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Hasle Bytings Ildsjælepris

Modtageren af Ildsjæleprisen 2018 – 
blev Susanne Krog Olsen

Susanne var indstillet af Hasle Idrætsforening der 

blandt mange andre positive ting nævnte:

Susanne er en ildsjæl om nogen, hun er aktiv i 

idrætsforeningen, men hun er også meget aktiv 

med hensyn til hvad der skal ske i og for byen.

Susanne løser altid de forskellige opgaver som hun 

går ind i, uanset om det er i idrætsforeningen eller i 

andet regi der skal hjælpes – alt bliver løst med et smil.

Susanne har som en hel naturlig ting overtaget 

tovholderrollen for Sildefesten. Alle der har været 

involveret i Sildefesten ved, at det er et kæmpe 

arbejde for at få alt og alle til at hjælpe med 

forberedelserne for at få en god Sildefest hvert år.

Susanne der blev valgt ind i bestyrelsen i 2007 som 

kasserer, er dybt involveret i Hasle Idrætsforenings 

økonomi, som hun kan til fingerspidserne og 

foreningens revisor har hvert år oplyst, at der intet 

er at komme efter nogen steder, når Susanne har 

lavet regnskabet – det er simpelt hen perfekt.

Susanne har det bedst når hun kan arbejde i 

kulissen og får tingene til at fungere som det skal. 

Hun bruger rigtig mange kræfter på at få alle med.  

Stort tillykke med prisen!
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

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

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

Afdelingsformænd

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

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

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

Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge Tlf. 
23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

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 Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Endelig – omsider er april nu 

overstået. Jeg synes det har væ-

ret en lang og trang april måned 

2018, der har været meget koldt, 

vil har fået sne og sidst men ikke 

mindst har det blæst og blæst 

således, at det næsten ikke var til 

at være ude overhovedet.

Nu er det overstået og vi kan for-

håbentlig se frem til et rigtig 

godt forår og en dejlig varm 

sommer, det håber jeg for jer alle.

Et andet godt tegn for vores 

idrætsforening er jo, at alle – næ-

sten alle – vinteraktiviteter nu 

mere eller mindre er afsluttet og 

nye tiltag uden for er gået i gang.

Der har som sædvanligt været 

afholdt medlemsmøder med et 

varierende antal deltagere, men 

det er samtidig i år lykkes at få 

flere nye på banen som har valgt 

at tage en tørn i udvalgene, rigtig 

dejligt. 

Her tænker jeg på bordtennis så-

ledes, at Kenny ikke længere er 

alene om det hele, men udvalget 

består nu af 3 – det er rigtig 

godt. Hos badminton har jeg for-

nemmelsen af, at der er kommet 

et nyt medlem som ønsker at 

medvirke til, at badmintonafde-

lingen – måske især for seniorerne 

– for næste sæson kan mønstre 

fremgang i holdsamarbejdet 

med Nyker IF.

Vi har holdt generalforsamling 

og også her har det glædet mig, 

at Marie Rømer har valgt at stille 

sig til rådighed som suppleant til 

bestyrelsen, således, at vi nu er 

helt fuldtallig både i bestyrelse 

og i forretningsudvalget, samti-

dig med, at Marie jo har kontakt 

til skolen men samtidig også er 

ny i bestyrelsessammenhæng og 

derfor måske sikkert har en helt 

anden måde at se tingene på.

Der har også været afholdt gene-

ralforsamling/repræsentant-

skabsmøde i bl.a. Bytinget og i 

Bornholms Idrætsråd og begge 

steder havde bestyrelsen indstil-

let vores kasserer Susanne Olsen 

til at modtage henholdsvis 

Ildsjæleprisen fra Bytinget og 

Sparekassen Bornholms Fond le-

derpris fra Bornholms Idrætsråd 

og begge steder synes man at 

Susanne var det rette til at mod-

tage priserne, hvilket jo er rigtig 

dejligt både for Susanne men 

også rigtig dejligt for Hasle 

Idrætsforening – så igen rigtig 

tillykke med priserne Susanne.

Vinteraktiviteterne i gymnasti-

kafdelingen er også afsluttet, 

badminton afdelingen har også 

lukket ned og bordtennis har 

haft de sidste afsluttende kampe 

så jeg tillader mig derfor at me-

ne, at de afdelinger nu samler 

kræfter til den nye sæson som 

begynder i efteråret.

Fodboldafdelingen har sluttet in-

dendørs fodbold og ”er kommet 

på græs” hvilket jeg tror de er rig-

tig glade for og så begynder alle 

kampene både i Hasle og i Nyker 

hvor vi jo har holdsamarbejde – 

hvilket jeg synes er rigtig godt.

Storegade 73

Susanne Olsen.
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Hasle Idrætsforening

BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 12. 
september 2018 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 24. 

april 2019.

Husk kaffekoppen

www.ok-entreprise.dk
Bymarken 12 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

Byggemodning, kloakreperationer  
fundamenter og meget mere...

Jeg vil igen ikke undlade at næv-

ne vores to andre udendørs afde-

linger, nemlig petanque og kroket. 

De stopper jo ikke sæsonen fordi 

solen skinner eller fordi det er 

koldt samtidig med, at kalen-

deren siger forår eller efterår – de 

er simpelthen så seje, at de spil-

ler i ordets bogstaveligt forstand 

hele året – dyb respekt.

En anden afdeling som jeg også 

har dyb respekt for er vores ban-

koafdeling. Dette udvalg sørger 

for, at der hver eneste onsdag fra 

efterår til forår – næsten uafbrudt 

– er banke i vores bordtennissal 

med næsten eller godt 100 del-

tagere.

Jeg vil gerne sige rigtig mange 

tak til udvalget og også tak til al-

le de mennesker fra nær og fjern 

der onsdag efter onsdag vælger 

at spille banko i Hasle Idrætsfore-

ning – det er rigtig dejligt og det 

giver et rigtig godt tilskud til de 

unge medlemmer i klubben som 

bl.a. nyder rigtig godt af over-

skuddet – tak skal I alle have.

Ved generalforsamlingen er det 

en tilbagevendende tradition, at 

idrætsforeningen vælger årets 

leder på tværs af alle afdelinger.

Årets leder blev i år Henrik Mad-

sen fra gymnastikafdelingen som 

er instruktør i afdelingen samti-

dig med, at han også sørger for, 

at være altmuligmand for afde-

lingen lige fra at sørge for, at der 

kommer styr på redskabsrum-

met til at arrangere overnatning 

for gymnaster og samtidig have 

et øje på den enkelte og denne 

kunnen – tillykke med prisen, 

den er fuld fortjent.

Den sidste afdeling som jeg den-

ne gang vil fremhæve er vores 

klubhustilsyn som hele tiden sør-

ger for, at vores klubhus er i or-

den og fremstår rent og pænt så 

det er en fornøjelse at komme 

derop.

Udvalget fik ved generalforsam-

lingen valgt et nyt medlem, Bo 

Rasmussen, til tilsynet som har 

meldt sig klar til at tage fat på de 

opgaver som der altid er og altid 

bliver løst i klubhuset – rigtig 

velkommen i udvalget.

Afslutnings vil jeg gerne opfor-

dre alle til at komme med nye 

ideer og tiltag så vores idrætsfor-

ening kan udvikle sig til gavn for 

hele området. Det er desværre 

ikke alt, der kan gennemføres, 

men jeg er sikker på, at besty-

relsen som helhed meget gerne 

vil medvirke til at vores forening 

udvikler sig.

Til sidst vil jeg gerne ønske alle 

medlemmer med familier en rig-

tig god sommer og velkommen 

til de udendørs aktiviteter i Hasle 

Idrætsforening.

Rigtig godt forår og sommer.

Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening

BORNHOLMER-
BREDBÅND
BRINGER OS 
BORNHOLMERE
SAMMEN – MED
FREMTIDENS
TEKNOLOGI OG
LOKALT NÆRVÆR

FRA

 179,-
BORNFIBER.DK

7089 0000

PETANQUE

Vi har nu taget hul på et nyt år, 

hvor vi forhåbentlig får spillet en 

masse petanque og ikke mindst 

nogle dejlige timer med en mas-

se frisk luft.

Vi sluttede 2017 med julefrokost 

lørdag den 25. november hvor vi 

var 22 deltagere der havde en 

rigtig hyggelig eftermiddag.

Der årlige medlemsmøde blev 

afholdt lørdag den 20. januar, 

hvor der var mødt 24 af vores  

medlemmer. Vi startede med et 

mindre traktement, og derefter 

begyndte mødet. Til udvalget var 

Kaj Erik og Niels på valg, de blev 

begge genvalgt, valg af supple-

ant, Bo , blev genvalgt, bane-

udvalg og festudvalg blev 

ligeledes genvalgt.

Den 10 februar havde vi spiller-

møde hvor vi besluttede at til-

melde  2 hold  i  henholdsvis i A 

og C rækken.

Vi vil gerne invitere interesserede til at komme ud på vore baner for at 

prøve spillet, vi har kugler der kan lånes, så kom bare på en af vore træ-

ningsdage.

AKTIVITETSKALENDER 2018
Træningstider: Torsdag kl. 10.00 – 12,00

Lørdag   kl. 13.00 – 15.00

Søndag  kl. 10.00 – 12.00

Vinspil: Første lørdag i måneden

Start 7. april slut 3. november

Udvidet vinspil den 7. juli

Skov og Strand: Søndag den 10. juni kl. 09.00 ved røgeriet.

Klubmesterskab /double: Søndag den 24. juni kl. 10.00

Klubmesterskab/single: Søndag den 12. august kl. 10.00

Spillermøde/femkamp: Søndag den 9. september kl. 10.00

Holdturneringen starter i uge 17 frem til uge 25 og efterårs turnerin-

gen fra uge 30 til uge 34.

