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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail : annileif@post1 1 .tele.dk

Næstformand
Johnny Asmussen
El lebakken 1 4, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail : el lebakken@pc.dk

Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 50 98
Mail : sko@olsen.mail .dk

Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail : hmh.ebbesen@gmail .com

Udvalgsmedlem
Michael Kaas Hansen
Gammeltoft 1 1 , 3790 Hasle
Tlf. 30 1 8 1 6 88
Mail : Kaas@hansen.tdcadsl.dk

Afdelingsformænd

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 95 56 77

Bordtennis
Jens Koefoed
Toftelunden 62, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 44 70
Mail : jk@ple.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 1 2, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68

Håndbold
Jannik Hjorth
Møllebakken 1 3 B, 3790 Hasle
Tlf. 26 71 1 9 95
Mail : janniksmhjorth@gmail .com

Gymnastik
I ris Viborg Kofod
Vang 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail : ihk@pc.dk

Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 1 5D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail : senka@mail .tele.dk

Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 1 0A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 1 8 94 65
Mail : ccsm@ofir.dk

Motionsløb
Frank Carlsen
Østergade 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 42 29

Klubhuset
Damløkkevej 1 9 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn
Mogens Haugbøl le
Tlf. 21 76 1 0 1 7

Hasle Hallen
Byvangen 6 3790 Hasle

Sildefesten
www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk
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Banko

Så er atter en bankosæson vel overstået, og vi i bankoudvalget vil ger-
ne bringe en stor tak til al le vore hjælpere som onsdag efter onsdag
møder op, for uden dem var det ikke gået. Samtidig er vi glade for al le
de trofaste spil lere der kommer for at ti lbringe en hyggel ig aften med
at spil le banko og få sig en l i l le snak i pauserne.
Igen i år er det lykkes os at lave
et pænt overskud til ungdoms-
arbejdet i klubben, og vi glæder
os til sæsonen 201 4/1 5 som
starter op den 1 7. september kl.
1 9,00 i klubhuset, hvor vi glæder
os til at se nye såvel som ”gamle”
spil lere.

Vi ønsker alle en god sommer.

Carsten, Birthe og Lene

Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

LeifNielsen

BBAANNKKOO

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Sæsonstart onsdag den
17. september 2014.

Husk kaffekoppen

Badminton

Sæson 201 3/201 4 er slut og nu holder vi sommerferie, ti l september
måned - opstart uge 36 på de samme tider/dage.
Resultatmæssigt blev det til en sidsteplads for vores U1 3 hold, og
seniorholdet placerede sig i den nederste halvdel i serie 1 .
Selvom sæsonen 201 4/201 5 først begynder i september (uge 36) kan
der al lerede nu reserveres baner (ring 56955677 / 24424031 ).

SÆSONAFSLUTNING

Afslutning på sæson 201 3/201 4 for senior og motionister vil bl ive
sådan, at dem, der har tid/lyst mødes til en hyggel ig aften onsdag d.
25. juni 201 4 på "Hasle Camping" til gri l l m.m. pris 1 1 9 kr. /egne
drikkevarer må gerne medbringes).
Ønsker man at deltage denne aften så giv mig en tilmelding senest d.
22. juni 1 4.

Ha' en god sommer.

Doris Carlsen

HIF Badminiton
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Hasle Idrætsforening

Festligt punktum på aktiv gymnastiksæson i Hasle

Hasle-hal len var pyntet festl igt
op og fyldt med aktive gymna-
ster og et medlevende publikum,
da Hasle Idrætsforening lørdag
den 22. marts havde inviteret ti l
forårsopvisning. Begivenheden
markerede samtidig et foreløbigt
punktum for en aktiv, indendørs
gymnastiksæson.

Al le Hasles børnehold kom på
gulvet, og de høstede stort bifald
hos de fremmødte famil iemed-
lemmer og venner. De seks lokale
hold var: et forældre- og barn-
hold (1 -2 år), Powerputter (3-5
år), Børnefræs (6-8 år), CrossGym
Kids, TeenGym (4.-6. klasse) samt
Spring (9-1 5 år).

Ud over de lokale hold var vi så
heldige, at vi også havde besøg
af to af DGI’s landshold. Dels 1 0-
1 3-holdet, hvor vi har flere HIF-
piger med, og dels DGI’s Yng-
l ingehold, som viste meget flot
og inspirerende.

Gymnastikudvalget havde igen i
år valgt at følge den sunde l inje
og gav frugtbægre og kildevand
til de aktive gymnaster.

To afHasles gymnastikhold deltog
også i den store forårsopvisning i
Aakirkeby-hal len den 29.-30.
marts, nemlig springholdet og
TeenGym-holdet.

Gymnastikudvalget kan se tilbage
på en aktiv gymnastiksæson med
mange medlemmer, og hvor det
nye tiltag med CrossGym blev
særdeles godt modtaget.

Gymnastikudvalget er nu godt i
gang med at forberede en ny
spændende sæson, hvor der ar-
bejdes på at præsentere både en
række nye instruktører og gym-
nastiktilbud-tilbud.

Karen-Margrethe Hansen Bager Aktive damermedKettlebells på Fælleden.

Familieidræt godt fra start

Solen skinnede, da Hasle Idræts-
forening bød velkommen til sæ-
sonens første aften med Famil ie-
idræt og CrossGym. Det skete i
Aktivitetsparken på Hasle Fælled
onsdag aften den 7. maj.

Hver onsdag aften i maj og juni
vil Aktivitetsparken summe af
aktiviteter. Der er tændt op i gril -
len i Multihytten fra kl. 1 7.30,
hvor folk kan spise sin medbragte
mad. Her kan man vælge enten
at bl ive siddende el ler lade sig
lokke med ud til et par aktiviteter.

For de aktive, er der nok at tage
fat på. Man kan spil le beachvolley,
styrketræne i træningspavil lo-
nerne, løbe/gå, spil le petanque

og/el ler bl ive udfordret i Cross-
Gym og træning med Kettlebel ls.

Og der bliver gået seriøst tilværks.
Første træningsaften var der mødt
godt 20 damer frem. Og de gik
friske på scenen med Kettlebel ls i
forskel l ige farver og med for-
skel l ige vægte,

Man kan fortsat nå at være med.
Der er ingen tilmelding – og alt
er gratis!

En stor tak til Cai, der sørger for
at gril len er tændt op; ti l Anne-
Mette der står for beachvol ley-
træningen, samt til Heidi og
Marta, der står for lege, danse og
styrketræningen på scenen.

Karen-Margrethe Hansen Bager

Publikum kom også i bevægelse, da CrossGym Kids-holdet var på gulvet i
Hasle-hallen.
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Hasle Idrætsforening

PETANQUE

Så er vi kommet godt i gang med
foråret og noget større aktivitet
på banerne, der møder mellem
1 2 og 20 spil lere til træning på
træningsdagene, vinspil let er
kommet godt fra start med rime-
lig ti lslutning, og nordea turne-
ringen er startet med gode re-
sultater, begge vore hold vandt
den første kamp med 7-4, rigtig
godt gået.

Vi har i år fået nyt spil lertøj, SPAR
v/Jens Emil var så venl ig at med-
sponsere vore jakker, som det ses
på bil ledet.

Vores næste arrangement er vo-
res traditionel le skov og strand
petanque der foregår søndag
den 1 . juni, og al lerede nu, ca. 1
måned før start er de første tilmel-
dinger al lerede kommet.

Klubmesterskab i double afholdes
søndag den 22. juni kl. 1 0.00, ti l -
meldingsl iste vil bl ive opsat i
klubhuset.

Petanque er et meget hyggel igt
og socialt spil der kan spil les af
al le, så hvis der er nogle der kun-
ne tænke sig at prøve spil let, er i
meget velkomne til at komme på
en af vore træningsdage, torsdage
kl. 1 0-1 2, lørdage kl. 1 3-1 5 el ler
søndage kl. 1 0-1 2, 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
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Hasle Småbådeklub

Formand:
Sven Olaf Kjær
23 93 80 51
fm@hasbk.dk

Næstformand:
Jørn Ole Jensen
40 29 45 87
nfm@hasbk.dk

Kasserer:
Torben Mogensen
24 65 70 1 8
kas@hasbk.dk

Sekretær:
Jørgen Hansen
40 1 3 1 1 1 9
sek@hasbk.dk

Medlem:
Niels Bjerregård
22 93 81 72
med@hasbk.dk

Suppleant:
Carsten Reker Hansen
30 32 61 77
sup@hasbk.dk

Vinteren 201 3/1 4 vil bl ive husket
som en af de gode. Der faldt næ-
sten ingen sne, og problemer med
is i havnen blev der aldrig tale
om. Kun omkring slæbestedet i
lystbådehavnen dannedes l idt is.
Til gengæld havde vi nogle storme,
men ingen af vore medlemmer
har meldt om nævneværdige
skader.
Til gengæld var torskefiskeriet
ikke noget at råbe hurra for. Man
hørte fra flere medlemmer, at
fangsterne var få og torskene
meget små. Hen på foråret 201 4
har torskefiskeriet vist l idt bedre
takter, og de fremmede pirkebåde
er også vendt tilbage. For lakse-
fiskeriet er det gået noget bedre.
Erhvervsfiskerne har haft gode
fangster, og en af bådene fik en
laks på 26 kg.
Medlemmer af Hasle Småbåde-
klub har også jagtet de store
laks, og det vil le være en god
oplevelse at hive en laks på 26 kg
ind i en jol le. Men mindre kan
også gøre det, og de der driver
trol l ingfiskeri har haft gode
fangster. Resultatet kan ses på

klubbens hjemmeside, hvor
nogle af fangsterne er uploadet.
Ved generalforsamlingen i februar
blev der skiftet l idt ud i besty-
relsen, som nu består af formand:
Sven Olaf Kjær, næstformand
Jørn Ole Jensen, kasserer Torben
Mogensen, sekretær Jørgen
Hansen, medlem Niels Bjerregård
og suppleant Carsten Reker Hansen.
Der var ønsker fra forsamlingen
om at få gang i nogle medlems-
aftener, hvor temaet skul le være
socialt samvær og udveksl ing af
erfaring og fiduser. Det tog be-
styrelsen op, og der er her i foråret
afholdt to medlemsaftener. Det
blev ikke noget til løbsstykke,
men til gengæld blev mange ting
vendt, og man kan altid lære af
andres erfaring. Disse medlems-
aftener vil nok bl ive forsøgt igen
til efteråret.
Der er planlagt to fiskekonkur-
rencer i år, hvoraf den første er
afviklet, når dette blad læses.
Den bliver nemlig afholdt den
24. maj, og som noget nyt startes
dagen med morgenkaffe og
slutter med et gril l arrangement.
Den anden fiskekonkurrence bl i-
ver afviklet den 20. september.
Nogle af vore medlemmer deltog
i den kendte ”Trol l ing Master
Bornholm”, en konkurrence der
løber over fire dage. Desværre
kom ingen af dem på podiet,
men indbyrdes blev største laks
fanget af Flemming Snowmann
med 1 1 ,560 kg., Carsten Olsen
med en laks på 1 1 ,1 20 kg, og
Frank Jørgensen med en laks på
1 0,520 kg. Al le sammen fine laks.
Til lykke med det.

Hasle Småbådeklub ønsker al le
en god sommer, og skul le andre
lystfiskere få lyst ti l at dyrke fæl-
lesskabet, er nye medlemmer al-
tid velkomne. Se mere på hjem-
mesiden http://www.hasbk.dk

Sven OlafKjær

Formand
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Naturbørnehaven

Så kom varmen, de lysegrønne
bøgeblade, flotte blomster i
græsset og fugle i træerne.. vi
nyder foråret i Naturbørnehaven.

