikke nogen positiv
oplysning med hensyn til navnet
”Klømp”s oprindelse, eller
hvorfra det stammer, ud over at
Jins Klømp var en slider, og indtil
for nogen tid siden havde heldet
fulgt ham på hans jordiske
vandring fra – som fattig vogterdreng til aftægtsmand på den
gård, han ganske vist havde
giftet sig til for omtrent et halvt
hundrede år siden, men ved sit
og sin kones arbejde havde
formået at drive den frem til en
af sognets bedste.
Jens Klømps personlighed har
som sådan ikke nogen relation til
stednavnsbegrebet ”Klømpinj”,
men er blot begrebet af kaldenavnet Klømp, dækkende en bestemt person. Notat: Klømbeskansen. Ejendommelig nok er
dette stednavn ikke registreret i
Bornholms Stednavne. Det
særegne navn Klømbe, kan
umiddelbart være en stavefejl,
enten af overbringeren, cand.
polit. Kofoed, eller af formidleren
K.Thorsen. det skulle være noget
malplaceret at kalde skansen for
klømbe, når den ligger i umiddelbar nærhed af det lokale navn
Klømp. Stedbestemmelsen
klømbeskansen burde vel nok
rettelig være Klømpaskansan.
Skitser fra den bornholmske
hverdag: KLØMPINJ: ET MISTET
SMYKKE er skrevet af Eyvind L.
Lind og stod i Bornholmeren den
15. november 1984.
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Storegade 62. Det blev
også kaldt Torvet 2
Min oldefar på fars side hed Niels
Peter Pedersen var åbenbart
både landmand, skibsfører og
fisker. Han druknede mellem
Rønne og Hasle under fiskeri.
Hans enke hed Ane Christine
Pedersen. Folketællingen i 1870
fortæller, at hun da er 44 år og
gift med Christian Herman
Hansen 35 år. Hun var født
26/11-1825 på 35.slg. i Rutsker,
Aahalsegård. Hun var datter af
Peter Jensen og Ane Mortensdatter, hun var ældste barn på
gården, derefter kom der 3 yngre
brødre, samt en lillesøster. Deres
mor Ane Mortensdatter var født
på 27.slg. i Rutsker, Krusegård
som ejedes af Morten Jensen
Kruse fra 1782.
Oldefar og oldemor havde det
lille avlsbrug ved torvet, Storegade 62, som Chr. Herman
Hansen ved giftermålet kom til
at overtage. Ane Christine døde
10. okt. 1911. Dagen efter, den
11. okt. 1911 oprettede hendes
mand Niels Chr. Hansen et testamente, hvori han gjorde min
bedstemor, Caroline Dorothea
Petersen f. 6.januar 1860, (der var
hans steddatter) til universalarving.
Derfra stammer altså de fire køer,
som jeg ofte i min barndom var
med til at trække op til de fire
tønder land (lige vest for Julehøjen
oppe ved Kumlehøjvej mod Rutsker), som hun også havde arvet.
Køerne blev bundet til hver sit
tøjr, der endte i en tørjpæl slået i
jorden, så koen havde et vist

Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 50
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stykke græs at æde af.
Jorden købte Elwood Keller
nogle år senere.
En amerikaner, John Hansen, der
var en meget ivrig slægtsforsker,
havde fundet ud af, at han havde
en afdød farbror på Bornholm.
Han henvendte sig til Bornholms
Slægtsforskningsforening for at
få oplysninger om onklen. Efter
noget arbejde fandt man der ud
af at min bedstemor havde arvet
og at jeg var barnebarn af hende.
Derfor blev jeg pudset på ham.
Det endte da også med at John
Hansen troppede op på Bornholm,
hvor jeg måtte stå på Torvet i
Hasle og udpege stedet, hvor
hans onkel havde sin ”lille bitte
farm”. Jeg vidste jo ikke, hvad et
avlsbrug hed på engelsk, så det
fik vi meget morskab ud af. Nå, vi
var da nogle, som fik en god
frokost på Hotel Fredensborg.