Mandags mix starter mandag sen 18 juni i Hasle, og fortsætter de føl-

gende 5 mandage i Poulsker, Åkirkeby, Klemensker, Viking og Nyker,

Så jeg håber at mange vil møde op, der er ingen tilmelding.

Husk vores skov og strandpetanque søndag den 10 juni, tilmeldingsli-

ste vil blive opslået i klubhuset.

Klubmesterskab i double søndag den 24. juni, hvor vi håber på mange 

deltagere.

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer, med håb om mange gode timer 

på vore baner.                                                                             

Kaj Erik Hansen
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99,99 kr. 

 
 
 
 
 

Rico 
Underholder under 

spisningen 

Starscream 
 tager over  

kl. 22.00 

Indgang til festpladsen  
( i forbindelse med arrangementet )  

 Grillet gris 
 Flødestuvede kartofler samt 
kold kartoffelsalat 

 Salat m. dressing & brød 

 
 

 

Kun 250 
billetter 

Spis så 
meget du 

kan 
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K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Havnens Dag

Nedtælling til Havnens 
Dag i Hasle

Hasle Havn er én ud af ca. 90 

danske lystbådehavne, og én ud 

af tre bornholmske havne, der d. 

9. juni kl. 11.00-16.00 inviterer 

dig, din familie og vennerne til 

Havnens Dag.

Det er projekt Vild Med Vand, der 

sammen med havnene står bag 

denne begivenhedsrige dag, 

hvor alle kan få lov at opleve og 

teste en masse aktiviteter både 

til lands og til vands i Hasle.

Den store havn i Hasle er et 

naturligt samlingspunkt for land- 

og vandaktiviteter, og målet med 

dagen er at inspirere alle – unge 

som ældre – til at benytte de 

fantastiske muligheder, som 

havnens foreninger rummer og 

lægger op til. Det er anden gang, 

at Havnens Dag løber af stablen i 

Hasle Havn, men tredje gang på 

landsplan.

Vi inviterer dig ned på Hasle 

Havn denne dag for at snuse til 

stemningen og lade dig rive med 

af de spændende, gratis 

aktiviteter – eller blot for at 

slentre en tur, spise en grillpølse, 

en burger eller en is, drikke en 

bornholmsk øl og en god kop 

kaffe, og snakke med venner og 

bekendte.

Foreningerne, der holder til 

omkring havnen, og som er 

medskabere til de mange 

aktiviteter der foregår på 

Havnens Dag, er Hasle Sejlklub, 

Hasle Småbådeklub, Hasle 

Badeklub, Bådemotorklubben 

Columbus, Hasle Havns Venner 

samt Bornholms Kajakklub. Ud 

over klubberne, så deltager i 

skrivende stund også et par 

klasser fra Svartingedal Skolen. 

Du kan møde forskellige 

bådejere, der inviterer ombord 

på deres båd, private aktører 

med forskellige tilbud og meget, 

meget mere. Hele programmet 

kan læses på 

www.vildmedvand.dk/hasle 
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Havnens Dag

Et hav af gratis oplevelser

På dagen vil der være et hav af 

gratis oplevelser for alle. 

Formålet med Havnens Dag er, at 

bornholmerne får øjnene op for 

samværet og alle de aktiviteter, 

som havnen og vandet indbyder til. 

Vi vil i år introducere et havne-

orienteringsløb for børn og 

barnlige sjæle, så man får 

mulighed for at finde og deltage 

i alle de spændende aktiviteter, 

der finder sted rundt omkring på 

vores store havn. 

I Hasle kan du fx prøve at komme 

på besøg i en sejlbåd, en motor-

båd, en fiskekutter, en jolle og i 

en kajak. Og du kan også prøve 

at dissekere en fisk, se og høre en 

kuttermotor tøffe, spille fodbold 

på en oppustelig bane, prøve at 

være vinterbader, spille 

beachvolley, hoppe i hoppe-

borgen, fiskedam, der vil være 

smagsprøver på fisk m.m.m.

Du kan også møde fiskerne, der 

året rundt lander og sælger 

deres fisk direkte fra bådene. Du 

kan nyde lækre fiskeretter, få en 

havnerundvisning eller slappe af 

og nyde udsigten fra de tre 

cafeer, der samler både lokale og 

turister i sommerhalvåret. Så det 

drejer sig ikke kun om traditionel 

sejlads, men også om en lang 

række nye aktivitetsformer, som 

fx havkajak og kajakpolo og 

jollesejlads, hvor der er mulighed 

for at have det sjovt med 

hinanden imens.

Det er som sagt anden gang, at 

Hasle Havn er med i den lands-

dækkende begivenhed. I ugerne 

op til d. 9. juni vil tovholderen for 

Vild Med Vand i Hasle lægge de 

forskellige aktiviteter og 

arrangementer på hjemmesiden 

vildmedvand.dk/hasle med 

nøjagtige informationer om tid 

og sted, så du kan sætte kryds i 

kalenderen, hvad du har lyst til at 

deltage i. Sidste år var Hasle den 

havn, der havde flest aktiviteter 

af alle havne på Havnens Dag i 

Danmark. Det bestræber vi os 

også på at være i år. 

Baggrund

Havnens Dag er en del af projekt 

Vild med Vand, som Dansk 

Sejlunion og Foreningen for 

Lystbådehavne I Danmark (FLID) 

står bag. Projektet er støttet af 

Nordea Fonden og har til formål 

at gøre det lettere for 

befolkningen i Danmark at 

udleve maritime drømme 

gennem oplevelser i, på og 

omkring vandet i 

lystbådehavnene ved at åbne 

havnene op og gøre dem til 

lokalt samlingspunkt for 

oplevelser, fællesskab og 

vandaktiviteter for enhver smag. 

På Bornholm kan du opleve 

Havnens Dag både i Svaneke, 

Nørrekås og altså i Hasle.

Har du en aktivitet, eller ønsker 

du at få yderligere information, 

så kontakt:

Vild med Vand-tovholder, Githa 

Jartoft

Tlf.: 2856 3198 

E-mail: gjartoft@gmail.com
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Så er vinterens mørke og kulde blevet afløst af det 

skønne grønne forår. FDF-møderne er allerede mere 

eller mindre rykket udenfor i haven. Der bliver leget, 

lavet bål og spillet bold. I løbet af vinteren har vi også 

været udenfor, men nu kan nu se hinanden når vi 

leger.

I skrivende stund er de ældste FDF’ere ved at gøre sig 

klar til årets væbnermesterskab på Sjælland. 

Mesterskabet foregår fra den 9.-13. maj, her skal de 

lege sig igennem en masse sjove opgaver rundet 

omkring i København sammen med 1600 andre 

FDF’ere. 

Pinsen fejrer vi med at gå bunden ud af vores 

kondisko, få store vabler og ømme muskler, alt 

sammen ved at gå den årlige spejdermarch. For jer 

der ikke ved hvad det går ud på kan vi fortælle at det 

er en tur der er tilrettelagt sammen med samtlige 

spejderkorps på øen. Der kommer også spejdere/

FDF’ere hertil fra andre steder i landet.  Turen 

begynder på Galløkken i Rønne hvor man i samlet 

flok går ud af Rønne med faneren i spidsen. Når vi når 

Sejrsgård er der fri gang, og alle går imod Hasle. 

Turen denne fredag ender på Sandkaas camping. 

Lørdag går man til Balka, og søndag går den igen 

imod Galløkken i Rønne. Man kan tilmelde sig hele 

turen, eller man kan melde sig til dele af turen. Der er 

også mulighed for at ændre dette, så hvis du 

pludselig får lyst til at gå længere, må man gerne 

dette. Dette er ikke en almindelig lejrtur, hvor 

børnene afleveres på Galløkken fredag og hentes 

igen søndag. Dette er en familietur, hvor man følges 

med sit barn hele vejen. Det er en meget skøn tur, og 

man lærer en hel del om egne grænser, barnets 

grænser (og barnet selv lærer en masse), og så får 

man en tur med masser af nærvær og tid til snak, 

noget som er en mangelvare i dagens samfund. Ikke 

mindst får vi oplevet den bornholmske natur, og 

forårets dejlige vejr.

I sidste Hasle nyt fortalte vi om vores nye bålhytte der 

var ved at ”rejse” sig i vores baghave. Bålhytten er nu 

færdig, og vi nyder den rigtig meget. 

Onsdag den 20. juni går vi på sommerferie, og starter 

op igen med FDF onsdag den 22. august. 

Sommerafslutningen afholder vi sammen med vores 

familie i Kredshuset. Vi spiser og leger sammen, og 

ønsker hinanden en dejlig sommer. 

På vores hjemmeside http://www.fdf.dk/hasle-

rutsker/, eller på vores Facebook side kan i læse mere 

om hvad vi laver, og se lidt billeder fra vores 

mødeaftner. 

FDF er for børn der er fyldt 5 år, og man er meget 

velkommen til at komme på besøg og lure om FDF er 

noget. Vi mødes hver onsdag i vores Kredshus i 

Rutsker fra kl. 18.00-19.30. Er du voksen er du også 

meget velkommen, og der er ingen krav om spejder/

FDF erfaring, blot lysten er der til at få en masse 

skønne oplevelser med en flok dejlige børn. 

FDF Hasle-Rutsker
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Børnehuset

Håndværkere, - hvad laver de dog der?

Woooow, der har været travlt i børnehuset. Vi bygger og bygger og 

bygger, og nogle af børnene er på fornavn med nogle af de søde og 

imødekommende håndværkere vi har i huset. 

Det hele startede med at vores forældre i 2016 sagde ja til madordning. 

–Det betød at vi fik bevilget nyt køkken. 