I april måtte vi desværre sige far-
vel ti l de 5 ældste børn i børne-
haven, de skul le nemlig begynde
i skole.. heldigvis har de været
søde til at komme på besøg og
hilse på os. Når nogen børn holde
op, kommer der også nye til… så
vi har sagt velkommen til flere
nye ansigter.

April måned gik med påskefor-
beredelser, der blev lavet pynt,
både til forældrene men også til
byens butiksvinduer. Månedens
tema var fantasi/virkel ighed, så
vi har også fortalt eventyr, leget
sanglege og snakket om vores
egen famil ie, og har besøgt Bofa
i Rønne. Det var en rigtig spæn-
dende tur, og vi fik fortalt en
masse om affald, og blev udnævnt
som affaldsdetektiver.

Maj måned har ”forår i haven”
som overskrift. Peter (vores pedel)
har lavet nogle rigtig flotte høj-
bede til os som vi skal have
plantet og sået i, og forældrene
har hjulpet med at få skiftet tag
på sandkassen og ordnet nogle
store gamle bede. Forår i haven
er jo også sommerleg, så her i maj
måned vil vi hver tirsdag have
vores egne cykler med i børne-
haven. Vi har meldt os til at være
med i Cykl ist Forbundets
kampagne der kører i majmåned
der hedder ”cykel leg”. Kampag-
nen går ud på at skabe fokus på
børn, cykler og leg, man skal ikke

altid ”bare” cykle en tur, men
man kan også lege. Cykel leg læ-
rer barnet, afstands- og fartbe-
dømmelse, rum- og retningssans
og al le former for manøvrer på
cyklen. Når dette først er på
plads, kan barnet meget bedre
koncentrere sig om at huske på
regler og holde øje med trafi-
kanter, når det senere skal ti l at
øve sig i at cykle i trafikken sam-
men med sine forældre. Først cy-
kelsikker, så trafiksikker.
Vi skal også ud på Øen og opleve
foråret, så midt i maj har vi invi-
teret bedsteforældrene med på
en tur til Kobbeåen.

Da vi holdt åbent hus i børneha-
ven fik besøg fra Toftegården, de
havde en l i l le konkurrence med
til os, og en gave. Gaven var et
brev solsikker, og konkurrencen
gik så ud på hvem der får den
højeste solsikke. Den 25. august
bl iver det så afgjort hvem der
vinder, Hasle Børnehus, Tofte-
gården el ler Naturbørnehaven..
Vi har været på besøg på Tofte-
gården hvor vi så hvor store

deres solsikker var blevet.. og
vores er højere.. da vi var på be-
søg fik vi også lov til at synge
nogle sange, og se deres udstil -
l ing med gammelt legetøj. Det
var en skøn formiddag på Tofte-
gården, og vi kommer meget
gerne igen.

Al le er velkomne til at komme på
besøg i Naturbørnehaven, vi vi-
ser gerne rundt og fortæller me-
re om hvad vi laver. Ring gerne
(56 96 46 04) og lav en aftale på
forhånd, så e r du sikker på vi er
”hjemme”.
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Hasle Datastâua

Efter sidste sæsons store succes
med flere brugere igennem sy-
stemet end nogensinde før, håber
vi naturl igvis, at vi i sæsonen
201 4/1 5 kan gøre det mindst l ige
så godt.

Vi kan tilbyde: Lyse venlige lokaler
i ”Rådhuset” - lånemaskiner til
de, der ikke selv har med – vej-
ledning i brugen af computer,
IPad, tablet, og IPhone – en vej-
leder pr. bruger - 1 1 friske, dygtige
vejledere – vejledning der passer
dig i tempo og indhold – et hyg-
geligt og afslappet miljø – dejl igt,
socialt samvær over en kop kaffe
og kage.

Bortset fra kaffe og kage, er det
helt gratis at komme i Datastâuan.
Den eneste betingelse for at
kunne deltage er, at du er fyldt
60 år.

Hvis du vil føle dig mere tryg, når
digital iseringen slår igennem, så
kan du al lerede nu melde dig til .
El ler kom op i Datastâuan til
september og få en snak om,
hvad det hele er for noget.

Tilmelding til :
Cai Kruse, tlf. 29290554,
cai.kruse@bornholmer.eu

Sæsonstart :
Tirsdag den 2. og onsdag den 3.
september.
Der er Datastâua om tirsdagen kl.
9 – 1 2 (3 hold) og om onsdagen
kl. 9 – 1 2 og 1 3 – 1 6 (6 hold).

Cai Kruse (leder)

Hasle Bytings Ildsjælepris 201 4

En hæderspris for frivil l igt blev uddelt for 3 gang ved repræsentant-
skabsmødet den 1 7. marts.

Prisen gik til Hasle Datastâua

Hvis mange frivil l ige hjælpere igennem mange år har udført et kæmpe
arbejde med at vejlede de mange brugere.

Cai Kruse der sammen med Kennie Skovgaard tegner organisationen
modtog prisen.

Hasle Byting

Sommerfest i Havnens Venner

Hasle Havns Venner Holder sommerfest d. 2/8 201 4. fra kl. 1 400 til
ca. kl.2400. lette retter om eftermiddagen og gril l kød om aften,
efterfulgt af l ive musik. Gratis adgang, mad og drikke kan købes,
men til bil l ige penge :-) der er også l idt underholdning og vi prøver
at få l idt musik om eftermiddagen også. Det kommer til at foregå i
telt på havnen i nærheden af Hasle Havns Venners klubhus.

Enok Andersen, Formand
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Vækst Huzet

Aktiviteterne i Vækst-Huzet på
Bykærvej vokser stil le og rol igt.

Vi er nu færdige med første etape
afVækst-Huzet. Bygningerne er
for længst blevet malet, men
med fast belægning foran huset
fremstår det nu mere indbydende.
Der er også indrettet nye parke-
ringspladser – det kan vi se, at
mange har glæde afog er der ikke
arrangementer i huset, er man
velkommen til at bruge p-plad-
sene. Der er lavet en lækker syd-
vestvendt terrasse og udgang til
den, der er plantet træer og nu
synes vi, at Vækst-Huzet og om-
givelserne fremstår pæne og
imødekommende. Der er blevet
afholdt et par private fester, og
her har flaskehalsen været opva-
sken! Derfor er der netop blevet

instal leret en professionel opva-
skemaskine, så nu kan huset
nemt rumme fester og andre an-
ledninger med op til 75 personer,
hvor maden hentes udefra – der
er mange muligheder i Hasle for
mad ud af huset!

Musiklokalet er kommet i brug.
En trommelærer fra Rønne, Rasmus
Mortensen, underviser sine ele-
ver en og en, så derfor står der
l ige nu to trommesæt. Måske
også andre musiklærere kan se
Vækst-Huzets musikrum som en
mulighed for at undervise både
enkelt-elever og bands. ”Sang-
rummet”, som er etableret af de
to sangundervisere Maria Sita og
Christina Seest, har haft flere un-
dervisninger og en enkelt meget
vel lykket café-koncert i huset. Et
nyt forløb planlægges til august.
Læs mere på Facebook under

Sangrummet.
Private musikere og sangere kan
booke sig ind hos Jesper Møller-
Hansen.

I sommerperioden vil der for-
mentl ig være l idt sti l le. Der er
planlagt et nadverfællesskab til
søndag den 8. Juni – pinsesøndag,
kl. 1 8. Nadverfællesskabet er
tværkirkeligt og alle er velkomne.
Det er en nadvergudstjeneste,
som er inspireret af oldkirken –
den tager ca. 45 min. og bagefter
serveres suppe og hygge.
Gospelfællesskabet mødes til et
par arrangementer, bl.a. holdes
crew-time, som er for de ca. 40
frivil l ige i Gospelfællesskabet.
Efterårets første gospelbrunch er
lørdag den 6. september kl. 1 0-
1 3. Er du nysgerrig er du meget
velkommen.
Gospelkoret AmaZing kommer
også til at holde sin sommerfest i
Vækst-Huzet.

Har du ideer til , hvad huset kan
bruges til , er du meget velkom-
men til at kontakte Jesper el ler
Lone Møller-Hansen.

SangrummetiVækst-Huzeterklartilatblivebrugtafmange flere!Hererdetgospelfællesskabets sang- ogmusikteam, derøver.
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Hasle Badeklub

Sauna er ikke kun dejl igt og
afslappende på en kold vinterdag,
der er også masser af gode
grunde til at smutte en tur i sauna
efter træning her om sommeren.
Undersøgelser viser at regel-
mæssige saunabesøg stimulerer
vores immunforsvar og sænker
vores blodtryk. I saunaen stiger
din kropstemperatur med 1 -3
grader, du bl iver varmet op fra
yderst ti l inderst, dine blodkar
udvider sig, samtidig med at po-
rerne i din hud åbner sig og du
sveder. Husk at drikke godt med
vand, både under træning, inden
sauna og efter sauna. Du kan miste
op til 1 l iter væske i saunaen.

Hvis du går i sauna forbedrer du
din blodcirkulation i hele kroppen,
det kan l indre symptomer fra led,
muskler og kroppens øvrige bin-
devæv. Sauna hjælper dig afmed
affaldsstoffer, som du al lerede
har sat i gang gennem din træning
– hvad enten det er konditions-
træning el ler styrketræning.
Regelmæssige saunabesøg holder
kroppen sund på en naturl ig
måde og er godt for sjælen. Men
mange mennesker tør ikke rigtigt
vove sig ind i svedekassen og det

er synd, for svedeturen svedetu-
ren gør både kroppen og sjælen
godt.

Al lerede vores forfædre i stenal-
deren kendte til det velgørende
ved at svede. Dengang opvar-
mede man huler el ler grotter
med varme sten. For at forstærke
virkningen overhældte man ste-
nene med vand, som hurtigt
fordampede.
Det er meget forskel l igt hvor
længe folk kan sidde i saunaen.
Når man synes at det er nok, er
det vigtigt at bl ive kølet ned.

Den mest effektive måde at gøre
det på, er ved at dyppe sig i hav-
nen. Det er nok det der afskræk-
ker de fleste, men det er kun
indbildning. For det første føles
vandet ikke særl igt koldt når
man kommer direkte fra saunaen
og for det andet oplever man et
stort velbehag. Det er fordi at der
bliver frigjort endorfiner i kroppen,
som gør at man føler sig høj.

Hasle Badeklub

Preben Carlsen

Formand:
Torben Hansen

Kasserer & Næstformand:
Preben Carlsen

Sekretær:
Ivan Hansen

Menigt Medlem:
Torben Kjær

Menigt Medlem:
Per Rønne-Jensen
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Stolegymnastik
Mandage kl. 1 0.1 5-1 1 .1 5, ons-
dage kl. 1 3.1 5-1 4.1 5. Det er både
siddende og stående øvelser.

Kortspil
Mandage og torsdage kl. 1 2.1 5 -
1 5.1 5.
Spil lerne har det hyggel igt og
morsomt og der spil les hele året.

Stavgang
Mandage kl. 9.30 -1 0.45.
Stave kan lånes.

Engelsk
Tirsdage kl. 1 3.30 -1 5.00.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 3 i lige uger.
Løbbinding, quil l ing,

æskebeklædning, patchwork,
knytning, nålefilt m.m.

Kreativt værksted
Tirsdag 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.