Niels Christian Hermansen
Hansen døde 18 dec. 1914 og
blev begravet på Hasle gl.
kirkegård, hvor også hans kone
var blevet begravet.
I Lokalhistorien er der flere fotografier af selve facaden på huset.
Et, hvor man næsten ikke ser huset
på grund af meget store træer. Et
andet, hvor man ser det bygget
sammen med Rådhuset, og flere
med afstand til Rådhuset, hvor
man har fjernet noget af stuehuset. I øvrigt er huset blevet beboet
af min faster Johanne og onkel
Theodor Kreutsberg indtil Kyhns
købte det. Da min faster og onkel
blev gift i 1919 er det sandsynligt, at huset også indgik i arven
og at der sandsynligvis skulle ske
en del ændringer inden indflytning.
Erik Anker

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Post cup 2016
Kære Borger og Erhvervsdrivende i Hasle
Søndag d. 5 juni 2016, vil der blive afholdt et kæmpe cykelløb, i og
omkring Hasle by. POST Cuppen.
Det vil desværre medføre at dele af byen vil blive spærret af. Dog
har vi fået gjort det på sådan en måde, at der stadig vil være fri
adgang til alle butikker og caféer i byen.
Ruten starter ved Almeborg fabrikken, ned langs, Storegade, Grønnegade, Gasværksvej. Så langs havnen, hen til Serpentinerbakken
og ud af byen ad Bykærvej.
Langs disse veje vil der være lukket for trafik, mens løbet står på.
Men for at afhjælpe trafikken, har vi i samarbejde med Politihjemmeværnet, udarbejdet et slusesystem, så folk stadig kan komme
gennem byen, samt rundt i byen, mens løbet står på. Der kan ske
lidt ventetid, hvis man skal gennem byen, men muligheden er der,
for både færdsel gennem og i byen.
Så jeres forretninger skulle gerne blive uberørt. Udover at vores arrangement skulle kunne gavne jer, da vi
regner med op mod 1000 tilskuere!
Men vi beklager vi kommer til at fylde lidt, men håber vi alle kan få en god og fornuftig dag ud af det, hvor vi
Forhåbentlig alle kan få noget ud af arrangementet
Med Venlig Hilsen
Simon Dam-Hansen Og Team Almeborg-Bornholm
din nærmeste EL-Installatør

NEXØ

RØNNE

HASLE

Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

“Installation, vedligehold og service”

EL

Din lokale elektriker
Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Elektriker
Morten Tolstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Philip Holm
Mobil 2173 1719

Lærling
Nicolaj Koefoed
Holm

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Martin Hjorth
Hansen

www.elogvvscenter.dk
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Hasle Kirke 11. juli 2016 kl. 20.00

Igen i år medvirker Derek Winters med sin trompet, og
som noget nyt medvirker også sangerinden Marylyn Keller

Billetter kan købes i Klædeskabet, Storegade 49, Hasle
Pris 125 kr.
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Grønbechs Gaard

GRØNBECHS GÅRD har nu været åben for gæster i mere end to måneder
allerede. Salget i den udvidede og nyindrettede butik går rigtig godt.
Oppe i huset på 2 reposer har vi dukketeatre, idet der udstilles arbejder fra
3. og 4. klasserne på Svartingedal Skole. Temaet hedder Odin og dukkerne
– en fortælling fra den nordiske mytologi. Skoleelevernes arbejder kan
fortsat ses men tages ned ifm. Grønbechs Gårds næste udstilling, som
åbner ved den obligatoriske fernisering lørdag den 11. juni 2016.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Formand:
Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 9715
elsebeth@christiansen.mail.dk

Generalforsamling
Torsdag den 31. marts.

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

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

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

Rutsker Sogneforening afholdt ordinær generalforsamling i FDF
Kredshuset i Rutsker. Formandens beretning og regnskabet blev
godkendt og der var genvalg på alle poster. Efter selve general
forsamlingen var der fællesspisning med smørrebrød og bagefter kaffe
og småkager. 18 borgere var mødt op til en hyggelig aften.

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

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

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

1. Suppleant:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle

2. Suppleant:
Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle
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Støt Rutsker Sogneforening
Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto
(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566
Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Husk vores Grill aftener i Rutsker Byhave
Første fredag i juni, juli
og august.
Grillen tændes kl. 18:00
Medbring mad, drikkevarer
og godt humør.
Alle er velkomne
Vi ses i Byhaven

Rutsker Byhave
Vil du være med i fællesskabet og opleve hyggen i Rutsker Byhave så meld dig til vores Byhave
Koordinator Finn Thisen på telefon 56 96 91 24.
Vi mødes, passer Byhaven og hygger med vores
medbragte kaffe.
Borde og bænke er er opsat efter vinteren.
Byhave holdet starter op tirsdag den 3. maj.

Sankt Hans aften i Rutsker Byhave 23. juni
Grillen tændes kl. 18:00.
Vi spiser og hygger inden bålet tændes.
Medbring mad, drikkevarer og godt humør.