Køkkenbyggeriet gik i gang i maj måned 2017 og det var startskuddet 

til et større byggeri. Der er virkelig blevet investeret i vores børnehus:

Vi har fået nyt køkken, fået skiftet lys i hele institutionen, vi har fået nyt 

gulv, der er blevet malet op og nyindrettet med spritnyt inventar i 

børnehaven. 

Der er nye legeredskaber på vej på legepladsen, personalestuen er ny 

og i skrivende stund er håndværkerne ved at færdiggøre et helt nyt 

ventilationsanlæg i hele huset.

Alt sammen noget der tilsammen løfter dagligdagen for børn og voksne. 

Det er blevet så godt. Vi glæder os over at der er velvilje til at investere i 

byens kommunale børnehus. Det kan fortælle noget om at der er tro 

på at Hasle er og forbliver en by hvor børnefamilier gerne vil bo.

Har du lyst til at se hvordan børnehuset ser ud og hilse på os holder vi 

åbent hus d. Onsdag d. 20/6 kl. 15.30-16.30 

Indtil da krydrer vi dette nummers artikel med lidt billeder.

Om vores samarbejde med og for byen: 
Hvert år pynter vi byens rundkørsler op med påsketing vores børn 

laver. Vi skyder vores forårsprogram i gang med påskearrangementet 

på Fælleden og det blev igen i år et super arrangement, -takket være 

den tilslutning der er fra byens børn og forældre. – Og takket være 

Hasle byting, Spar og bageren der har doneret Kinderæg og SOL boller. 

Vi er igen i år blevet inviteret på fiskefrikadeller på røgeriet, og 

plejehjemmet tager altid gerne imod besøg af søde og legende børn.  

Vi arrangerer hvert år Børnenes internationale dag for alle førskolebørn 

fra Hasle og omegn. Vi er rigtig glade for den tilslutning der er. I år er 

årets tema Børns ret til leg og fællesskaber. Det fejrer vi fredag d. 1. Juni 

på fælleden. Kig forbi hvis du alligevel skal ud og lufte dig, og se 

hvordan børnene hygger sig sammen.

Den lokale skole: Vi har en mangeårig tradition for samarbejde med 

skolen. Vi besøger skolen året rundt og i månederne op til skolestart er 

det med de ældste børn vi tager på åbent hus besøg og har et fælles 

kunstprojekt omkring overgangen til skole. Kommunen har hyret 2 

lokale kunstnere der sammen med alle øens kommende skolebørn- på 

de enkelte skoler- arbejder med et fælles tema. –Det er SUPER GODT. 

Sidste år lavede børnene fuldstørrelses portrætter som tog imod dem 

på skolen på første skoledag. Årets tema i år er Livets træ. Det venter vi 

os meget af. Vi har 10 børn der skal starte i skole i år, - 1 barn bor i 

Sandvig og starter på Kongeskær, de 9 andre starter på Svartingedal. 

Vi ses i lokalområdet, - og måske også til åbent hus?

Bedste forårshilsner fra

Alle os i børnehuset
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NNew Orleans Delight

 

New Orleans Delight glæder sig til igen i år at give koncert i 

Hasle kirke mandag den 9. juli 2018 kl. 20.00 . 
New Orleans Delight har siden orkestrets start i 1996 været stærkt efterspurgt og har 
spillet et utal af kirkekoncerter i Danmark, Sverige, England samt i den Norske 
Sømandskirke i jazzens fødeby New Orleans. 

New Orleans Delight spiller rendyrket New Orleans jazz og behersker mange af de 
genrer der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra ”Parade Music”, ragtime, 
caribiske rytmer, ”dancehall" melodier, blues og boogie til medrivende hymner og 
spirituals. 

 

 

  

Hasle Byting
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Natur Børnehaven

Så kom foråret så dejligt. Endelig 

kan vi smide alt det varme tøj, som 

kan være så svært at røre sig i. 

I Naturbørnehaven hilser vi 

foråret hjertelig velkommen, og 

er gået i gang med af så tomater, 

agurker og blomster indenfor. 

Vores højbede er blevet fyldt 

med ny jord og gødning, malet 

og står helt klar til lunere vejr, så 

vi kan så gulerødder og passe 

jordbærplanterne. Det er en skøn 

oplevelse at følge naturens 

skiften sammen med børnene. 

Deles om glæden når vi ser 

knopperne på træerne springer 

ud, og alle de små insekter i 

jorden vækkes til live igen. 

Siden sidste Hasle nyt har vi 

været på mange skønne ture i 

skov og på strand. Det endte jo 

også med sne i flere dage, så 

skønne kælketure og leg i sneen 

oplevede vi også. Da vi nåede 

midt april gik vi på jagt efter 

foråret – og fandt det.

I marts havde vi besøg af Helle 

fra den kommunale tandpleje. 

Hun viste os store tænder, en 

kæmpe tandbørste og fortalte 

om bakterier. Alle lyttede godt 

efter, og fik en fin tandbørste 

med hjem. 

Tiden i børnehaven er også 

præget at kommende skolestart. 

Kommunen har et skoleprojekt 

sammen med alle børnehaver og 

skoler på Øen. Projektets tema er 

livets træ. Der bliver klippet 

blade, samlet affald og grene. 

Disse ting skal de have med ud 

på hver deres skole, hvor de 

sammen skal lave et stort træ. Vi 

har i år 8 børn der skal begynde i 

skole, fordelt på tre skoler. 

I maj måned har vi igen i år 

meldt os til cykelleg. Cykelleg er 

Cyklistforbundets svar på sjov 

cykeltræning. Barnet lærer 

afstands- og fartbedømmelse, 

rum- og retningssans og alle 

former for manøvrer på cyklen. 

Cykelleg understøtter også vores 

pædagogiske arbejde med at 

styrke børnenes udvikling. Helt 

konkret kommer det til at foregå 

hver onsdag i maj måned. 

Mange af børnene lærer her at 

cykle og blive fortrolige med den. 

Alle har deres egen cykel og 

hjelm med, løbecykel eller alm 

cykel uden støttehjul. 

Nogen har måske fulgt med i DR 

ramasjangs miljøprojekt om at 

redde bierne. Hvis nu alle bierne 

forsvandt, ville det få stor 

betydning for planter og frugter 

og for menneskers adgang til 

meget af den føde, vi i dag tager 

for givet. Siden 1980 er bestanden 

af honningbier indskrænket 

drastisk, og forskere er bekymrede 

for biens overlevelse. 

Naturbørnehaven har besluttet 

at være en del at dette. Vi vil lave 

frøbomber (blomsterfrø i 

lerholdig jord der kastes på 

grønne områder), bygge 

bihoteller, og så masser af 

blomster. 

Forår betyder også flere ture ud i 

det blå med rygsækken på. Der 

er mange ønsker på vores turliste, 

bla. Døndalen, Kobbeåen, 

rovfuglecentret og trolling. Det 

er skønt at komme ud og opleve 

Bornholm sammen med børnene. 
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22
Tlf.: 61249126

E-mail: 

haslegenbrug@outlook.dk

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

Udvalgsmedlem

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Udvalgsmedlem

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Udvalgsmedlem

Jytte Berg Nielsen

Møllebakken 14, 3790 Hasle

Tlf.: 40 47 94 48

Suppleant

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf.: 30 70 46 35

Nu nærmere sommeren sig og 

tid til udendørs aktiviteter.

Vi har parasoller og udendørs 

legetøj. Billigt porcelæn og glas 

til havefesten. Spil og selvfølgelig 

en god bog til en regnvejrsdag.

Se vores store udvalg i shorts -T-

shirts og sportstøj til både damer 

og herrer. Vi har fået et stort parti 

T-shirts til børn (alle størrelser). 

Ta’ 2 stk. for 20 kr.

Vi har også musikanlæg – video-

maskine – lamper og andre 

elektriske artikler.

Skal du have ryddet op i gemmerne, 

så modtager vi gerne salgbart tøj, 

møbler, køkkenting, elektronik 

og andet i god og rengjort stand.

Det, du kan undvære, er 

uundværligt for andre.

Ting og sager, mange skønne ting på lager.

Vækst-Huzet – et hus med liv i

Alle i butikken arbejder frivilligt 

og overskuddet fra salget går til 

kirkelige projekter, sundhed, 

uddannelse, nødhjælp og 

udvikling i fem afrikanske lande.

Vi glæder os til at se dig.
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Go´ motion

Mandag kl. 10:00-11:00.

Gymnastik for aktive ældre.

Vi mødes på hyggelig vis, får 

pulsen op, sved på panden, en 

god latter og socialt samvær.

Engelsk

Mandag kl. 9:30-11:00.

Let øvede

Tirsdag kl. 13:30-15:00.

Øvede.

Kreativt værksted

Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger

Løbbinding, nålefilt, papirflet 

m.m. 

Kreativt værksted

Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger

Domino- og alm. strik

EDB

Onsdag kl. 9:00-11:30.

Der er 6 computere med adgang 

til internettet til rådighed.

Stavgang

Onsdag kl. 9:30-10:45.

Stave kan lånes

Stolegymnastik

Onsdag kl. 13:00-14:00.

Der er både siddende og stående 

øvelser.

Kortspil

Torsdag kl. 12:15-15:15.

Spillerne har det hyggeligt.

Hyggeligt samvær

Torsdag kl. 13:00-15:00.

Strik lapper (15x15 cm) af 

forskelligt restegarn – til 

velgørende formål.

Kom og vær med.

"Husker du"

Torsdag kl. 13:00-15:00.

Her kan vi mødes og fortælle og 

snakke om oplevelser fra gamle 

dage.

Motion for mænd

Torsdag kl. 15:30-16:30.

Styrke- og konditionstræning.

Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.