Hyggeligt samvær
Torsdage kl.1 3-1 5.30.
Kom med dine ideer el ler få ideer
og nyd det sociale samvær, mens
du laver forskell ige ting efter eget
valg.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 1 3-1 5.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge el ler l ig-
nende.

Papirflet
Torsdag kl. 1 3-1 5.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.

Gymnastik for mænd
Torsdage kl. 1 5.30-1 6.30. Styrke-
og konditionstræning.

Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 47 1 1

Her kan selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere

mødes og deltage i en række aktiviteter

formiddag eller eftermiddag.

Der er på alle aktiviteter en frivillig holdleder, som hjælper.

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 1 9 60

Medlem:
Jytte Winberg
56 96 46 88

Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03

Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89

Suppleant:
Jonna Hansen
56 48 03 09

Et aktivitetsti lbud hvor ”raske ældre” hjælper og støtter hinanden. Der
er også rig mulighed for at mødes til fæl les arrangementer fastlagt
hver måned, uden at deltage på hold.

At mødes med andre omkring en interesse el ler hobby, giver god me-
ning og mulighed for socialt samvær. Ønsker du at deltage på et af nu-
værende hold, el ler måske bidrage med tidl igere erfaring fra et godt
og langt arbejdsl iv som frivil l ig hjælper el ler måske som holdleder,
kontaktes formanden for aktivitetsrådet Birthe Petersen på tlf. 20 49 09
65 el ler næstformanden Britta Nielsen på tlf. 30 56 41 71 .
Da dagcenterbrugerne i Hasle fra medio juni 201 4 skal samles på Søn-
derbo, er der mulighed for oprettelse af nye hold om formiddagen på
flere af ugens dage.
Vi holder sommerferie i jul i og august, men starter op igen i september
måned 201 4.

Med venl ig hilsen
På vegne af Bestyrelsen i Aktivitetsrådet

Motionscykling
Tirsdag, onsdag og torsdag
eftermiddag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5.

Banko
Vi spil ler banko sidste torsdag i
hver måned kl. 1 3.30.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. – 3 plader koster
1 0 kr. Kaffe og kage kan købes.
Tilmelding ikkenødvendig –vel mødt.

EDB
Onsdag kl. 9.00 – 1 1 .00 og 1 3.1 5 –
1 5.1 5.
Tirsdag og torsdag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscenteret.

Kommende arrangementer :

Som nævnt ovenfor holder vi
sommerferie i jul i og august.

I næste nummer af Hasle Nyt
(20.aug.) kommer planen for
efterårets arrangementer.

GOD SOMMER.
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Børnehuset i Hasle

BØRNELIV - Det er lige til at
blive glad i låget af! -Særligt i
Hasle Børnehus - det må jeg bare
konstatere efter de første 5 må-
neder i børnehaven!

Som ”ny” i Hasle og i børnehuset
i Hasle har jeg lyst ti l at dele min
begejstring med jer læsere af
Hasle NYT. Min begejstret for
Børnehuset, -børn, forældre,
personale og al le de mennesker i
nærmiljøet jeg indtil nu har mødt
i mit nye job.

Måske kender du det med at
skul le starte på noget nyt? For
mig er det altid med en vis
spænding og også en smule
nervøsitet, - sådan var det også da
jeg i december startede i jobbet
som fagl ig pædagogisk leder her
i børnehuset. Jeg havde forinden
gjort mig en masse tanker om
hvordan jeg kunne tænke mig
mit nye job skulle være, vil le mine
forventninger leve op til virkelig-
heden?

Jeg sidder nu her i en stil le stund
og skal skrive denne her artikel
ti l Hasle nyt, det er fredag kl. er 2.
Jeg glædermig over dette stille
øjeblik til fordybelse, det ermuligt
selvom tiden flyver afsted når
man går i børnehave!

Jeg synes det er svært at vælge
ud, for der er så mange ting jeg
gerne vil have med. Der er så
mange dejlige historier at fortælle,
så mange dage at berette fra så
jeg tror bare jeg starter med at
fortælle om dagen i dag.

Dagen i dag har været blot en af
mangedejlige dage. –Og alligevel
har den været noget helt særl igt:

I dag er nemlig afslutningen på
en dejl ig uge i flerkulturens tegn:
Vi har i løbet af ugen fundet ud
af at vores børnehave repræsen-
terer ikke mindre end 8 lande.
Vi har talt om hvor vi kommer fra
og hvor vi er født. Vi har plantet
små frø til mange fremtidige
snakke om ligheder og forskel le,
mangfoldighed, demokrati,
geografi og meget meget mere.
Børnene har malet deres egne
flag der danner ramme om en
udstil l ing der repræsenterer
bredden i vores børnehus. Vi har
sunget mester Jakob på Burme-
sisk, udstil let fra Grønland og
Ukraine, fået fortalt om Nepal og
Bhutan, fået tegnet flaget fra
Taiwan, set bil leder og fået be-
retninger fra Færøerne. Der er
blevet danset nepalesisk folke-
dans for os og vi har danset med
og meget mere. Jeg glædes over
børnenes nysgerrighed og vide-

begærl ighed samt forældrenes
imødekommenhed, lyst ti l at
fortælle og hjælpsomme indstil -
l ing.
I dag har vi så haft besøg af Am-
bika og Dilmeya. Ambika er mor
til en af vores børn i Børnehuset
og Dilmeya er mormor til et andet
af vores børn. Ambika og Dilmeya
har, sammen med Bhagi som ar-
bejder hos os, lavet nepalesisk
mad. Mi Ni, som er mor til Tjitta
fra vores børnehave, er kommet
med mad lavet som i Burma og
Sofijas mor, Antonina, har været
her med en Ukrainsk ret. –Nå ja og
så har vi spist danske madpakker.

Og så har vi altså også l ige nået
at have besøg af dagplejen i dag,-
det er så dejl igt at se hvordan
deres børn bevæger sig hjemme-
vant rundt i børnehuset, -i dag
på vores store skønne legeplads,
andre gange i vores dejl ige hus.
Vi er et l il le børnehus med mange
kvadratmeter og faktisk er lege-
pladsen så stor, at vi voksne indi-
mel lem må lede efter et barn der
er ”væk”, i dag et af dagpleje-
børnene en anden dag en af
børnehavebørnene. Det viser sig
altid at barnet, oftest med et an-
det barn, har fundet et l i l le sted
til fordybelse; på bakken over
tunnelen, i hulerne i buskene,
ved bålpladsen, i en krog i sand-
kassen el ler et helt andet sted.
Her er mange steder at gemme
sig og når vi finder dem viser det
sig også altid at det kun er os
voksne der synes de er blevet
væk fra de voksne. Børnene har
ikke opfattelsen af at være blevet
”væk” fra os, de ved hvor vi er.
Tænk en gave at kunne få lov til
at blive væk i trygge rammer som
personalet her i børnehuset har
skabt.

Ja der er mange dejl ige fortæl-
l inger fra hverdagen, disse små
hverdagshistorier varmer dagligt.
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Børnehuset i Hasle

En sådan fortæll ing kan være
som den fra forleden da børne-
huset var på tur til Tejn for at
overvære Trol l ingmaster: En helt
ny voksen går i rækken bag en
anden voksen der holder 2 børn
i hånden. Den ene af børnene,
en dreng på 4 år vender sig om
og spørger den voksne: ”Hvem
holder du?” Hun svarer noget i
retning af at jae jo altså hun hol-
der ikke nogen hun er jo ny.
Drengen sl ipper den voksne han
holder i hånden og tager den
nye voksne i hånden og siger: ”
så holder du mig”. –Det er da til
at bl ive varm i hjertet af.

Jo børnene her i huset er noget
af det skønneste og jeg beun-
drer og begejstres dagl igt over
deres fantastiske evne til at gri-
be nuet, lade sig begejstre,
knytte venskaber på tværs af
landegrænser, traditioner og so-
ciale skel, - det tror jeg vi voksne
kan lære meget af.

Når det er sagt, så er al le mine
bange anelser i den grad blevet
gjort ti l skamme: Hvis jeg troede
det vil le være svært at komme i
kontakt og blive taget imod i et
l i l le lokalsamfund tog jeg fejl !
-Jeg er udelukkende blevet
mødt af imødekommende og
hjælpsomme mennesker uanset
hvor jeg har henvendt mig. –Det
både børn, forældre og perso-
nale i børnehuset, på skolen,
plejehjemmet, naturbørneha-
ven, i dagl igvarebutikkerne, by-
tinget o.a. TAK, - jeg ser frem til
mange flere historier og fortsat
samarbejde i og om Hasle.

Hilsner fra

Sanna Nielsen

Faglig pædagogisk leder

Børnehuset i Hasle
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Hasle / Rutsker Pensionistforening

Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Lene Ipsen
Tlf. 56 96 49 1 8

Sekretær
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. 56 96 48 73

Afholdte arrangementer:
Fredag den 1 4. marts afholdtes forårsfest på Hotel Herold, hvor der
blev serveret god mad, Ib leverede musik til dansen der gik lystigt for
sig indtil passende sengetid. En hyggel ig aften.

Lørdag den 5.april afholdtes den årl ige generalforsamling på
Medborgerhuset. Frede Engel l-Hansen blev valgt ti l dirigent. Jørn
Rasmussen fremlagde en fyldig beretning. Lene Ipsen fremlagde
et godt regnskab. Til punktet valg var der genvalg af Lene Ipsen,
Flemming Hansen, Hanne Holm og Birte Pedersen. Doris Jensen
ønskede ikke genvalg og i stedet blev Inger Hansen valgt. Doris Jensen
fik efterfølgende et buket blomster for hendes 1 0 års arbejde som
bestyrelsesmedlem.

Lørdag den 26. april på Toftegården fremviste modehuset ”Kyl le Smed”
den nye damemode for forår/sommertøj. (5 mænd var også mødt og
så med store øjne på det fine tøj).

Kommende arrangementer:
Onsdag den 1 8. juni køres sommerens første udflugt, turen går til
Sydbornholm. Vi skal drikke kaffe/te, have en øl/vandpause og finde et
sted at spise. Arrangementet koster kr. 1 25,- pr. person. Der køres fra
Rutsker kl. 1 2.45. Fra Hasle Torv kl. 1 3.00. Fra Solgården kl. 1 3.00. Fra
Sorthat/Muleby kl. ca. 1 3.1 5.
Vi er hjemme igen kl. ca. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 1 5 juni.

Torsdag den 1 4. august køres sommerens anden udflugt, turen går til
Midt- og Nordbornholm. Vi skal drikke kaffe/te, have en øl/vandpause
og finde et sted at spise. Arrangementet koster kr. 1 25,- pr. person. Der
køres fra Rutsker kl. 1 2.45. Fra Hasle Torv kl. 1 3.00. Fra Solgården kl.
1 3.00. Fra Sorthat/Muleby kl. ca. 1 3.1 5.
Vi er hjemme igen kl. ca. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen den 1 1 august.