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk
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Karretmagergaarden
I Karetmagergarden startede vi
sæsonen 2016 Pinselørdag den
14.maj, med morgenkaffe,
rundstykker og en lille én til
halsen til dem der havde lyst.

1. grillaften: fredag den 1. juli kl.
18,00

Der var også Marked fra 10 til 14.

3. grillaften: fredag den 26.
august kl. 18,00

Underholdningen sørgede
Bjarne Kure for, så der var god
stemning.
Resten af sæsonen er der som
vanligt marked mandag og
torsdag fra kl. 10 til 14.
Har man noget man vil sælge,
både hjemmeproduceret eller
kræmmer-ting, lejetøj, blomster,
grønsager o.s.v. er alle velkomne,
vi finder nok en plads.
Værkstedet kan også lejes for en
uge af gangen til mere
permanent udstilling. Kontakt
Tine Jensen for nærmere aftale
tlf. 23 63 40 06 eller mail:
tine.jensen@ymail.com
Vi holder grillaftener og måske
også lidt sang, hvis der er
stemning for det og vejret er
med os, Ib kommer og spiller:
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2. grillaften: fredag den 29. juli kl.
18,00

Denne aften, som er den sidste,
pynter vi op i teltet med lidt
lyskæder, så vejrguderne ikke
kan drille os, er det fint vejr har vi
stadig bordene udenfor.
I musikugen har vi salg af
flæskestegssandwich torsdag
den 4. august og lørdag den 6.
august. Hasle Byting har været så
venlige at sørge for musik, og
vores kræmmere er der mandag,
torsdag og lørdag fra kl. 10 til 14.
Men HUSK, Karetmagergården er
åben hele ugen, når der er
udstilling i værkstedet, så alle er
velkomne til at komme ind og
bare nyde freden i vores lille oase
midt i byen.
Der må gerne medbringes
picnickurv eller hvad man nu
kunne have lyst til, bare der
bliver ryddet op efter jer.

Forud aftalte udstillinger i
værkstedet før dette blad gik i
trykken:
Uge 27-28: Malerier ved Jenny
Kock
Uge 29 : Strik ved Marianne Lind
og Charlotte Pelsen
Uge 30: Strik og væv ved Evy
Hansen
Uge 31-32: Væv og strik ved
Ingrid Hansen og Gurli Holm
Uge 33: Væv og filt ved Leni
Pedersen
Uge 34-35-36: VÆVEKREDSEN PÅ
BORNHOLM
Det var vist en større artikel, men
håber du får plads til den.
Venlig hilsen
Betta

HANNES SALON

56 96 47 24

Bestil i god tid Mandag lukket

Hasle Turist- og Erhvervsforening
På Hasle Turist- og Erhvervsforenings generalforsamling den 15. marts 2016 skete der noget udskiftning i
bestyrelsen.
Jesper Møler-Hansen blev genvalgt
Poul Jørgen Videslet blev nyvalgt
Betina Haagensen og Jeanette Hjorth-Schou ønskede ikke genvalg.
Karin Pihl genvalgt som suppleant.
Bestyrelsen fik mandat til at finde en person til bestyrelsen, indtil denne person er fundet indgår Karin Pihl i
bestyrelsen.
Ved konstituering den 20- april 2016 er bestyrelsen således:
Formand
Jesper Møller-Hansen, jmh@riskcon.dk
Næstformand
Kim Sørensen,
kim@hasle-camping.dk
Bestyrelsesmedlem Emelie Pettersson,
emelie3790@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Preben Jønson,
premarfa@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Claus Rasmussen,
cr@malerborg.dk
Bestyrelsesmedlem Poul Jørgen Videslet, info@nordvang.dk
Kasserer/sekretær og
Suppleant
Karin Pihl
mahlert@post11.tele.dk / turist@hasle.dk
Nye medlemmer
Vær med til at støtte op om aktiviteter i Hasle, meld dig med i vores forening.
Vi vil meget gerne have nogle flere privatpersoner som medlemmer, send gerne en mail til vores formand.
Turistinformationen
Åbningstiden i Turistinformationen er mandag – fredag kl. 9.30 – 13.30
T-shirts
Det er nu muligt at købe t-shirt med Hasle-logo i Turistinformationen.
Hasle Legeland
Igen i år kommer der Hasle Legeland i hallen i skolernes sommerferie.
Børnefestival
Igen i år vil vi forsøge at skabe et program i skolernes efterårsferie.
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