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

”Husker du”:
Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”, 

hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drikker kaffe. I disse 
hyggelige omgivelser sætter en gruppe sig sammen og 

udveksler oplevelser fra vores unge dage. 
Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som 
man måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne 

oplevelser med andre.
Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som 

ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ugeprogram for aktiviteter:

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56

Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95

Følg med i opdateringer på 
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg 
herefter Borger / Seniorer / 
Aktivitetscentre – eller ”google” 
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du 
telefonnummer, arrangementer 
og andre oplysninger og her 
kan du også læse vores blad 
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri 
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på 
Facebook, hvor der er oprettet 
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”

OBS 
Aktivitetscentret er åbent, når 
der er arrangementer – Se 
ugeprogrammet. 
Der vil være mulighed for at 
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og 
fødselsdagskort kan købes eller 
bestilles i Aktivitetscentrets 
åbningstider.



17

Aktivitetscentret i Hasle

”Hasle Senior Walk”:

Vi mødes ved Multihytten i Parken (ved Vandrehjemmet), og medbringer kaffe og kage til eget forbrug.
”Kaffekurven” kan opbevares ved Hytten, så vi ikke behøver at bære den med på turen.

Vi satser i øjeblikket på 2 ruter i forskellige længder – den korte tur på ca. 1,5 km, hvor man også kan deltage 
med rollator – og en længere på ca. 4-5 km.
Andre ønsker til andre ruter og andre længder er altid velkomne.

Efter turen samles vi igen ved Multihytten og drikker i fællesskab vores medbragte kaffe.

Der er ikke tilmelding – man møder bare op og deltager, og skulle man pludselig møde en gammel ven/
veninde, barn/barnebarn eller nogen anden, så bare tag vedkommende med.

Skulle det blive meget dårligt vejr bliver vi hjemme.

Kommende arrangementer:

Hasle Senior Walk 18. jun.   kl. 13:00

Aktivitetscentret holder sommerpause 
fra den 19. juni til og med den 2. september.   

Vi ønsker alle brugere og holdledere 
en rigtig god sommerferie. 
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-

tælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson

Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden

Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

18. maj

Elsa og Carsten Mikkelsen

fortæller om Færøerne

25. maj Café

1. juni  

Udflugt til Fredensborg Badehotel

8. juni

Jakob Houler: ”Juleengle? 

Ja,- men hvad laver de resten af 

året?

15. juni Café

22. juni

Seniortræf på Bækkely

Café Kilden ønsker alle en god 

sommer. Vi glæder os til at ses 

igen den 3. august 2018

3. august Café

Hvordan har du haft det siden vi 

sås sidst?

10. august 

Gunver Bech kommer og 

fortæller om vågekonerne og 

deres arbejde

17. august Café

24. august 

Udflugt til Arnager. Vi drikker 

kaffe på Arnager Røgeri

31. august Café

7. september

En eftermiddag hjemme hos Mie 

på Ellebakken 3 med Mies 

hjemmebag

14. september Café

21. september

Jesper Hansen kommer og 

fortæller om ”Mennesker, jeg 

mødte”

En trofast ven

Bedstemor havde en kæmpestor 
vaskebalje i vaskekælderen. Den 
samlede regnvand fra taget. Som 
lille prøvede jeg at kigge over 
kanten. I det spejlblanke vand så 
jeg mit eget ansigt klarere end i 
spejlet.

Bibelen sammenligner venskab 
med sådan et vandspejl. ”Som 
vandet spejlet ansigtet, sådan 
spejler hjerter mennesket” (Ordsp 
27.19)

Sådan er et godt venskab. Vi deler 
hinandens smerter og glæder. Vi 
forstår hinanden. Vi er ikke alene 
med vore problemer. Vi er to.

Samtidig bliver vennen et spejl, 
som hjælper mig til at forstå, 
hvem jeg er. Ærlig respons fra 

gode venner giver selvindsigt. 
Uden venner bliver vi efterhånden 
usikre. Vi trænger til spejle.

I en dejlig kristen sang synger vi: 
”Hvilken ven vi har i Jesus! ”Jesus 
vil være vor ven.

”Jeg kalder jer venner ”(Johs 
15,15). Jesus ved alt og kender os 
til bunds. I hans ord må vi spejle 
os. Dér giver han respons. 
Kærligt viser han os, hvem vi er
—både vor storhed som hans 
skabninger og vor ynkelighed 
som syndere.

”Jeg vender min hånd mod dig! 
”siger han (Es 1,25). Han er 
trofast! Han opgiver os ikke. Han 
sviger aldrig og svigter aldrig.

Egil Sjaastad
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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 tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag 

kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf. 

56953295

E-post: hala@km.dk

Graver i Hasle 
Preben Sommer
Træffes på kirkegården på Fælledvej 

32, tirs-fre. Mandag er fridag.

Tlf. 5696 5115 / 2345 7683

E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård, 

bedst tir.–fre. 8-9.

Tlf. 5185 5916

E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

E-post: aase.houler@gmail.com

Organist
Vakant

Sognemedhjælper
Elsa Fonsdal Mikkelsen
Tlf. 2947 2088

E-post: elsa@fonsdal.dk

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen

Julegade 2 C, tlf. 6051 5989

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. 1. juli til 

sognepræsten. 

NY SOGNEMEDHJÆLPER

Fra d. 15. april har vi i Hasle-Rutsker sogne fået en ny 

sognemedhjælper, som mange i forvejen kender. Det er Elsa 

Mikkelsen (th.), Storegade i Hasle. Elsa er pædagog og fortsætter med 

at arbejde i børnehaven i Klemensker, men fra 15. april er hun også 

ansat 6 timer om ugen som sognemedhjælper hos os. Elsa skal 

foruden de faste løbende opgaver for sognemedhjælperen særligt 

arbejde med forholdene for familier med børn i det kirkelige arbejde i 

Hasle-Rutsker. I menighedsrådene glæder vi os rigtig meget over, at 

Elsa er gået ind i denne opgave. 

Samtidig vil vi gerne rette en tak til Anne-Marie Hinge (tv.), for hendes 

tid som sognemedhjælper gennem det seneste års tid, især for 

arbejdet med minikonfirmanderne. 

KONFIRMAND-UNDERVISNING 2018-19
og KONFIRMATION i foråret 2019. 

Også i det kommende skoleår regner jeg med at kunne tilbyde 

konfirmandundervisning her i Hasle hver tirsdag kl. 14.30 – 16. 

Jeg forventer, at 7. klasses børnene fra Rønne-skolerne vil kunne få fri 

til at nå frem til det tidspunkt. 

Konfirmationerne i året 2019 er planlagt til d. 14. april i Ruts Kirke og 

d. 28. april i Hasle Kirke.

Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved 

henvendelse til undertegnede. Helst inden sommerferien. 

Orienteringsmøde: Tirsdag d. 12. juni kl. 16.30 – 17.30 er alle 

eventuelle konfirmander og forældre velkomne til et 

orienteringsmøde. Man er også meget velkommen til når som helst at 

henvende sig for at få nærmere information. Venligste hilsener Jens 

Jørgen Rasmussen, sognepræst (Tlf. etc. se side 19). 
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MAJ
20. – Pinsedag, Joh 14,15-21 
Ruts 9.00
Hasle 10.30
* Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

21. – 2. pinsedag dag, Joh 6,44-51
Hasle Fælles i Kyllingemoren 10.30
Ruts Fælles i Kyllingemoren 10.30

24. – Spaghettigudstjeneste
Hasle 17.30 Spisning bagefter. 

27. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20 
Hasle 9.00 Fællesgudstjeneste v/ Jørgen Bratkov
Ruts Fælles i Hasle

JUNI
3.  – 1.s.e. trin., Luk 12,13-21 
Ruts 10.30 Almindelig gudstjeneste med dåb. 
Hasle og Ruts 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste 

ved FDF-huset, Rutsker.
Indsamling til FDF.

10. – 2.s.e. trin., Luk 14,2-35 
Hasle 10.30 Gudstjeneste v/ Lis Hejner Mortensen

Østerlars 14.00 (mødetid 13.30): DR-gudstjeneste 
v/Jens Jørgen Rasmussen
Se særlig omtale.

(Gudstjenesten TV-optages af DR og sendes d. 02.09.) 

17. – 3.s.e. trin., Luk 15,11-32 
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

21. – Spaghettigudstjeneste
Hasle 17.30 Spisning bagefter. 

24. – 4.s.e. trin., Matt 5,43-48 
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30 Rytmisk lovsangsgudstjeneste ??

JULI
1. – 5.s.e. trin., Matt 16, 13-26 
Hasle 9.00
Ruts 10.30

8. – 6.s.e. trin., Matt 19,16-26 
Ruts 9.00
Hasle 10.30 

15. – 7.s.e. trin., Matt 10,24-31 
Ruts 9.00 Fællesgudstjeneste v/Per Munch 

Kirkekaffe
Hasle Fælles i Ruts

22. – 8.s.e. trin., Matt 7,22-29 
Hasle 10.30 Fællesgudstjeneste v/ Peter Hauge 

Madsen Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle 

29. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 (alt. Luk 18,1-8)??? 
Ruts 10.30 Fællesgudstjeneste v/Knud Henning 

Hansen
Hasle Fælles i Ruts

AUGUST

5. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24 
Ruts 9.00
Hasle 10.30 

12. – 11.s.e. trin., Luk 7,36-50 
Hasle 9.00 
Ruts 10.30

19. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42 
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30 

26. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28 
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af 
sognets præst. 

* I begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder. 
Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, 
der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte 
”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. 
Kirkebilen betales af kirkekassen. - Dette gælder 
naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne. 
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts 
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. 
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, 
dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557. 