Lørdag den 6. september kl. 1 4.00 på Rådhuset (Medborgerhuset)
afholdes bankospil . Medbring en pakke til kr. ca. 20,-. Der er kaffe/te og
kage til kr. 20,-.
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Mission Afrika Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 1 0.00 – 1 7.00

Lørdag
kl. 1 0.00 – 1 3.00

Butiksudvalg

Formand
Ulla Engel l
Krummevej 4, 1 . th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer
Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 All inge
Tlf.: 56 96 63 81
e-mail : ipsens@mail .tele.dk

Sekretær
Lene Ipsen
Gammeltoft 33, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 49 1 8
e-mail : lene-ipsen@mail .dk

Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 1 0

Udvalgsmedlem
Birgit Ipsen
Toftelunden 56, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant
Ethel Olsen
Toldbodgade 2, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 51 05

Vi har altid brug for pæne brugte
møbler, barnevogne, klapvogne,
høje barnestole, legetøj, cykler,
småting, alt ti l husholdningen og
selvfølgel ig rent og pænt tøj , og
mange andre ting og sager. Så-
fremt det drejer sig om større
ting så kontakt gerne et af
udvalgsmedlemmerne, så vi
sammen kan afgøre om det er
noget der egner sig for vores
butik .

Den 1 5. maj skiftede Dansk Et-
hiopier Mission navn til Promis-
sio. Navnet er nyt, men missio-
nen er den samme.
Akkurat som Dansk Ethiopier
Mission vil Promissio med hjerte,
mund og hænder være Guds
redskaber til at mennesker får et
l ivsforvandlende møde med
Jesus Kristus. Og det vil vi fortsat
gøre på mange forskel l ige måder
sammen med vore partnere i
Afrika og vores bagland i Danmark.
Dansk Ethiopier Mission har væ-
ret et godt navn, men det dæk-
ker ikke længere vores arbejde
og den virkel ighed vi opererer i.
Blandt andet fordi vi ikke kun ar-
bejder i Ethiopien, men også i Li-
beria og Guinea.

Storegade 22, Hasle

Tlf. 50 58 92 80

Hasle Genbrug – kort og godt, her er både stort og småt

Og fordi de senere år har vist at
mission ikke kun går fra Danmark
til et sted i Afrika. Mission er fra
al le steder til al le steder. Og mis-
sion er hele kirkens opgave –
sammen. Navne-skiftet handler
derfor om at få navnet til at pas-
se til vores arbejde og det vi står
for. Vores mission er og bliver den
sammen.
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Karetmagergaarden

Formand
Anette Sørensen

Næstformand
Ingrid Hansen

Kasserer
Ib Hansen

Sekretær
Anne Mette Johansen

Bestyrelsesmedlemmer
Evy Hansen
Allan Olsen
Birgit Skovgaard

Suppleanter
Leni Pedersen
Niels Bjerregård

Sæson 201 4

Karetmagergården åbnede d. 31 .
maj med gratis morgenbord og
levende musik.

Mandag d. 2. juni starter marked
i gården. Vævestâuan har også
åbent. Markeds dage er mandag
og torsdag fra kl. 1 0-1 4.
Her kan al le være med.
Stadeplads koster 1 0 kr. Der kan
sælges alt, både nyt og gammelt.
Vi finder altid plads til al le der vil
være med.

1 1 . juni er vores første gril laften.
Vi starter kl. 1 8.00, her kan der
købes gril lmenu til en rigtig god
pris, samt øl, vin og sodavand.
Der er efter maden salg af kaffe
og kage. Musiker denne aften er,
Bent Ole Finne.

4. jul i er der igen gril laften.
Musiker denne dag er Leif Sonne
Hansen.

1 . august er sidste gril laften.
Musiker er Niels Erik Kofoed.

Sangaften d. 7 august med
Piblana kl. 1 9.00.
Kom og vær med til en rigtig
hyggel ig aften i selskab med
disse dygtige sanger. Syng med
på melodierne el ler lyt med på
disse skønne piger.
Her kan købes kaffe og kage
samt øl og vand.

Der er udstil l ing i gården hver
uge fra d. 2. juni. Udstil ler kan ses
på vores hjemmeside
karetmagergaarden.dk.
Åbningstider ca. 1 0-1 5.

Annette Sørensen

Grønbechsgård

Sæsonen er i gang på Grønbechs Gård, og ved ferniseringen i april - som trak rigtig mange mennesker til –
var der på catwalken bemalede piger klædt i kreationer af papir. Joh, kreativiteten blomstrer hos kunstnerne.
Idéerne er mange og resultaterne værd at se, l igesom de sender tankerne hos beskueren på vandring. Det
føles svært ikke at fremhæve bare én af udstil l ingerne. Og for nu at lokke flest muligt gennem bygningen
skal her fremhæves DEN BORNHOLMSKE MAND, som kan betragtes i Kikkenborg.

Citat: ”HAN består af 600 gr. stentøjsler, som Jesper Lindstrøm Larsen under formgivningen ’har
kommunikeret l idt med’. Den bornholmske mands ironiske afstandtagen til f.eks. motionsløbere, kan
umiddelbart tolkes som, at han ikke selv er meget for at røre sig fysisk. Dette kan al le, der har set en
bornholmsk mand på arbejdsmarkedet, godt bekræfte er en fejlfortolkning. Det, der reelt er på spil , er hans
bekymring over, at denne ’sundhedsdil le’ evt. skul le forplante sig til kosten.”…………….. Er DU enig?

ACAP udstiller i alt 59 værker.

Se mere på
www.groenbechsgaard.dk /
Åbent mandag til søndag 1 0-1 7.



1 9

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. 9-1 2
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tirs. og tor. 8-1 1

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed
Tlf. 51 51 0945
E-post: karenhvam@gmail .com

Graver i Hasle
Preben Sommer
Træffes tir-fre. på kirkegården på
Fælledvej. Fridag mandag.
Tlf. 5696 51 1 5 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail .dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 91 35
E-post: rutskirke@c.dk

Organist
Lindalee Laur
Tlf. 5696 6762 / 6060 7849
E-post: l indaleelaur@gmail .com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 01 09

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 1 1 , tlf. 5696 4566
Kirkeværge Ole Petersen
Tlf. 2946 2890

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 1 1 , tlf. 2480 6268
Kirkeværge Holger AnkerKofod
Tlf.5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuel le 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. 1 . jul i ti l
sognepræsten.

KIRKERNES SOMMERUDFLUGT

24. august. Efter gudstjenesten i Hasle Kirke kl. 1 0.30 kører vi med bus
fra kirken l ige til Fru Petersens Café i Østermarie, hvor vi spiser frokost.
Derefter går turen til Nexø Jernbanemuseum med rundvisning, og
Skaterhal len l ige ved siden af kan beses. I Nexø bydes også på en kop
kaffe med kage. Prisen for turen er 1 00 kr. pr. person. Bortset fra drikke-
varer på Fru Petersens Café indgår al fortæringen i prisen.

Tilmelding til udflugten senest tirsdag d. 1 9. august til præstekontoret.

KONFIRMANDUNDERVISNING 201 4-1 5

Alle er velkomne til orienteringsmøde onsdag d. 1 1 . juni kl. 1 7-1 8 i
konfirmandstuen, Storegade 44 i Hasle.
Den nye heldagsskole i folkeskolen, som træder i kraft efter sommer-
ferien 201 4 har desværre vist sig at give meget dårl ige vilkår for konfir-
mandundervisningen. Lovmæssigt har folkekirken ret til at kunne pla-
cere konfirmand-undervisningen indenfor skoletiden (8-1 6), men sam-
tidig er folkeskolen ifølge den nye skolelov forpl igtet ti l at ti lbyde 7.
klasses-elever 35 klokketimer om ugen. Konfirmandundervisningen kan
ikke medregnes i disse timer. Selv med en meget velvil l ig skoleleder
har det derfor været umuligt at undgå, at konfirmandtimerne bl iver
presset ud i den yderste skoletid og i perioder endda l idt ud over den.
I praksis betyder det, at der i skoleåret 201 4-1 5 bl iver konfirmandun-
dervisning i Hasle på følgende tidspunkter: Fra sommerferien til efter-
årsferien hver torsdag kl. ca. 1 5.25 til 1 6.1 0 og fra efterårsferien til på-
ske kl. ca. 1 4.25 til 1 6.00.

Jeg er meget ked af, at det bl iver så sent og håber, at det al l igevel kan
lykkes for den enkelte konfirmand at få det til at hænge sammen med
fritidsaktiviteter, avisruter etc.

Venligste hilsener sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

JUNI

1 . - 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
Ruts 9.00 Per Munch
Hasle Ingen, se Ruts

8. - Pinsedag, Joh 14,15-21
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30

9. - 2. pinsedag, Joh. 6,44-51
Hasle Ingen
Ruts Ingen
Kyl l ingemoren 1 0.30

1 5. - Trinitatis, Matt 28,16-20

Hasle 1 0.30 Knud Henning Hansen
Ruts Ingen, se Hasle

22. - 1 .s.e. trinitatis, Luk 12,13-21
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 1 0.30
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker*

29. - 2.s.e. trinitatis, Luk 14,25-35
Hasle 1 0.30
Ruts 9.00 Kirkekaffe

JULI

6. - 3.s.e. trinitatis, Luk 15,11 -32
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

1 3. - 4.s.e. trinitatis, Matt 5,43-48

Hasle 1 0.30 Henriette Ry Nielsen
Ruts Ingen, se Hasle

20. - 5.s.e. trinitatis, Matt 16,13-26

Hasle Ingen, se Ruts
Ruts 1 0.30 Jakob Houler

27. - 6.s.e. trinitatis, Matt 19,16-26

Hasle 1 0.30 Knud Henning Hansen
Ruts Ingen, se Hasle

AUGUST

3. - 7.s.e. trinitatis, Matt 10,24-31

Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 1 0.30

1 0. - 8.s.e. trinitatis, Matt 7,22-29

Hasle 1 0.30
Ruts 9.00 Kirkekaffe

1 7. - 9.s.e. trinitatis, Luk 12,32-48
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

24. - 10.s.e. trinitatis, Matt 11 ,16-24

Hasle 1 0.30 Fællesgudstjeneste.
Udflugt efter gudstjenesten

Ruts Ingen, se Hasle

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker

Kirkebil

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

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 1 0.45. Kaffe kl. 1 0.1 5

Hallo! Se her!

Alt indenfor havearbejde,
fl isebelægning, bortkørsel

af affald, oprydning,
snerydning, flytning af
postkasser ud ti l 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



Kirkesiderne

AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

KIRKEKORET HASLE-RUTSKER
Koret er p.t. på ca. 20 voksne sangere og der er åbent for flere. Fra 2.
september er der korøvelse hver tirsdag aften kl. 1 9.30 – 21 i Hasle
Kirke. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer ca.
en gang om måneden. Henvendelse til organist Lindalee Laur el ler
kirkesanger Aase Houler.

KIRKEKRUMMERNE
For al le børn fra 4 år og til ca. 1 0. Hver fredag fra d. 22. august, kl. 1 6-
1 7.1 5 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 1 5.45. Få
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 041 4
el ler på præstekontoret.

FDF HASLE-RUTSKER
Kredsmøde hver onsdag fra d. 20. august. Det er kl. 1 8.00 – 1 9.30 i
Kredshuset, Kirkebyen 33.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf. 5696 5627 el ler 2422 631 6

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 1 0. juni og 3. sept. kl. 1 9.00 i graverlokalet Kirkevej 1 ,
Rutsker.
Hasle: Den 26. juni 1 9.30 og 7. aug. kl. 1 9.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.

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

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 1 4, Hasle
Samtale- og bedemøder hver onsdag 1 9.30 desuden fælles møder
med Rønne ELM.
Nærmere oplysninger hos Lene Ambrosen, 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

21

Kirkekrummerne på tur

Personregistrering

Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 1 4 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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K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-
tæll ing eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 1 4.00 til kl. 1 7.00

Kontaktperson
Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Har nogen behov for transport ti l Café Kilden
Ring venl igst ti l Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Planlagte arrangementer:

6. juni
Vi besøger Tove og Verner

20. juni
Udflugt til Bækkely

Vi glæder os til at ses igen
den 8. august 2014

8.august
Vi ses igen

1 5. august
Vi er inviteret ti l Lene & Henning
Fuglesangsvej 9, Rutsker

22. august
Udflugt til Ny Kirke (Nyker) Kaffe
hos Ul la og Paul O. Kjøl ler

29. august
Jakob Houler har ordet

5. september
Sang og musik ved Finn Nygaard

20. september
Kilden fylder 1 5 år Spisning kl
1 3.00

26. september
Kilden er lukket (senior
eftermiddag i LM den 27.
september.)

1 0. oktober
Græskarfest

24. oktober
Kilden er lukket (senior ef-
termiddag i ELM den 25 oktober)

31 . oktober
Sang og musik ved Finn Nygaard

1 4. november
Kilden er lukket (senior
eftermiddag i Præstegården den
1 5 november)

Her veksler detmeddage, år.
Medsommervinter, høstog vår.
Men Jesus ej forandrer sig, den
bedste ven han er formig.
Hans nåde stedse varer ved,
den er afevighed

Det regner

Det regner og himlen er grå. Nu
har det regnet i flere dage, og
det ser ud til at bl ive ved.

Man kan godt bl ive ked af al den
regn, men vi ved, at ovenover
skyerne venter solen, og før el ler
senere bryder den igennem.

Derfor kan vi holde det ud.

Der kan være grå ”regnvejrsdage”
i vort l iv, hvor vi kan være kede af
det. Da er det godt at vide, at
midt i al le vore vanskel igheder
står Jesus!

Vi kan ikke se ham, men bibelen
siger, at Jesus er den samme i går
og i dag, ja, ti l evig tid!

Arne Pedersen
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Sig nærmer tiden da jeg må væk, jeg hører vinterens stemme;
Thi også jeg er kun her på trækog haver anden steds hjemme.
Jeg skulle sunget lidtmermåske– måske vel også lidt bedre;
Men mørke dage jeg måtte se, og stormen revmine fjedre.

Steen Steensen Blicher
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Bestyrelse

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

Næstformand:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Kasserer:
Flemming Storr, tlf. 5696 4820

Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

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

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. 1 9.00 – 21 .00.
Dog ikke på hel l igdage, samt
ferie i hele jul i måned. Ved tele-
fonisk henvendelse til forman-
den el ler et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tids-
punkter at besøge os på.

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

Hvis du/I skul le have gamle bil-
leder el ler gamle artikler l ig-
gende, så vil vi meget gerne lå-
ne dem. Bil leder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og motor-
cykler, 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

Arrangementer

Sommerferie
Vi har lukket tirsdage & torsdage i hele jul i måned.
På gensyn tirsdag den 5. august kl. 1 9.00 – 21 .00.

God sommer.

Sommerudflugt 201 4
Lørdag den 23.august kl. 1 3.00 mødes vi på Hasle Torv for at køre til
Bornholms Tekniske Samling der l igger på Borrelyngvej 48. Det

koster 60,-kr at komme ind, hvis vi er over 1 5 stk. er det bare en 50,-er.
Tag kaffekurven, godt humør og solskin med.

Hasle-Egnens Lokalhistorie
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Familien ViktorKruse.

Byvandring 6

Det hus, onkel Jul ius med famil ie
boede i, mens jeg var barn, var et
halvt dobbelthus. I den anden
ende boede familien Viktor Kruse.
Der var hr. og fru Kruse og
døtrene Karla og Helga. Der var
det særl ige og for os børn også
l idt spændende, at de var tunge-
talere. Om lørdagen kunne vi
høre dem helt ud på gaden, når
de sammen med nogle gæster
talte i tunger, hvilket vil sige, at
de nærmest i ekstase fremsagde
mærkel ige lyde.
Tungetalerne og Pinsebevægelsen
er det samme, men det vidste vi
ikke som børn. Derimod havde vi
hørt, at de medlemmer, der skul-
le døbes, skul le dyppes helt ned
under vand, og det kunne ikke
lade sig gøre hjemme hos Kruses.
Men senere fik menigheden eget
hus på hjørnet af Kirkegade og
Krummevej, hvor de også fik
mulighed for at udføre dåbs-
handl ingen.

Det næste hus er et fritl iggende
enfamil iehus. Her boede Ludvig
og Charlotte Holm med deres
søn John, også kaldet Basse.
Ludvig Holm plejede at tage på
fisketur i sin fritid, og det kunne
vi godt forstå, for Charlotte øve-
de sig på klaver i tide og utide.
Når vi børn legede uden for hu-
set, kunne vi høre det tydel igt,
og det lød ret enerverende.
Charlotte var medlem af ”Gamle
Danses Værn”, som dyrkede fol-
kedans. Da jeg og flere andre
unge, som manglede færdighe-
der udi dansekunsten, blev invi-

teret med til foreningens danse-
aftner – de manglede nogle
mænner – slog vi ti l . Men jeg
havde meget svært ved det, for
der manglede instruktion. Char-
lotte og flere af de andre damer,
el ler madammer, skulle jeg måske
hel lere sige, var nogle store sku-

der, som sejlede rundt på gulvet
med os spinkle unge mennesker,
og det var næsten l igegyldigt,
hvordan vi flyttede benene, for
skuderne skul le nok bære os
rundt. Det var selvsagt meget
begrænset, hvad jeg lærte af det.
Basse, ja, det var ham, der – som
jeg tidl igere har fortalt om –
grædende slap en hest, der skulle
trækkes ud på marken, dengang
han var seks år. Da han var fire/
fem år, fik han fat i en flaske sal-
miakspiritus, og da han nok var
gammelt flaskebarn, drak han af
flasken. Men det kan ikke have
været 3-dobbelt, for så havde
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er det bornholmske udtryk for en
l idt storagtig fyr, som gerne giver
sig ud for at være l idt mere end
han er. Efter folkeskolen kom han
i murerlære, og senere gik han
på Horsens Teknikum, hvor han
læste til bygningsingeniør. Men
forholdene var nok for små for
ham herhjemme, for han rejste til
Canada, og der må han have fået
job, for han blev derovre.

På min videre vandring passerer
jeg nu Tranbergs Have og Sand-
løkkegade og når derved frem til
huset, hvor Pehr og Marie Jensen
boede. Efter deres død har fætter
Ole og Hil leborg sammen med
børnene, Mogens, Flemming, St-
effen og Inger boet der i en peri-
ode. Ud over disse børn havde

Ole og Hil leborg datteren, Ketty,
som de fik i en meget ung alder,
og hende tog Hil leborgs mor sig
af.
Da Ole var færdig med skolen
kom han i lære i famil iefirmaet,
og efter endt læretid arbejdede
han der som svend i nogle år. På
et tidspunkt flyttede famil ien til
Sjæl land, hvor Ole fik arbejde i
Lil le Skensved, indtil han døde
for en del år siden. Forinden
havde de været ude for nogle
dramatiske begivenheder med
datteren, Ketty, som blev gift
med en pakistaner, og de fik en
datter sammen. Da datteren var
et par år gammel, slog pakista-
neren Ketty ihjel med den be-
grundelse, at hun selv havde bedt
om det. Det danske retsvæsen
accepterede dog ikke denne
undskyldning og gav ham derfor
en forholdsvis lang fængselsstraf.
Men al l igevel beholdt han foræl-
dremyndigheden over datteren,
og det medførte, at han kunne
bestemme, at hun skulle opdrages
på pakistansk maner. Derfor blev
hun sat i pleje hos en pakistansk
famil ie. Ole og Hil leborg satte
himmel og jord i bevægelse for
at få lov til at tage sig af hende.
Blandt andet var der artikler om
hele sagsforløbet i Ekstrabladet,
foruden at Lis Møller, mor til Per

han sikkert hurtigt fjernet den fra
munden. Resultatet af drikkeriet
var, at der blev sendt bud efter
en ambulance, som med fuld
udrykning kørte ham på syge-
huset til udpumpning. Om det
var denne flasketrang, der viste
sig igen, da han var en fjorten-
femten år, ved jeg ikke. Men en
dag, hvor hele vores famil ie var
samlet hjemme hos os i Øster-
gade 30, kom hans far slæbende
på Basse, der ikke bare var fuld,
men kanonfuld. De var på vej
hjem og kom lige forbi vores
stuevinduer, så det havde været
et fantastisk samtaleemne blandt
den voksne del af vores famil ie,
som al le var afholdsfolk. Der var
dog ingen af os børn og unge
mennesker, der syntes, at det var
et passende syn for vores foræl-
dre, så vi sagde ikke noget om
Basses hjemtur. Da de senere
hørte om det fra anden side, og
vi indrømmede, at vi havde set
det, bebrejdede de os, at vi ikke
havde sagt noget om det.
Jeg har helt glemt at fortælle, at
jeg kom til at gå i klasse med
Basse i slutningen af tredje klas-
se. I skolen klarede han sig vel
meget godt – han lå da i den
bedste halvdel – men han opfør-
te sig som en rigtig ”Hagga”. Det

John Holm

Ole Anker
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Stig Møller også gik ind i sagen
til fordel for Ole og Hil leborg,
men l ige l idt hjalp det. Pigen
skul le opdrages som pakistaner,
så hendes far kunne tage hende
med til Pakistan efter udstået
straf.
Dramatik manglede der hel ler
ikke, da Hil leborg mistede sin
mor under sørgel ige omstæn-
digheder. Der skete nemlig det,
at moderens nabo gik amok og
slog hende ihjel, og jeg mener, at
det skete med en økse.

Nu går jeg videre til det næste
hus i Østergade, et dobbelthus. I
den søndre ende af det boede i
min tidl igste barndom Sigurd
Jensen med fru Jensen og de to
sønner, Asger og Kaj. Sigurd Jen-
sen var chauffør på en af ”Værkets”,
det vil sige, Kl inkerfabrikkens,
lastbiler. Famil ien Jensen flyttede
tidl igt andet steds hen i byen, og
kun Kaj har jeg siden kunnet følge.
Han kom i lære hos Grønbechs,
hvor han senere blev gift med
direktørens datter, Birthe Kofoed,
og sammen kørte de forretningen
videre.

Da famil ien Jensen flyttede,
overtog Anton Skovgaard og
hans kone Guldborg huset. De
fik datteren Bente, der engang,
mens hun endnu kun var en ret
stor baby, slap fra sin mor og
rendte ud på gaden, kun iført
evakostume. Det var vist far, der
fangede hende og afleverede
hende til Guldborg.
Anton Skovgaard havde el ler fik
sit vognmandsfirma, hvor han i
starten kørte med en enkelt last-
bil , men efterhånden voksede
firmaet, og det samt famil ien
Skovgaard flyttede ned og aflø-
ste Sigurd Nielsen i den ejen-

Guldborg , Bente og Anton Skovgård

dom, der havde tilhørt Ahlman
Jacobsen, hestehandleren, som
jeg tidl igere har omtalt.