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse 
gratis. 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 6. juni kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle:   Den 12. juni og 16. aug. kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 
44, Hasle. 

JAZZ KONCERT I HASLE KIRKE med New Orleans Delight, 
mandag d. 9. juli kl. 20. Arrangør:  Hasle Byting, 
Der opkræves entré. Se nærmere andet steds i Hasle-Nyt.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i 
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Der holdes 
sommerafslutning d. 1. juni og klubben åbner igen d. 17. august. Få 
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088 
eller Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 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, Filip 
Ambrosen, Elsa Mikkelsen og Jens Jørgen Rasmussen. Hytten holder 
sommerafslutning d. 29. juni og åbner igen d. 24. august. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Vi læser den først kommende søndags evangelium og snakker om 
indhold og mening.   Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. 
Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i 
Hasle. Den 20. juni holder vi sommerafslutning og begynder igen d. 15. 
august. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! Flere oplysninger hos 
sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores kirkesanger eller organist og øver i Hasle Kirke hver 
tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 20 voksne sangere, og 
modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester 
og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til organisten. Koret holder sommerferie fra juni til 
sidst i august. 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 
19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. 
Den 20. juni kl. 17.30 er der 
sommerafslutning for børn og 
forældre. - Flere oplysninger om 
aktiviteter, aldersgrupper og 
medlemskab fås hos kredsleder: 
Katrine Branth, tlf. 2422 6316

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

EVANGELISK LUTHERSK 
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle. 
Der er fælles møder med ELM i 
Rønne. Se mødeplan i 
dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Lene Ambrosen, 
5696 6321

LUTHERSK 
MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle. Se 
mødeplan i dagspressen. 
Flere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Finn Madsen, 
tlf. 5696 4474 

Hytten på tur.
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Musikalsk legestue i Hasle kirke Maj-juni 2018

Går du hjemme med dit barn?

Musikalsk legestue er et tilbud til børn på 0- ca. 3 år i følge med en voksen. Det kan være mor, far, en 

bedsteforælder, en barnepige, dagplejeren, alle er velkomne.

Vi begynder oppe ved koret i kirken hvor vi sidder på gulvet på måtter. Vi synger, spiller musik, danser og hører en 

lille bibelhistorie med figurer. Sangene er godt blandet med kendte og nye børnesange og salmer, hvor vi danser til. 

Bagefter er der tid til kaffe/saft, hyggesnak og lidt leg. 

Vi mødes 5 mandage i maj og juni: 7/5, 14/5, 4/6, 11/6 og 25/6 fra klokken 9.30 til ca. 11.00. Det er gratis at 

deltage. Man skal ikke være med i hele forløbet, men kan også komme en enkelt gang. Giv mig gerne en 

melding om morgenen hvis du regner med at komme, men det er ikke et krav.

Legestuen ledes af sognemedhjælper og pædagog Elsa Mikkelsen 

For yderligere info: tlf 29472088 eller elsa@fonsdal.dk

Lottes Blomster
Vi leverer blomster til enhver lejlighed på hele 
øen - også den sidste, smukke hilsen.
Gratis levering til alle kirker og 
kapeller på Bornholm

Blomsterpigerne sidder klar. Ring 5695 6539

Kom til gudstjeneste med hele landet ved optagelse af TV-gudstjeneste 10. juni 

Hver søndag eftermiddag kan man på DR K  kl. 14, se folkekirkelige gudstjenester optaget rundt om i 

Danmarks kirker. Gudstjenesterne er optaget på forhånd – men er faktiske gudstjenester og mange af seerne 

opfatter sig ikke blot som tilskuere, men som deltagere. Mellem 10.000 og 25.000 mennesker ”deltager” 

således hver søndag i gudstjenesterne på TV. 

Den 9.-10. juni i år kommer DR til Bornholm for at optage fire gudstjenester. For at udnytte ressourcerne så 

godt som muligt optager man alle de fire gudstjenester i Østerlars Kirke, men med forskellige menigheder og 

præster rundt om fra øen. 

Vi har fra Hasle-Rutsker sogne sagt ja til at holde en af de fire gudstjenester i Østerlars Kirke. 

Optagelsen af ”vores” gudstjeneste vil finde sted søndag d. 10. juni kl. 14.00. OBS: Mødetid senest kl. 13.30, 

hvorefter dørene lukkes pga. optageprøver. Optagelserne går i gang kl. 14.00 og forventes at slutte kl. 15.

Gratis bustransport tur-retur, kører fra Hasle Kirke kl. 13.00 og fra Ruts kirke kl. 13.05. Bare mød op og tag med.
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Hallo! Se her!
Alt indenfor havearbejde, 

flisebelægning, bortkørsel 
af affald, oprydning, 

snerydning, flytning af 
postkasser ud til skel, 
rensning af tagrender, 

rengøring m.m.

Blip-Båt ring De blot, 
intet er for småt!

Kun fantasien sætter 
grænser!

"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2893 6841

Kirkesiderne

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
og BÅLHYTTE-indvielse.
Søndag d. 3. juni kl. 14.00 holder 

vi friluftsgudstjeneste for 

begge sogne på græsplænen 

ved FDF-huset i Rutsker, 

Kirkebyen 33, 3790 Hasle. 

Gudstjenesten bliver god for 

børn og før eller efter 

gudstjenesten indvier vi den 

splinternye bålhytte på 

pladsen.   

Der bliver indsamling til FDF-

Hasle Rutsker. 

Husk solhatten, hvis solen 

skinner, og medbring evt. noget 

at sidde på og tøj efter vejret. 

Kirkebil kan benyttes fra begge 

sogne.

FDF byder på gratis kaffe og 

kage efter gudstjenesten.

VELKOMMEN TIL SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Konceptet er fortsat en lille kort børne-familiegudstjeneste i Hasle kirke 

– og derefter fælles spisning i hjemmekundskabs-lokalet på skolen. 

Spaghettigudstjenesterne arrangeres af frivillige, sognemedhjælperen 

og sognepræsten i fælleskab. 

Kryds af i kalenderen og mød op i Hasle Kirke den: 

24. maj kl. 17.30

21. juni kl. 17.30

VI SYNGER SOMMEREN IND 
med Hasle-Rutsker Kirkekor

Onsdag d. 30. maj kl. 19.30 

indbyder Hasle-Rutsker kirkekor 

og menighedsrådene til en 

festlig sangaften i Hasle Kirke. Vi 

synger vores dejlige 

sommersange og -salmer og 

hører koret synge. Bagefter 

hygger vi os med kaffebord nede 

på Rådhuset, Hasle Kultur- og 

Medborgerhus.  
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Bestyrelse

Formand:

Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657

Mobil: 2621 4657

Næstformand & Arkivleder:

Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:

Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:

Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl.:

Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Bestyr. Suppl.:

Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

Bestyr. Suppl. & Sekretær:

Bente Clausen, tlf. 6171 3790

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 tele-

fonisk henvendelse til forman-

den eller et bestyrelses medlem, 

kan man altid aftale andre tids-

punkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er: 

kontakt@haslelokalhistorie.dk

www.haslelokalhistorie.dk 

Hvis du/I skulle have gamle bil-

leder eller gamle artikler lig-

gende, så vil vi meget gerne 

låne dem. Billeder af ejendom-

me, gårde, huse, skibe, fisker-

både, gamle biler og 

motorcykler, gamle forretnin-

ger og virksomheder.

Kunne du/I tænke jer at se hvem 

der stod fadder på f.eks. dine 

bedsteforældre ja, det vil vi 

meget gerne hjælpe med, da vi 

har de bornholmske kirkebøger.

Bestyrelsen

Arrangementer

Udstilling:
Kom og besøg vores udstilling om Vilhelm Herold på Hasle Rådhus. Vi 

har åbent i Turistkontorets åbningstider.

Udstilling:
Se også vores udstilling på Hasle Røgeri. Den omhandler fiskeri og 

kulbrydning m.m. Her er åbent i Røgeriets åbningstider.

Sommerferie:
Vi holder ferielukket i juli og august måned, vi åbner igen den 4. 

september kl. 19.00 - 21.00. Skulle der være behov for hjælp i disse to 

måneder, så prøv på tlf. 2621 4657. Vi ønsker hermed alle en rigtig god 

sommer.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut

Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com

Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15

Så er den nye Hasle kalender 2019 på gaden. Den kan 
købes hos Hasle Røgeri - Jens Emil - samt i 

Lokalhistorien. Den koster 105,- kr. 

Det er igen i år Mikael Vang der har fotograferet og 
Christl Vang der har designet den.
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Generalforsamling lørdag den 24. februar kl.14.00 i 
Store Sal på Rådhuset

Formanden kunne byde velkommen til 40 medlemmer af 316.

Vi startede med at synge ”Den danske sang er en ung blond pige”. 

Hvorefter vi mindedes de af vore medlemmer der var afgået ved døden 

i årets forløb.

Derefter kunne vi gå i gang med generalforsamlingen, hvor Knud Erik 

Olsen blev valgt til dirigent og ledte os sikkert igennem. Bestyrelsens 

beretning samt det reviderede regnskab blev godkendt.

Af aktiviteter var der en del planlagt og nogle under udarbejdning. 

Ingen indkomne forslag. Kontingentet er stadig kun 70,-kr.

Valg af bestyrelse og suppleant: 

Tonni Jørgensen - Lulu Hansen - 

Birthe Pedersen blev alle 

genvalgt. Suppleant Jørn Ole 

Marker ønskede ikke genvalg - så 

ny suppleant blev Bente Clausen.

Revisor Flemming Kofoed og 

suppleant Jørn Uffe Hansen 

modtog begge genvalg.

Knud Erik Olsen kunne nu runde 

generalforsamlingen af og 

takkede for god ro og orden.