I den anden ende af dobbelthu-
set boede Christian P. Petersen
med famil ie. Der var fru Petersen
og børnene, Harald, Aage, Poul,
Johannes, Ruth og tvil l ingerne,
Ester og Christian. De sidste to
var et år ældre end mig, mens al-
le de andre var ældre. Famil ien
var adventister, hvilket bl. a.
medførte, at de holdt lørdagen
hel l ig, så børnene holdt fri fra
skole om lørdagen, og da det var
længe før, der var noget, der hed

Sigurd Jensen
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weekend, var alle vi andre jo godt
misundel ige. Af en el ler anden
grund blev famil ien også kaldt
”Månsen Pedersen”. Gamle Chri-
stian begyndte som selvstændig
snedkermester eller tømrermester,
selv om jeg ikke rigtig forstår,
hvordan der også var plads til al-
le børnene. Men ved nærmere
eftertanke, kan det, jeg har set
på loftet, have været indretning
af børneværelser, mens starten
på værkstedet var et udhus.
Efterhånden som børnene forlod
skolen, kom drengene i lære, de
fleste af dem hjemme. Dog kom
Harald i murerlære, og han ar-
bejdede først nogle år for sin far
på Bornholm og senere også for
sin far, men i København. Harald
tog på et tidspunkt navneforan-
dring til Haslebo i stedet for Pe-
tersen, og hans yngste bror,
Christian, fulgte ham. Om det
senere var af mangel på arbejde,
ved jeg ikke, men en dag fik far
besøg af Harald, som bad om en
anbefal ing, fordi han søgte ind til
pol itiet. Far havde kun godt at
sige om Harald, som da også
kom ind til pol itiet.
Aage kom i lære i famil iefirmaet,
som blev til Christian P. Petersens
Byggeforretning, der efterhånden
blev en ganske stor virksomhed.
Det blev da også Aage, der kom
til at lede forretningen med tiden,
men så vidt jeg ved – han var jo
så meget ældre end mig – havde
han kun sin håndværksmæssige
uddannelse at støtte sig til . Al l i-
gevel er det ikke helt rigtigt, for
to af hans brødre læste til kon-
struktører i Haslev, og de har helt
sikkert kunnet støtte med byg-

ningstegninger med mere.
Poul var den første af brødrene,
der læste til konstruktør, og han
var i nogle år efter sin uddan-
nelse hjemme på Bornholm.
Samtidig var han om aftenen
lærer for bygningshåndværkere
på Teknisk Skole. Det faldt sam-
men med, at jeg var i lære, men
ikke behøvede undervisning i
aritmetik og geometri, så derfor
kunne jeg i stedet gå hos Poul og
lære l idt om projektionstegning,
et fag, som jeg fik brug for, når
jeg kom på Teknikum, og som
ofte voldte eleverne problemer.
Hvornår han flyttede til hoved-
staden, ved jeg ikke, men en halv
snes år senere mødte jeg ham i
Herlev, hvor han boede. Der er
en l i l le hændelse i forbindelse
med Poul, som jeg l ige kommer i
tanker om, og det var moster
Hedvig (Kjær), der fortalte om den.
Hun var engang tjenestepige på
Hotel Kreutzberg, som det blev

kaldt. Det var arresten i Rønne,
hvor arrestforvareren hed Aksel
Kreutzberg. Moster Hedvigs ar-
bejde var blandt andet at servere
mad for de indsatte, og stor var
hendes overraskelse, da hun så
Poul bag tremmerne. Det var,
mens han var soldat, og hans
besøg i arresten skyldtes en
mindre mil itær forseelse.
Johannes fik vist kun en praktisk
uddannelse, og han flyttede
også senere til Hovedstaden.
Men famil iefirmaet fremstil lede
elementer til huse, som jeg kan
forestil le mig, at Poul tegnede,
Aage fremstil lede og sendte til
København, hvor Johannes stod
for montagen. Dette er naturl ig-
vis gætterier. Derimod ved jeg, at
Johannes var en habil fodbold-
spil ler på førsteholdet i Hasle, for
det har jeg selv set. Han blev på
fodboldbanen udsat for en
hævnakt og sparket over skinne-
benet, som brækkede. Han kom
på hospitalet og lå der i nogen
tid, mens jeg også lå der. I
solskinsvejr kom jeg ud og l igge i
hospitalshaven, og der kunne jeg
se og vinke til Johannes, som lå
ved vinduet, og han vinkede
selvfølgel ig også til mig.
Ruth og Ester kan jeg ikke huske
meget om, så jeg må gå over til

Christian Pedersen og fru Karen andrea Jørgine, f. Hansen 30 - 11 1890 i Aaker
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Christian, der, efter at han forlod
skolen, også kom i lære, og jeg
mener, det var som murer. Efter
udstået læretid gik han l igesom
Poul på Haslev Teknikum og læste
til bygningskonstruktør, og så
vidt jeg ved, flyttede han også fra
øen. I øvrigt kom Christian også
på hospitalet, den sommer jeg lå
der. Han blev opereret for bl ind-
tarmsbetændelse med kompli-
kationer, men da han fik det
bedre, kom han også ud på plæ-
nen og lå på en båre ved siden af
mig, så vi kunne underholde
hinanden.

Nærmeste nabo til ”Månsen Pe-
dersen” var famil ien postbud
Hansen. Hr. Hansen var bornhol-
mer, men fru Hansen var køben-
havner. De havde mindst fire
børn. Den ældste, som jeg kan
mindes, var Marie. Jeg har aldrig
rigtig kendt hende, kun set hen-
de, når hun var hjemme på be-
søg, men det forekommer mig,
at vores stedmor har talt om
hende. Det virkede næsten, som
om de havde gået i skole sam-
men. Sandsynl igvis var Marie
flyttet over, inden jeg blev født.
Hel ler ikke sønnen, Alfred, har
jeg haft fornøjelsen at lege med.
Men jeg kan huske, at han gik i
skole, mens jeg var helt l i l le. Jeg
kan også huske, at han senere
hjalp sin far med at passe deres
have, inden også han rejste over.
Derimod var Inger på alder med
min bror Erik, og da de var små
(fra ca. tre år), kom hun ofte over
og legede med Erik i vores have.
Jeg kan tydel igt se dem for mig,
som de stod nede i et hul, far

havde gravet til et blommetræ.
Også Inger flyttede til København
efter endt skolegang.
Som rosinen i pølseenden kom
Astrid, som jeg ikke rigtig ved
noget om. Men Erik har fortalt
mig, at hun blev gift med sin fars
fætter. Efter hans død blev hun
senere gift med Herluf Lind.

På dette sted vil det være natur-
l igt, at fortælle l idt om postbu-
dene i 1 930-erne. Foruden post
Hansen var der post Mortensen,
som begge betjente byens bor-
gere, mens post Lind, som var

motoriseret, betjente landet
udenfor byen. Inde i byen blev
posten bragt ud i løbet af for-
middagen og først på eftermid-
dagen, men de bornholmske
aviser kom først ti l Hasle ved 1 8 –
tiden, så derfor måtte post Han-
sen og Mortensen gå en aften-
runde med dem. Det var imid-
lertid ikke al le, der kunne vente,
ti l avisen blev bragt ud, så de
utålmodige abonnenter mødte
op ved posthuset, hvor postbu-
dene dels udleverede aviser, dels
holdt nøje øje med, hvem der
havde fået avisen, så fejltagelser
på aftenrunden kunne undgås.
Jeg kan huske, at da jeg var ca.
fem år, sagde mor under en
samtale med post Mortensen, at
hun var blevet skåret meget ned
forleden dag. Jeg blandede mig
ikke i samtalen, det gjorde børn
jo ikke dengang. Men da han var
gået, kunne jeg ikke dy mig læn-

Hans Absalon Kofoed og døtrene, Dagmar bagerst Elisabeth
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gere, for jeg havde ikke lagt mær-
ke til , at mor var blevet lavere. Så
jeg spurgte, hvordan det var gået
til , og om det ikke havde gjort
ondt. Mor fortalte så, hvordan det
var gået for sig, og at det blot var
en talemåde, og lettet var jeg.

Efter postbud Hansens hus på
vestsiden af Østergade lå der en
vej, som, specielt om vinteren,
og når det regnede, var meget
pløret. Den kaldte vi Dittenstras-
se, fordi den førte ned forbi ”Kof-
fed Dittes” avlsbrugerejendom.
Det tilhørende stuehus har Glar-
mager Harry Larsen malet efter

et fotografi i 1 972, to år efter at
ejendommen var nedrevet. Min
svigermor så det udstil let, hun
faldt for det og prisen, og nu har
vi det hængende. Ejendommen,
var beboet af tre søskende, Hans
Christian, Karl og en søster, som
jeg ikke kendte navnet på, derfor
ved jeg ikke, om hun hed Ditte,
el ler om navnet stammer fra
hendes mor.
Efter vejen lå der en mark, som
nåede hen til kirkegårdshegnet.
På den mark plejede Hans Chri-
stian at ”slås”med deres to heste,
som han havde besvær med at
tumle, specielt om foråret når de
havde stået stil le hele vinteren.
Karl var den yngste af de to
brødre, og selv om han også var
voksen, har jeg aldrig set ham
arbejde med hestene. Måske var
han bange for dem, el ler måske
turde hans bror ikke overlade
dem til ham.
Sommersøndage plejede Karl at
klæde sig pænt på, l idt gammel-
dags, i et mørkt sæt tøj, og så tog
han til stranden, det vil sige, han

lagde sig i kl itterne fuldt påklædt
og kikkede på badel ivet, som
udfoldede sig foran ham. Han gik
dog aldrig i vandet, men prøvede
vel nærmest at finde ud af, hvad
han gik gl ip af, ved ikke selv at
deltage i badel ivets glæder, el ler
han så langt efter de mere el ler
mindre afklædte piger.
At ingen af de tre søskende var
gift hører med til beretningen
om dem, men bortset fra at Karl
var kasserer i Afholdsforeningen
og meget ihærdig i sine bestræ-
belser for at kapre mig og mine
søskende som medlemmer, så
det nærmest ud, som om livet
gled forbi dem.
Deres ejendom, som jeg i øvrigt
har set benævnt Haslegården, lå
for enden af den før omtalte
mark, men med facade ud til Kir-
kegade, så den vil jeg vente med
at beskrive til en anden gang.
Marken og ejendommen er for
længst overgået til udvidelse af
skolen og til mindst en lærerbolig.

Knud Anker

Hansigne og Kristian Hansen

Harry Larsen

LOGO til Hasle- Egnens Lokalhistorie

I Hasle Egnens Lokalhistorie kunne vi godt tænke os et LOGO – det er
jo så moderne!
Da vi jo ikke l igger inde med al le løsningerne selv, kunne vi godt
tænke os, at lave en konkurrence ud af det – så kunne der jo falde en
købmandskurv af til ”vinderen”.

Vi kunne godt tænke os, at logoet er enten rundt el ler el ipseformet.
Hvilken størrelse du laver det i er underordnet. El lers er der ingen krav
til Logoets udformning, blot skal teksten: ”Hasle-Egnens Lokalhistorie”
– indgå.
Dit forslag skal sendes til kontakt@haslelokalhistorie.dk senest den
1 5.jul i 201 4.