Herefter takkede formanden 

Jørn Ole Marker for de 8 år, han 

havde været med i bestyrelsen. 

Jørn Ole Marker vil gerne 

fortsætte med praktiske opgaver i foreningen, det er vi meget taknemlige for.

Det næste under eventuelt var at udnævne Erik Grønvang til æresmedlem. Begrundelsen var at påskønne det 

kæmpestore arbejde, han gør 

vedrørende film i foreningen, 

med optagelser redigering m.m. 

hjertelig tillykke. Lulu Hansen 

takkede de nye hjælpere, som er 

kommet til på det sidste, hvor 

der arkiveres og registreres.

Efter kaffen holdt Birgitte 

Borgen Müller Marcussen 

foredrag over sin bog 

”Folkelighedens fremkomst på 

Bornholm 1856 - 1886”. Om bl.a. 

presse og ytringsfrihed.

Formanden takkede af og vi 

sluttede med at synge ”Spurven 

sidder stum bag kvist”.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Richardt Vang-Olsen takker Jørn Ole 
Marker for 8 år i bestyrelsen.

Erik Grønvang får overrakt æresdiplom af Richardt Vang-Olsen, Lulu Hansen ser til.
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Lidt om mig

Formanden bad mig om at skrive 

lidt om hvad jeg er for en. Jeg 

hedder Bente Clausen og blev 

valgt til bestyrelsessuppleant og 

er blevet den nye sekretær i 

foreningen.

Jeg er født i Bur, en lille by på 

landet, 12 km vest for Holstebro. 

Mit jyske kan jeg, den dag i dag, 

stadig ikke løbe fra.

Mit første bekendtskab med 

Bornholm var en skolerejse i 7. 

klasse og kærligheden til øen var 

vakt. Hammershus, klipperne, 

naturen, røgerierne og det 

specielle lys. Jeg tog derfor et 

sommerferiejob på 

Slægtsgårdens Cafeteria i Allinge 

mellem 2. og 3. real, hvilket blot 

bekræftede mig yderligere i, at 

jeg måtte flytte til Bornholm som 

voksen.

Efter realeksamen tog jeg et job 

på Hotel Fredensborg som stuepige, 

indtil jeg kunne starte min 

uddannelse til sygeplejerske i 

1973 på Bornholms Centralsygehus. 

Dog med ½ års afstikker først til 

Thestrup Højskole ved Århus. En 

forskole for sygeplejeelever. 

Dengang skulle eleverne bo i 

elevboligen på Ullasvej i Rønne.

I 1976 blev jeg delvis kro mutter 

på Havnekroen og sammen med 

Henning fik jeg 2 dejlige børn 

Line Emilie og Lars. I starten var 

det et kulturchok. Både m.h.t. 

alkoholvaner og sprogbrug, men 

jeg lærte mange søde 

mennesker at kende som gerne 

ville fortælle deres historier om 

Hasle, Hasle havn og fiskeriet. 

Mange er ikke bekendt med at vi, 

udover at være et værtshus, også 

var involveret i hjemmesygepleje 

og antabus udlevering. Selv 

holdt jeg mest af at passe spise-

restauranten på 1.sal og Diskotek 

Påfuglen. Meget søvn blev det 

ikke til i sommer-månederne. 

Først passe kroen og så total 

stilskift til sygehuset. Fælles for 

begge dele var kontakten med 

mennesker fra forskellige sociale 

lag og deres forskellige livsvilkår.

Henning solgte kroen ved 

udgangen af 1985 og vi kunne 

begynde at leve et ”almindeligt” 

familieliv. Da jeg flyttede til Hasle 

i 76, blev jeg nærmest mobbet af 

mine kolleger for at være flyttet 

hertil. Heldigvis er tiderne skiftet, 

der er sket en stor forvandling på 

godt og ondt. Jeg kunne ikke 

tænke mig at bo andet steds.

Det kom meget bag på mig at 

nedrivningen af Havnekroen har 

påvirket mig så meget, men jeg 

har rigtig mange minder herfra 

og havde gerne set den 

renoveret og anvendt til andet 

formål.

I 1995 læste jeg videre til 

sundhedsplejerske i København 

og arbejdede som sådan til for 2 

år siden, hvor jeg gik på efterløn 

og har nu mere tid til at dyrke 

mine fritidsinteresser. (Naturen 

på gåben eller cykel, have, foto, 

badminton, slægtsforskning og 

lokalhistorie).

På lokalhistorien var min første 

interesse havnerelaterede emne 

samt kyststrækningen fra Sorthat 

til Jons kapel. Nu er det betydelig 

mere alsidigt. Jeg er glad for at 

komme i lokalerne og bidrager 

gerne til at få arkivet til at blive 

lettere tilgængelig for 

interesserede brugere.

Vi ses, Bente Clausen

Bente Clausen
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Ekspressen
Reklame
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ReklameEkspressen udfører alt indenfor trykt reklame fra idé til færdigt produkt.
Det Hasle Nyt du holder i hånden er leveret af ReklameEkspressen, ligesom vi er 
leveringsdygtige i alt fra visitkort, til facadebannere, bilreklamer og meget mere!

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP

Bornholms folkedanser-
klub fra 1890

Denne artikel er skrevet af Eyvind L. Lind 

og stod i Bornholmeren den 23. juni 1973.

Hasle-foreningen ”Capriolen”, 

hvis formål var at opøve 

medlemmerne i bornholmske 

opstillingsdanse.

Af hjemstavnsforskningen 

fremgår det, at tiden omkring 

århundredskiftet var en periode, 

hvor man styrkede kontaktbehovet 

ved at more og underholde sig 

ved komediespil, maskerader, 

musikunderholdninger og ikke 

mindst i opøvelse i bornholmsk 

folkedans.

Optegnelser fra disse år fortæller, 

hvor man i klubber, forsamlings-

huse og rundt omkring på 

gårdene benyttede de lange 

mørkeaftener til at søge sammen. 

Det var således ikke blot til store 

madorgier med efterfølgende 

kortspil, hvor sognets gårde 

undertiden skiftede ejere, eller 

ved kaffegilder, hvor konerne 

strikkede og syede, mens mændene 

samtalede om gårdens drift og 

daglige sysler, om tjenestefolk, 

bryllupper, dødsfald og lignende. 

Nej, man havde mod på livet. 

Man ville se sig om og more sig, 

og man forlangte adspredelser. 

Som et led i denne borgerlige 

hverdag skal der i det 

efterfølgende gives et billede fra 

livet den gang. Det er fra Hasle. 

Her fandt en samling borgere 

sammen og benyttede fritiden til 

at danse ”di borrinjholmske 

opstæjlledansana”.

”Capriolen” hed denne danseklub 

i Hasle. - Den blev startet i 1890 

med lærer Rytsel som formand 

og instruktør, gårdejer Jørgensen, 

Krusegård, som lærer i dansene 

og hjælpeinstruktør og Anders 

Lind som musikant.

Navnet ”Capriol” (eller som 

angivet i leksikaer, ”Kapriol”) er et 

udtryk, som tilhører den højere 

spanske rideskoles vanskeligste 

øvelser. Ud fra dette begreb 

syntes klubben herved klart at 

have villet udtrykke formålet og 

henvise til, at de bornholmske 

folkedanse må betegnes som 

vanskelige øvelser. 

Medlemmernes antal var ved 

starten 20 par, hovedsagelig 

”buens og omegnens spidser”, 

hvilket fremgår af navnene 

under billedet. De havde sluttet 

sig sammen med det for øje at 

have det fornøjeligt sammen og 

som underholdning og formål at 

opøve sig i og dermed bevare de 

århundredgamle bornholmske 

folkedanses egenart.

Medlemskabet kostede 1 kr. pr. 

medlem pr. aften, og man dansede 

i Hasle forsamlingshus én gang 

om ugen.

Det var med lyst og interesse, 

man mødte op til disse danse-

aftener. Man lo og morede sig i al 

fordragelighed, og let og gnidnings-

løst skred undervisningen 

fremad. Man dansede Tante Let, 

Långsamma Gjarted, Jødeturn, 

Rutskjærketurn, Harmen Bosses, 

Sjinjemyravalsen og flere andre. 

Gennem en dygtig instruktion, 

fælles hjælp og til taktfaste 

rytmer fra musikanten var man 

allerede i foråret i stand til at 

holde afslutningsfest. - Til samme 

lejlighed havde et af medlem-

merne skrevet sangen ”Capriolen”: 

Vor Capriol” vi alle har så kær, 

faldera, den bringer stedse nyt til 

hver især, faldera, al gnavenhed 

må vige bort herfra, faldera, kun 

lystighed kan trives her i dag, 

faldera.

Her samles mange brave 

mennesker, faldera, som ryster 

slid og modgang af sig her, 

faldera, Ja, med en sekstur man 

skam får humør, faldera, og 

Bromlan kan jo også gi’ kulør, 

faldera.

En krydstur liver op i dig og mig, 

faldera, hver fatter og hver 

mutter muntrer sig, faldera, og 

Kontramollevet er rar og skøn, 

faldera, et håndtryk kan man 

give her i løn, faldera. 

Det bedste, som jeg ved, er 

Rjyggjaturn, faldera, den giver 

gang i hjertet som et vækkeur, 

faldera, og Sekstur Rundt på rosr 
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RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Krakgård i Rutsker

Måske har du søgt efter en 

adresse eller et telefonnummer 

på hjemmesiden Krak.dk, fundet 

vej i København ved hjælp af 

Kraks Kort, eller måske læst om 

en kendt person i Kraks Blå Bog, 

-  men har du tænkt over, at 

navnet Krak stammer fra et 

område tæt ved Vang.

Området er Krakken, beliggende 

mellem Borrelyngvej og 

sogneskellet mod Olsker, og 

mellem Krakvej og Borrebakken. 

Den nordøstlige del kaldes også 

Nørre Krak.

Ved ordet krak tænker vi vel først 

og fremmest på sammenbrud, 

fallit og lignende, men her på 

Bornholm betegner en krak et 

område med ungskov, 

hovedsagelig af egetræer, 

egepur, sjældnere af bøg og el, -  

træer, som i højlyngstiden fik lov 

til at spire op mellem ene og 

lyng, uden at blive afgnavet af 

løsgående kreaturer..

Skærer man sig en stok af en 

tynd egestamme, kaldes denne 

også en krak. Er stammen tvedelt 

og man lader nogle centimeter 

af de to grene sidde på stokken 

og tilspidser dem lidt, har vi en 

sildekrak. Sættes en saltet sild på 

tvejen og ristes over gløderne fra 

bålet, det åbne ildsted eller i 

kakkelovnen, får vi en krakket 

sild. Ved Sildefesten i Hasle 

krakker man dog sild på en helt 

anden måde.

Godt hundrede meter øst for 

stedet, hvor Vangevejen munder 

ud i Borrelyngvej lå 

11.selvejergård Krakgård, med 

navn efter området, – se 

Herredskort 1864. Gården 

brændte i 1904 og blev aldrig 

genopført.

Kronen (staten) havde fra tid 

efter anden, på grund af 

skatterestancer og andre årsager, 

kan vi danse ret, faldera, det 

samme gælder også La Tempete, 

faldera.

Hvor er det godt, vi har vor gode 

spillemand, faldera, som 

”horrana” og ”piblana” opmuntre 

kan, faldera, han er budbringer 

fra den gamle, go’ kultur, faldera 

og kender hver en melodi af 

dem, som dur, faldera.

Vor instruktør har ære af vor lille 

flok, faldera, men hjælperen, han 

havde, ja, det ved vi nok,(1) 

faldera, en skål for dem og alle, 

der forsamles her, faldera, et leve 

”Capriolen”, thi den er det værd, 

faldera.

Og det er morsomt at følge med i 

munterheden og iveren for at 

gøre det så godt som muligt. Der 

var takt og rytme i Anders Linds 

violin, og der var flugt og fart 

over bevægelserne. Anders Lind 

holdt af de gamle opstæjlle-

dansana,og han kendte dem ud 

og ind, for en menneskealder 

tilbage havde han arbejdet med 

dem, både som instruktør og 

som musikant. Om det - den 

gang moderne - plejede han 

gerne at sige: - Di e ju helt stiva i 

ben å râ i ryggjana. Og til fordel 

for folkedanserne plejede han 

gerne at udtrykke sig sådan: - 

Ded moderna e nâd møj. Ded hâr 

ente nâd me danjs å gjorra. 

”Capriolen”s levetid strakte sig 

desværre kun over 3 - 4 sæsoner, 

så måtte den opløses på grund af 

manglende tilslutning. Nogle af 

medlemmerne døde og andre 

var optaget af pligter og arbejde, 

der forhindrede dem i at afse tid 

til at komme i danseklubben. 

Men mange af klubbens 

medlemmer glemte ikke deres 

gamle musikant, og da han i 

1929 sammen med sin hustru 

fejrede diamantbryllup (2), blev 

der sendt et festtelegram med 

følgende indhold: Til 

Diamantbrudeparret Hr. Anders 

Lind og hustru!

Tillykke, Brudepar, vi ønsker 

Eder! Gid I endnu i mange gode 

Aar. Maa passe Mark og Køer og 

Faar og Geder. I Eders kjønne, 

lille, gode Gaard! - Hav Tak, oh, 

Lind! Fordi Du strøg Fiolen I 

dyster Bas og skingrende Diskant 

For os i Danseklubben 

”Capriolen”! Vi mored’ os. - Vor 

Kjærlighed Du vandt! 

Aar 1929 ”Capriolen”.

1. Lars Jørgensen, Krusegård, 

Rutsker, hjælpeinstruktør.

2 Ægteparret opnåede også at 

holde krondiamantbryllup.
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overtaget mange af Bornholms 

gårde, heriblandt Krakgård.  I 

1719 blev Anders Larsen (1682-

1742) fæstebonde på gården og 

da han døde, skrev præsten i 

kirkebogen, at han havde 

begravet Anders Larsen i Krak 

(også stavet Krach). Sønnen Lars 

(1713-1785) overtog i 1739 

fæstet på gården, som han købte 

ved den store auktion over 

Kronens gods i 1744. Som køber 

er han i skødet benævnt Lars 

Andersen Krak. Næste 

generation er Anders Larsen Krak 

(1747-1811), som solgte gården i 

1802. Sønnen Hans Andersen 

Krak (1789-1844) blev skibsfører 

og bosatte sig i København. Hans 

søn stadskonduktør Thorvald 

Krak (1830-1908) overtog i 1862 

udgiverretten til  Københavns 

Vejviser og stiftede Kraks Forlag. 

Dette blev i 1898 overtaget af 

sønnen læge Ove Krak (1862-

1923), som døde barnløs, 

hvorefter forlaget overgik til et 

fond og er nu opkøbt af Eniro, 

som udgiver Mostrups grønne 

vejviser her på øen.

Krakgård havde matrikelnummer 

14. Som det ses på kortet, lå 

gårdens jordtilliggende spredt 

med flere udlodder, hvilket var 

almindeligt på den tid. Alle de 

små parceller med matr.nr. 14 og 

et bogstav har således hørt til 

Krakgård. I 1816 begyndte 

ejeren, Peder Nielsen, at sælge 

noget af sin jord, hovedsagelig 

udlodderne. Den første købte 

Poul Hansen (Holm) og  naboen 

Anders Andersen i fællesskab. 

Poul Hansen havde ladet Vang 

Vandmølle bygge i 1811 og 

boede i ejendommen Vang 99, 

og Andersen i den vi nu kalder 

Femmasteren. Parcellen var 14b, 

en englod mellem Kjøllergård og 

Vestre Borregård. Her etablerede 

Vang Vandværk sin første boring 

i 1960.

Parcellen 14d, beliggende 

mellem Krakvej 7 og 9, blev købt 

af Hans Andersen, Vandmøllevej 

2. Den hørte til ejendommen 

indtil 1932 og blev kaldt 

”Rævsjinjed”, formentlig fordi 

den var overgroet med rødsyrer 

og mindede om et ræveskind.

Tre parceller lå på By, nemlig 14f, 

g og h. Vi kender Korteby, Kåsby 

og Vysteby, men  hvorfor 

området her kun hedder ”By” 

vides ikke. Bymøllen lå på 

matr.nr. 56g og Bysmedjen på 

56c, og marken syd for Bymøllen 

blev allerede i Landebog 1569 

kaldt Byageren.

Parcellen 14h blev købt af Poul 

Hansen, Vandmøllen, der 

formentlig dyrkede korn her.

Ved Gubba Holla, trekanten 

mellem Borrelyngvej og Krakvej 

1, lå parcellen 14s, som har 

tilhørt Vang 101. Jeg kan huske 

fra min barndom, at Emil Sonne 

gik og høstede hø der. Der har 

hørt Krakgårds-parceller til seks 

ejendomme nede i Vang.

Da Krakgård brændte i 1904 blev 

Evangelisk Luthers 

Missionsforening, der holdt sine 

møder på gården, ”hjemløs”, 

derfor blev der, på et hjørne med 

klippegrund, bygget et 

missionshus, Krakvej 3, som fik 

navnet Krakgårds Minde. Der 

blev også udstykket tre 

statshusmandsbrug og resten af 

jorden blev lagt til Hullegård. 

Min farfar Georg Hansen, der 

arbejdede som stenhugger i 

Vang, lod opføre det ene 

husmandsbrug, som han kaldte 

Krakdal. Mine forældre Esther og 

Harald Hansen overtog 

ejendommen i 1937 og i 1970 

blev den bolig for min kone Tove 

og mig og er det stadig.

Uddrag af min artikel ”Kapitler af 

fiskerlejet Vangs historie” i 

Bornholmske Samlinger 2014.

Jørn Uffe Hansen

Undertekster:  Herredskort 
1864.   /    11 slg. Krakgård o.
1900, foto  Bendt Kjøller.
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Bornholms Madfestival 2018 fra søndag den 24. juni 
til torsdag den 28. juni finder sted for første gang.

 

Havfrisk Fisk på Hasle Havn
  
Sted: Hasle Havn ved fisker Bo Johansens kutter. 

Kig efter banner med Havfrisk Fisk
  
Arrangør: Hasle Byting  i samarbejde med  

Bo Johansen/ Havfrisk Fisk  
  
Tidspunkt: Tirsdag den 26. juni - kl.11.00 – 13.00
  
Kom og mød din havfriske fisker, få en snak om friske Østersø fisk, og 
om arbejdet med at holde havnen levende. Der vil være mulighed for 
at købe frisk fisk med hjem.
 
Kig iøvrigt på www.havfriskfisk.dk og se, om de havfriske bornholmske 
fiskere har været på havet, og om de har fisk med hjem, som du kan 
købe. På hjemmesiden kan du tilmelde dig, så du får en sms, hvis de 
har friske fisk til salg direkte fra kutteren.
 
Følg også Bo på hans Facebookside: R32 Ninni 
 
Se mere på: www.gaarden.nu

Bornholms Madfestival 2018
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”SPIS – SAMMEN – GRUPPEN” under Hasle Byting inviterer ALLE Hasleboere – 
unge, gamle og nye – uanset hvor i verden du/I kommer fra,    

til 

SPIS OG SNAK SAMMEN ! 
Lørdag d. 2 juni kl. 16.30 

 
På Svartingedalskolen i lokalerne for hjemmekundskab, musiklokalet og i skolegården, 

Kirkegade 4, Hasle 
 

Tag din/jeres yndlingsret, evt. en egnsret  med til en stor 
 

FÆLLESBUFFET, 
som vi kan nyde sammen 

 
 
 

Velkommen til                
 
 

Spis sammen i Hasle  
 
 
Det er sjovere, når vi er flere ! 
 