På bestyrelsens vegne, Tonni Jørgensen
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Ernst Lind-Holm

Om Brdr. Anker, og lidt

andet

Desværre deltog jeg ikke i den
nyl ig afholdte mødeaften som
havde Brdr. Anker på program-
met, - det var ikke fordi det ikke
interesserede mig.
Jeg synes selv jeg har en ret sjov
historie om Brdr. Anker, som
samtidig fortæller om en gam-
meldags virksomheds kultur.
Virksomheden var l igesom andre
håndværksmæssige virksomhe-
der ”forankrede” til omgivelser-
nes behov for problemløsninger,
- det var en æresag, og derfor
meget l idt man gik af vejen for.
Et eksempel. – På Tingsted skæ-
reri, - mit fødehjem, - havde vi en
Hornsby glødehoved motor fra
omkring de første år i 1 900’tal let.
I 1 946 revnede det ret tunge hat
formede glødehoved. Min far fik
så lavet et nyt hos Brdr. Anker.
Tilfældigvis stod, - og står der en
motor magen til på Myragre
mølle(som jeg grundet min
interesse for den slags, holdt kø-
rende for mølleren, - Ejner Jensen,
i mange år). En gang i 60erne
revnede glødehovedet, møl leren
var i forlegenhed og måtte leje
en traktor til driften, ved mang-
lende vind.
Jeg huskede så at Brdr. Anker
havde lavet et til min far, og kørte
derud i håb om at model len lå
der. Ved min henvendelse blev
jeg henvist ti l modelsnedkeren
Lind-Holm. Det var ferietid og
Lind-Holm gik og lugede i et
stykke med mad urter han havde
ude bagved, jeg kunne bare gå
ud og snakke med ham.

Jeg tog det ganske tunge, (1 0 –
1 5 kg.) glødehoved med og
spurgte efter om støbemodel len
fandtes, og fik det svar at han i
hvert fald havde lavet et sådant,
og nu vil le han se efter. Et øjebl ik
efter kom han med model len,
som jeg gerne måtte låne.
Da Brdr. Anker ikke selv støbte
længere tog jeg model len med
til Bornholms maskinfabrik og
lavede en aftale med støbe-
mesteren, (Støve Peder) som la-
vede et pænt nyt. Da der ikke var
model omkostning afregnedes
med en kilo pris – 40 kroner. Det
tilhørende maskinarbejde gjorde
jeg selv. Alt i alt blev det en reg-
ning på 1 25, kroner til møl leren
at betale, - nærmest en foræring.
Det var på den baggrund at jeg
så frit kunne disponere over mo-
toren når han ikke mere skul le
bruge den. Det er senere spærret
ved fredning. Det blev så ikke
kun en historie om Brdr. Anker,
men også en slags tidsbil lede,
som jeg har prøvet at lave l idt
ramme om.

Jeg har i øvrigt tænkt l idt på
hvad der eventuelt stadig findes
af Brdr. Ankers støbemodel ler,
jeg har kontakt med en mølle-
bygger, som fra tid til anden har
problemer med at skaffe støbetøj,
ti l især møllernes krøjeværker.
Der lå i sin tid en mængde mo-
del ler på Bornholms maskinfa-
brik. På et tidspunkt var Poul
Larsen (i hvert fald delvis) ejer af
Rabekkeværket og jeg fik udvir-
ket at model lerne blev lagt til si-
den der, men det er senere gået i
kaos og destruktion. Jeg ved ikke
hvor meget af det her som inter-
esserer hvem, men jeg fik l idt
kløe i blyanten.
Jeg fik lyst ti l at skrive l idt mere
da jeg kom i tanker om en histo-
rie, fortalt af Janus Frederik
Laurits Vesterdahl, (far ti l Gert og
Henry).

Janus Vesterdahl
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Omkring første verdenskrig var
han i lære hos Brdr. Anker. Om
det var under læretiden el ler se-
nere er jeg usikker på, men en
nytårsaften fandt han, med flere,
- at der skul le findes på noget, og
det blev der. De trak af med et
tærskeværk som stod hos Brdr.
Anker. Det gik ikke stil le af, og en
Hr. Anker dukkede op, (Jul ius?)
og vil le gerne vide hvor det skul-
le hen o.s.v. – Jo – det skul le ned i
en gade og stil les tæt op ad et
bestemt hus, hvor en dame be-

styrede en slags posthus. Som
ekspeditionslåge brugte hun et
vindue, sådan at kunderne stod
på fortovet, i al slags vejr. Det var
der almindel ig utilfredshed med,
og det skul le der så spærres for
med tærskeværket. Anker – ham
selv syntes det var en prima ide,
og gav en hånd med. Tærske-
værket blev stående i længere
tid og vinduet kom ikke mere i
brug som ekspeditionslåge!

Det vil le være sjov om dette
eksempel, - på ”regionalt selv-
styre”, kunne tidsfæstes rimel igt
sikkert, og det er ikke helt utæn-
kel igt. Ved til stadighed at have
høreapparaterne i drift har det
forekommet for mig at jeg har
fået bekræftet og udbygget må-
ske 30 år gamle historier fra
uventede kanaler.

Poul Jørgensen,

Tingstedvejen 4.
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Danmark set fra luften –

før Google.

Som det måtte være en del
bornholmere bekendt, så afholdt
Det Kongel ige Bibl iotek i slut-
ningen af november en åb-
ningsceremoni på Ul lasvej i an-
ledning af åbningen af borger-
nes tilgængel ighed af omkring
35.000 luftfotos af Bornholm.
De bornholmske bil leder er blot
en l i l le del af det samlede bil led-
materiale på 3,5 mil l ioner bil le-
der som Det Kongel ige Bibl iotek
råder over og altså nu har lagt ud
til befolkningens benyttelse.
Som de skriver i deres info-ma-
teriale, så er al le større gårde,
langt de fleste mindre landejen-
domme og en stor del af landets

byhuse blevet fotograferet af
forskel l ige luftfotofirmaer i det
20.århundrede. Desværre er der
kun få oplysninger om de enkel-
te fotos. Adresser i moderne for-
stand findes ikke og ejendom-
mene kan derfor ikke søges frem
på deres nuværende adresser.
Derfor har Det Kongel ige Bibl io-
tek brug for din hjælp. Det gør
du ved at gå ind på deres hjem-
meside: http://www.kb.dk/dan-
marksetfraluften/ og sætte et par
”pinde” på de steder du kender.
Der er også et brugerforum og
FAQ til at hjælpe dig på vej med
arbejdet. Til gengæld kan man
downloade bil leder af famil iens
huse gratis. Prøv det.

På foreningens vegne.

Tonni Jørgensen.

Håndarbejdscafé

Håndarbejdscafeen har haft en
rigtig fin sæson, med bl. a.
dominostrik, foldestjerner i
patchwork og strømper på
rundpind.
Samtidig har vi hygget, snakket
og samlet en masse inspiration
hos hinanden.

Efterårets håndarbejdscafe l igger
på følgende datoer:

Lørdag, den 23. august
Lørdag, den 22. september
Lørdag, den 25. oktober
Lørdag, den 22. november

Al le dage kl. 1 3.00 – 1 6.00.

I efteråret vil vi prøve at strikke
Arne og Carlos sjove dukker, få
en demonstration af skyggestrik
og lave engle af karteflor.
Som sædvanl ig er du
velkommen med dit eget
håndarbejde, hvis du har mere
lyst ti l det.

Du kan finde programmet på
www.hasle-raadhus.com under
”aktiviteter”.

God sommer, og på gensyn i
august.

Anne Kure

Hasle-Egnens Lokalhistorie

Hasle Skole 1958 - Kilde: www.kb.dk - Ophav: Sylvest Jensen
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Hasle Turist- og Erhvervsforening har fået ny formand

Over 30 medlemmer havde valgt
at tage mod invitationen og del-
tage i generalforsamlingen. Peter
Hjorth Hansen holdt en meget
detal jeret beretning, som blev
hans sidste i denne omgang.
Peter havde i forvejen meddelt
at han ønskede at udtræde af
bestyrelsen. Foreningen skylder
Peter en stor tak for hans store
engagement han har ydet gennem
årene. Jan Haagensen havde inden
generalforsamlingen meddelt at
han ønskede at trække sig fra
bestyrelsen, også stor tak til Jan
for hans arbejde i foreningen.
På generalforsamlingen den 26.
marts 201 4 på Le Port blev Betina
Haagensen og Miriam Kaas Han-
sen valgt ti l bestyrelsen, samme
aften holdt bestyrelsen et kort
konstituerende møde og Betina
blev valgt ti l formand.

Hvem er så Betina Haagensen:

Jeg er ikke født og opvokset på
Bornholm, men flyttede til øen i
maj 1 993 og har siden 1 996 boet
i Hasle. Jeg er mor til Emil ie på 1 4
år og Marc på 1 7 år og i mit civile
job er ansat i SKAT hvor jeg er
uddannet pantefoged.
Jeg har haft mit virke i rigtig
mange bestyrelser inden for det
idrætsl ige og frivil l ige sociale

foreningsl iv. Jeg har bl.a. været
formand for Bornholms Bord-
Tennis Union i 1 0 år, været i be-
styrelsen i autismeforeningen,
været i bestyrelsen for DIF´s
amtsudvalg igennem 5 år og ar-
bejdet med det idrætspol itiske i
uddannelsesarbejdet i Dansk
BordTennis Union i Brøndby m.m.
For at følge børnenes opvækst
og skolegang har jeg siddet i
dagplejens forældrebestyrelse
samt i skolebestyrelsen på Hel-
dagsskolen og i Skole Nord.

Jeg har været medlem af kom-
munalbestyrelsen i BRK i perio-
den 201 0 – 201 4 hvor jeg som
menigt medlem sad i Børne- og
skoleudvalget. Derudover havde
jeg en plads i LAG-Bornholm og
Vækstforum Bornholm.
Som bosiddende i Hasle og tidl i-
gere kommunalpol itiker var jeg
godt klar over hvad der foregår i
HTEF.
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Bestilling af materialer m/nyt logo

På opfordring har vi indhentet
nogle priser på forskel l igt ting
med vores nye logo, l ige fra
forskel l ige flag til t-shirt.
Er du interesseret i at høre
mere/bestil le så kontakt Karin på
56964481 .

Jeg fik en henvendelse primo
201 4 om jeg kunne være inter-
esseret i at være en del af besty-
relsen i HTEF og efter at jeg
grundigt var orienteret af Peter
Hjorth om bestyrelsens arbejde,
så valgte jeg at sige ja til at op-
stil le ti l bestyrelsen.
Jeg vil gå aktivt ind i arbejdet i
samarbejde med de øvrige med-
lemmer af bestyrelsen. Jeg vil
gøre alt jeg kan for at følge op på
al le de mange gode og kon-
struktive tiltag der sker i Hasle.
Det er vigtigt at alt foregår i
samarbejde og det er uanset
hvilken samarbejdspartner det
drejer sig om.

Vi har haft vores første bestyrelses-
møde og jeg glæder mig til ar-
bejdet. I er altid velkomne til at
rette henvendelse til mig på enten
betina.haagensen@hotmail .dk
el ler pr. telefon 30 1 8 1 9 51 .

Rigtig mange forårshilsner
Betina Haagensen

Hasle Erhvervs og Turistforening

Det er med glæde at vi igen i år
kan tilbyde Hasle Legeland. Vi
har fået en rigtig god aftale med
Carsten Clemmensen, BRK,
Idrætsområder om lån af Hasle
Hal len i skolernes sommerferie.
Det er jo rigtig dejl igt at det kan
lade sig gøre.

Er du mellem 1 6-1 7 år og har
brug for et sommerferiejob, så
send mig en ansøgning på
turist@hasle.dk hvor du fortæller
l idt om dig selv og gerne med

bil lede. Det forventes at du aktivt
vil bruge Facebook og kan f.eks.
være igangsætter af mindre fæl-
les aktiviteter.

Har dine børn legetøj, som de ik-
ke bruger mere, tager jeg meget
gerne i mod. Mindre betal ing
kan også komme på tale. Kontakt
mig på turist@hasle.dk el ler tlf.
56964481 .
Skal dit barn holde fødselsdag,
kan I også bruge dette tilbud. I
kan medbringe jeres egen mad
og drikkevarer. Husk l ige at give
besked i forvejen om hvor man-
ge i kommer, så vi kan reservere
bord til jer.

På gensyn
Karin Pihl

Nye medlemmer

Bliv en del af fællesskabet og støt op om vores forening. Lad os vise vi
står sammen her i Hasle – meld dig ind i Hasle Turist- og
Erhvervsforening. Jo flere medlemmer jo flere aktiviteter kan vi sætte i
gang. Vi har brug for større opbakning også fra dig som privat person.
Det koster 1 35 kr. om året at være privatmedlem.

Send en mail med dine oplysninger til turist@hasle.dk el ler ring på
56964481 , du er også altid velkommen i Turistinformationen.
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Vang beboer og grundejerforening

Formand
I ris Viborg Kofod
Vang 1 0
Tlf. 51 27 91 22
E-mail : ihk@pc.dk

Næstformand
Leif Olsen

Kasserer
Bjarne Nielsen

Sekretær
Pia Christophersen

Menigt Medlem
Nina Stork

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Hvad er sket i Vang

Vi afholdt strandrensning og ge-
neralforsamling lørdag d. 24. maj.
Tak til al le som gav en hånd med.

Hvad sker i Vang i sommer?

Besøg fra Amager
Vi får besøg af 50 borgerer fra
Sundholmskvarteret på Amager
under folkemødet i dagene 1 2.-
1 5. juni 201 4. De gæster Bornholm
som led i et byfornyelsesprojekt,
hvis mål er at styrke sammen-
hængskraften i deres lokalområde.
De skal deltage i folkemødet for
at udveksle erfaringer og
ressourcer fra projektarbejdet med
andre borger og organisationer i
Danmark, under arbejdstitlen:
´Sådan gør vi i Sundholmskvar-
teret for at gøre Danmark bedre.
De bor privat i Vang og vi glæder
os til deres besøg samt udveksle
ideer og erfaring.

Sankt Hans.
Sankt Hans aften d. 23. juni vil
bålet bl ive tændt kl. 21 .00 i det
gamle stenbrud.

Sommerfest
Vi har vores årl ige sommerfest
og kagekonkurrence lørdag d.
23. august.

BiXen
Første åbningsdag er torsdag d.
1 2. juni og BiXen vil være åben kl.
1 5-1 7 i weekenderne i juni samt
når skolerne igen starter midt i
august måned. I jul i vil BiXen
være åben al le dage kl. 1 5-1 7.30.

Udstil l inger i Galleriet på Vang
havn.
Uge 26: Ewa Renstamm (Maleri)
Uge 27: Pia Kejlbo m.fl .
Uge 28: Marianne Rigmor Gün-
telberg. (Malerier)
Uge 29: Lise & Dirch Jans. (keramik)
Uge 30: Mimi Harteg.
Uge 31 : Hanne & Kurt Christensen
(foto).
Uge 32: Erik Bakke m.fl .
Uge 33: Olaf Mikkelsen (Mik)
(Malerier- lokale motiver).
Uge 34 Jennie Koch (Malerier).
Uge 35: Esben Bagger (Malerier).
Uge 36: Guri Rahelt & Poul Thomas
Brandt (Keramik og Malerier).
Uge 37 Verner Bendtsen.
Uge 38: Karin Vinther Jensen &
Helene Jæger (Maleri m.m.)

DVD’en ”Min barndoms by Vang”
kan købes for 1 00,- kr. ved hen-
vendelse til I ris Viborg Kofod,
mobil : 51 27 91 22 el ler på mail :
ihk@pc.dk. Ved ønske om for-
sendelse vil der bl ive opkrævet
porto. DVD’en kan også købes i
Bixen på Vang havn.

Vang beboer og grundejerforening

v/Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang”med

tegninger afErling Risager og tekst

afJørn Uffe Hansen, kan købes for

40, -kr. også ved henvendelse til

Iris Kofod, Vang 10, tlf. : 51 27 91 22,

mail: ihk@pc.dk, eller i Bixen.
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Den årlige Skolefest

Siden sidste Hasle nyt har Svar-
tingedal skole holdt deres årl ige
skolefest og det var en dejl ig for-
nemmelse at kunne byde vel-
kommen i forårsvejr, da forrige
års fest blev aflyst pga. snestorm.
Det er en tradition at Svartin-
gedals Forældre- og Støttefore-
ningen arrangerer en fantastisk
fest for os al le. Der blev serveret
over 200 portioner flæskesteg og
masser af pizza og pølsehorn
produceret at Forældre- og Støt-
teforeningen og deres hjælpere.
I år prøvede vi noget nyt, nemlig
ikke at have de stores skoleko-
medie på programmet. Det skulle
give mere tid til at se alle de andre
små skuespil og sange, der var
indøvet i løbet af ugen. Tiden
blev også brugt på de forskel l ige
boder, som klasseforældrerådene
stod for samt at få luftet dan-
seskoene i diskoteket. I mine øjne
så det ud, som om det lykkedes.
Al le hyggede sig, og der var fart
over feltet hele aftenen.
I stedet for at opføre skuespil
hjalp eleverne fra 6. klasse med
serveringen af al maden, og i
deres nydel ige hjemmesyede
forårsforklæder var de en stor
hjælp.
Efter den fælles åbning ved skole-
festen fik børnehaveklassen al le
op af stolene ved en fantastisk
åbningssang på "Fortælletrappen"
i kantinen.
Først lærte børnehaveklassen os
al le sangen at kende ved højt og
tydel igt at synge den for os. Der-
efter opfordrede de al le ti l at
deltage, hvilket næsten al le ti l -
hørerne tog imod. Rigtig flot op-
visning afalle fra børnehaveklassen.
Til årets skolefest skal al le klasser
lave en el ler anden optræden.
Børnehaveklassen havde som
skrevet velkomstseancen, 1 .
klasserne en flot fælles musik-,
rim- og remseforestil l ing, mens
2. klasse lavede cirkus. 3. klasse

lavede et skuespil om Puf og 4.
klasserne et læsestykke og et
skuespil . Det er ikke bare fest det
hele. Det er meget vigtigt, at vi
lærer vores børn at kunne stå
frem på en scene og vise noget,
de har indøvet, hvad end det så
er skuespil , sang, musik el ler ind-
lært skolestof.
Al le optrædener til årets skole-
fest var rigtig gode; det er nogle
dygtige, engagerede børn, vi har
her på afdel ingen.
5a arbejdede med at skrive avis-
artikler i flexugen. De skrev både
om de øvrige klassers aktiviteter
og om skolefesten. Det resulterede
i en vægavis, der var sat op på

festaftenen, og det blev til to
små artikler i Bornholms Tidende.

Et uddrag af vægavisen følger her:
5a arbejdede i flexugen med
avisartikler. Vi gik rundt og inter-
viewede børn og voksne på sko-
len for at høre, hvad de arbejde-
de med. Så skrev vi artikler, og
det blev til en vægavis. Vi syntes,
det var en god måde at arbejde
på. 5a styrede desuden diskote-
ket på festaftenen. Det var sjovt.

Der kommer 335 mennesker til
skolefesten torsdag aften. De har
tilmeldt sig spisning.
Der er pizza og pølsehorn.

Svartingedal Skole

Åbningssang på fortælletrappen i kantinen.
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Svartingedal Skole

Hovedretten er flæskesteg med
rødkål. 6a skræller 200 kg kartof-
ler. Spisningen foregår i skolens
kantine.
Der er en masse boder, fiskedam,
pilekast, kast med ringe og
diskotek og cirkus og teater.
Vi har været rundt på skolen. En
gruppe øver sig til skolefesten.
De skal være katte og er sminkede
og har katteører på. De har en
kul isse med et bil lede af to katte
på et bord. Ni børn har øvet med
Marianne. De sidder på skamler
og passer på, at de ikke falder ned.
De viser også deres opvisning til
sangen ”Der sad to katte …”. Vi
gav råd til , hvordan det kunne
blive endnu bedre. De har al le
røde næser.
Der er elever og deres forældre,
der har fået tidspunkter, hvor de
skal passe boderne. Overskuddet
går til klassekasserne.

En stor tak skal lyde til Forældre-
og Støtteforeningen og Knud
Engholm, som har lagt et stort
arbejde i skolefesten og dens af-
vikl ing, det er helt fantastisk at så
mange nyder et støkke frivil l igt
arbejde og dejl igt at så mange
givet en hånd med til at gøre
skolefesten til en dejl ig aften.

Vippe start

D. 1 . april startede 21 søde børn i
Vippen.
Tirsdag d. 1 . april startede 21
børn i Vippen, og de var al le
samlet kl. 9.00 med uro i maverne
og nervøse forældre i hånden.
Dagen før havde de sagt farvel ti l
det trygge og kendte i deres
børnehaver.
Efter en fælles velkomst var
børnene alene med vippepæda-
gogerne, Sørita og Birgitte, hvor
de bl.a. sang nogle kendte sange
og lærte en enkelt ny. "Nu skal vi
have en tossesang", vakte jubel
hos børnene.

Forældrene kunne tage sig en
kop kaffe og få sig en sludder
omkring det at have et skolebarn,
mens børnene hyggede sig i et
andet rum.
Samlet virker det som om, vippe-
børnene er en rigtig god gruppe.
Modsat sidste år er der stor
overvægt af piger i gruppen.
Et par dage efter var al le vippe-
børnene på besøg hos os på
kontoret og havde al lerede lært
at tale med "hviskestemmer". Det
bl iver rigtig spændende at følge
disse nye børn.

Betina



38

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Formand:
Bo Johansen
El levej 46
3700 Rønne
tlf. 5696 5084
Bo.Johansen@brk.dk

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 1 6
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
fuglesangen@bbsyd.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen
Søndergade 1 0
3790 Hasle
tlf. 5694 91 94
hmh.ebbesen@gmail .com

Sekretær:
Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5
elsebeth@christiansen.mail .dk

Bestyr. medlem:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 91 42
mikael.mogensen@nypost.dk

Bestyr. medlem:
Finn Thisen
Kirkebyen 4
3790 Hasle
tlf. 5696 91 24

Bestyr. medlem:
Svend Jensen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5

Suppleant:
Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Suppleant:
Michael Olsen

23. juni
Sankt Hans aften i Byhaven.

Gril len tændes kl. 1 8:00

Vi spiser og hygger inden bålet tændes.

Medbring mad, drikkevarer og godt humør.

Grill aften i Rutsker Byhave
Første fredag i juni, jul i og august.

Gril len tændes kl. 1 8:00
Medbring mad, drikkevarer og godt humør.

Al le er velkomne
Vi ses i Byhaven
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Vi mangler din historie

Det kan f.eks. være gamle sagn el ler fortæll inger, bil leder fra Rutsker og omegn, en god historie f.eks. fra din
barndom / unge dage, en god ide el ler en begivenhed som du vil dele med os andre.

Kontakt venl igst
Benny Thiesen Fuglesangsvej 1 6, 3790 Hasle

Tlf. 5696 9849 el ler e-mail fuglesangen@bbsyd.dk

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Støt Rutsker Sogneforening i 201 4

Kun 1 00 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto hos DiBa (Husk at angive navn og adresse).

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

Rutsker Byhave

Byhave holdet er godt i gang og mødes om tirsdagen i de l ige uger fra kl. 09:30 til 1 0:30.
Vil du være med i fællesskabet og havehyggen, kontakt da venl igst vores byhave koordinator

Finn Thisen tlf. 56 96 91 24, for nærmere information.
Der er indkøbt nyt bord/bænkesæt som er blevet opsat. Petanque banen er klargjort ti l sæsonen.