 
 
Forbered maden hjemmefra eller i skolekøkkenet, der vil være åbent fra kl. 14.30 
 
Vi sørger for borddækning, vand til maden, øvrige drikkevarer medbringes selv, leg og 
fællesskab, til dessert er der kage og kaffe. 
 
DU/I er meget velkomne til at komme med musikalske indslag. 
 
Tilmelding: meget gerne inden fredag d. 25. maj til: Rigmor tlf. 41 57 49 54 eller  
Linda tlf. 20 18 63 94. 

Hasle Byting
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Hasle Byting

Lidt nyt fra vores håndarbejdscafé i det gamle rådhus i Hasle

Håndarbejdscafé om torsdagen v. Marianne Lind

Vi laver alt fra at strikke, hækle, tegne og laver kreative ting som decoupage, og kommer med ideér alt efter 

årstiden. Opstart torsdag den 13. september kl 10-12 og ellers hveranden torsdag i ulige uger. 10 kr for kaffen.

Håndarbejdscafé om lørdagen v. Anne Kure

Vi mødes og hygger os med vores fælles interesse for 

håndarbejde. Engang imellem er der demonstration af nye 

mønstre og teknikker, hvis nogen af deltagerne har været på 

kursus. 10 kr til husleje, tag et krus med - der er kaffe på kanden

Datoer:

Lørdag den. 22-9 kl. 13-16, Lørdag den 20-10 kl. 13-16

Lørdag den 17-11 kl. 13-16

Med venlig hilsen

Anne og Marianne

Sankt Hans aften i Hasle – lørdag den 23. juni: 
Sted Hasle Havn på Kanaløen og Havnetorvet

 

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

• Båltalen holdes af Viceborgmester og formand for Klima- og 
  Bæredygtighedsudvalget Anne Thomas

• 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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Kommende arrangementer

Onsdag den 20 juni kører vi sommerens første udflugt. Tilmelding til 
bestyrelsen senest den 17 juni.
I dagene den 12-15 august foretages en tur til Sydsjælland og Lolland/
Falster.
Der er nu 10 Pladser endnu senestes tilmelding 1 juni.

Onsdag den 22 august køres sommerens anden udflugt. Tilmelding til 
bestyrelsen senest den 19 august
Hasle/Rutsker Pensionistforening har afholdt sin årlige 
generalforsamling den 7 april, der var mødt ca. 40 medlemmer op, og 
generalforsamlingen skulle vælge tre nye til bestyrelsen deriblandt en 
ny kasserer, vi fik ikke valgt en ny kasserer, men to nye bestyrelses 
medlemmer som blev Bjarne Vesterdahl og Linda Andersen, 
bestyrelsen fik til opgave at skaffe en ny kasserer, men det er ikke så 
nemt at få nogen til det, men vi håber det kommer. 

På generalforsamlingen havde bestyrelsen sat på dagsorden, om en 
kontingent forhøjelse til 80 kr., men det vedtoges at forhøje 
kontingentet til 100 kr.  Det var et forslag fra medlemmerne, ligeledes 
havde bestyrelsen også forslået at egenbetalingen ved fester og 
udflugter skulle forhøjes til 150 kr. med et forslag fra medlemmerne på 
170 kr. blev vedtaget. 

Men ellers var der god stemning og bestyrelsen fik ros for alle de god 
arrangementer vi lavede, der for kom også disse forhøjelser fordi man 
kunne godt se at det kostede mange penge, og vi kunne heller ikke 
forsat køre med et underskud nu for andet år i træk.
Der kom under eventuelt forslag at vi skulle nedsætte et Bankoudvalg, 
så vi i bestyrelsen håber der er nogle der vil hjælpe os.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sommer og håber at vi 
ser rigtig mange af jer til vores udflugter.
Hvis der er nogle der vil være medlemmer høre vi gerne fra jer, vi er ca. 
300 medlemmer nu, folk i alle aldre optages som medlemmer.

Med venlig hilsen 
Jørn Rasmussen formand

Hasle / Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær  
Bjarne Vesterdahl

Tlf. 23 81 95 73

Kasserer 

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 56 96 46 43

Mob. 30 28 46 43

Bestyrelsesmedlem 

Inger Hansen

Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 61 34 11 88

Bestyrelsesmedlem
Linda Andersen

Tlf. 20 18 63 94

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk



36

Lasses Tømrerfoff rretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Forårsfornemmelser på Svartingedal skole

På Svartingedal skole er anlægningen af skolens køkkenhave gået i 

gang. 6.klasse og asylklassen A2A har været så heldige at modtage et 

legat, der gør det muligt at anlægge køkkenhave. Projektet er skudt i 

gang, og ud over en masse fagligt indhold og jord under neglene, 

bliver der også skabt ganske særlige sociale relationer på tværs af de to 

klasser. Udover at anlægge selve køkkenhaven har klasserne skulle 

bestemme og bestille frø, lave skilte, gøre klar osv. Vi glæder os til at 

kunne indbyde til indvielse af køkkenhaven i løbet af foråret.

Svartingedal Skole

I påsken stod forældreforeningen 

og SFO’en for et stort legeland i 

hallen. Det var en kæmpe succes 

med over 1500 besøgende. Vi 

gentager succesen til efteråret.

Elever fra 6.klasse er blevet uddannet til at være læsemakkere. Hver 

morgen øver de bogstaver, lyde og læser med et barn fra 2./3.klasse. 

Projektet skal fremme selve læsningen og læseglæden. Derudover er 

der fokus på trivslen og fællesskabet. Det er fantastisk at se det store 

engagement eleverne udviser, både i forhold til det faglige, men også i 

forhold til det sociale aspekt.

Løbende i foråret får vi også besøg af kommende 

børnehaveklassebørn, som får et smugkig på 

hvordan deres hverdag skal se ud efter 

sommerferien. Her var det kommende elever fra 

Hasle Naturbørnehave og Hasle børnehus, der var til 

”Åbent Hus”.

5. og 6.klasse deltog i år i Edison konkurrencen. 

Edison er en innovationskonkurrence, og i år var 

emnet ”Vand på godt og ondt”. Her skulle elever fra 

hele øen, arbejde med idéudvikling til løsninger på 

udfordringer med vand. Ved lokalfinalen deltog to 

hold fra 6.klasse. På selve finaledagen var også en 

anden konkurrence. Her skulle eleverne på en time 

udvikle en idé til, hvordan krydstogtturister kunne 

lære mere om Bright Green Island på deres korte besøg. Og 

minsandten om ikke det ene hold fra 6.klasse vandt denne 

konkurrence! De havde udviklet et ganske særligt Pokemon Go Bright 

Green Island edition.
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Svartingedal Skole

5.klasse bruger for tiden deres ugentlige skovskole 

dag på skoleskydning. Her skyder eleverne på 

skydebane under kyndig vejledning fra Hasle 

Skytteforening.

Foråret har også budt på en masse sne, hvilket har 

betyder anderledes skoledage på skolen. Nogle 

børn kunne ikke komme frem, men for dem der kom 

frem, var der masser af aktiviteter. Blandt andet blev 

”Helles Pølsebar” åbnet på en af snevejrsdagene.

Traditionen tro har der også været afholdt skolernes 

sangdag på Svartingedal Skole. Klasserne havde 

øvet op til sangdagen og var klar 

på dagen, hvor der skulle synges 

8 sange i fællesskab. Samme dag 

løb også Rynkeby løbet af 

stablen. Løbet blev afholdt på 

Fælleden, og alle skolens elever 

deltog. De seje børn fik løbet en 

masse runder og samlet ind til 

børnelungefonden.

Vi har skudt et fantastisk forår i 

gang, og vi glæder os til at de 

varmere grader også byder på en 

masse undervisning udendørs. 

Den 9. juni er vi i samarbejdet 

med Bytinget med til aktiviteter 

på havnen, når der er ”Havnens 

Dag /Vild med vand” kl. 11- 16. 

Sæt kryds i kalenderen. Der 

bliver så mange spændende 

aktiviteter, bl.a. kan der købes frisk fangede fisk. Der er åben Båd på 

Rosa Den Første, og der er kajakpolo og meget mere.

På gensyn og mange forårshilsner fra os alle på Svartingedal skole.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

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

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

Bestyr. medlem:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle
tlf. 21 84 79 10
michael.olsen100@hotmail.com

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

Bestyr. medlem:
Mogens Olsen
Rosendalevej 10
3790 Hasle
tlf. 21 46 83 96
mogensolsen3@gmail.com

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

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.

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.

Generalforsamling

Rutsker Sogneforening afholdt generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2018.

• Holger Kofoed blev valgt som dirigent og Bo Johansen 

   som referent.

• Formandens beretning og kassererens regnskab blev 

   godkendt.

• Bo Johansen og Mikael Mogensen blev genvalgt til 

   bestyrelsen.

• Nye ansigter i bestyrelsen blev Michael Olsen og    

   Mogens Olsen.

• Jytte Green blev genvalgt som revisor og Gyrith Bock 

   som revi-sorsuppleant.

• Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som det 

   fremgår til venstre på siden.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Grill aften i Rutsker Byhave
 Fælles spisning og råhygge i Rutsker.

  Første fredag den1. juni, fredag den 6. juli og fredag den 3. august.

  Grillen tændes kl. 18:00

Medbring mad, drikkevarer og godt humør. 
 Alle er velkomne




