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Hasle Byting - Ildsjælepris 2019

Modtager af Ildsjæleprisen 

2019 - blev Jørgen Mahlert

Jørgen er en person med 

mange kasketter - meget 

aktiv leder af flagholdet, 

aktiv i lokalarkivets 

filmværksted, aktiv hjælper 

ved byens Legeland og 

Børnefestival og altid klar til 

at give en hjælpende hånd 

når der er brug for det.

Stort tillykke med prisen!

Foto: Berit Hvassum

Påske i Hasle 2019
 
Så er påsken ovre og pynten er pillet ned og gemt væk til næste år.
 
Bytinget og Hasle Turist- & Erhversforening vil rette en stor tak til alle 
der hjulpet til og har været medvirkende til det flotte resultat vi i 
fælleskab skabte.
 
Tak til Skolen, Børnehuset og Naturbørnehaven for fremstilling og 
ophæng af påskepynt
Tak til Skolens SFO og forældreforening for en flot afvikling af legeland
Tak til alle de frivillige der var med til at påskepynte og pille ned igen
Tak til de erhversdrivende og alle andre, der var med til at skabe en 
åben by med mange familievenlige aktiviteter
Tak til alle vore sponsorer, der gør det muligt at skabe et program og at 
markedsføre ”Påske i Hasle”
Tak til alle vore rigtig mange gæster for besøget og for de mange 
rosende ord for byens udsmykning
 
På gensyn i Hasle!
 
De bedste hilsner fra, Hasle Byting
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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: kennyjensen535@gmail.com

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

Generalforsamlingen skulle jo 

gerne være den store dag for en-

hver forening – det er her der 

diskuteres om bestyrelsen har 

gjort det godt nok eller der skal 

ske ændringer i den retning som 

generalforsamlingen har udstuk-

ket og om bestyrelsen så følger 

den således, at bestyrelsens be-

slutninger er i tråd med det som 

generalforsamlingen har bestemt.

Der var desværre ikke mødt ret 

mange op til årets generalfor-

samling, og samtidig også fore-

ningens fødselsdag, idet 

foreningen netop denne dag 

blev stiftet for 114 år siden. Vi fik 

ikke lagkage for at fejre dagen 

men gymnastikafdelingen havde 

sørget for rigeligt ost og pølse-

bord, hvilket var ganske fint.

Jeg håber der møder flere op 

fremover og vil fremsætte forslag 

og ideer og samtidig fortælle ge-

neralforsamlingen om de ønsker 

der måtte være for vores fore-

ning. Det er efter min mening 

den eneste vej frem for at vi kan 

vedblive at være den idrætsfore-

ning som vi alle gerne vil have.

Der skete ikke de store ændrin-

ger i bestyrelsen ved generalfor-

samlingen. Der var genvalg at 

vores kasserer Susanne Olsen, 

hvilket jeg er meget glad for. 

Susanne har altid det store øko-

nomiske overblik, sammenholdt 

med, at vores revisor sammen 

med bestyrelsen er helt tryg ved, 

at Susanne styrer foreningen 

økonomisk.

Dog måtte vi sige farvel til vores 

trofaste sekretær Helle Ebbesen, 

som ikke ønskede at fortsætte. 

Rigtig mange tak til Helle for al-

tid gode referater, lavet på til ti-

der lidt svære bestyrelsesmøde 

hvor alle afdelinger selvfølgelig 

gerne vil markere deres holdning 

til de forskellige dagsordens-

punkter.

Som ny sekretær blev valgt Hans 

Christian Petersen fra bordtennis-

afdelingen, som vi glæder os til 

at sige goddag til og arbejde 

sammen med.

Vinterens aktiviteter er endnu i 

gang, men mange lukker ned 

med udgangen af april måned 

og så starter sommerens aktivi-

teter – forhåbentlig i rigtig godt 

udevejr.

Sildefesten er ved at være færdig 

planlagt og mange aftaler er ind-

gået med forskellige aktører, og 

et hav af vores trofaste frivillige 

som igen i år tager en tørn --  

MEN  --  vores fodboldpigehold, 

som har sørget for, at der ser 

pænt og ryddelig ud på pladsen, 

også om natten, har desværre 

meldt fra, hvorfor Sildefestkom-

miteen søger afløsere.

Jeg har i min beretning til gene-

ralforsamlingen meddelt, at jeg 

synes det var nu øvrige afde-

linger i vores forening, har mulig-

hed for at byde ind med hjælp til 

Sildefesten således, at det ikke 

kun er en sildefest hvor primært 

fodboldafdelingen stiller med fri-

villig hjælp, men at det er hele 

idrætsforeningens sildefest. 

Som det også har været oplyst i 

medierne har Sildefesten også 

fødselsdag, det er i år 80 år siden 

idrætsforeningen startede med 

at holde sildefest, hvorfor der er 

gjort ekstra ud af bl.a. un-

derholdningen som jeg håber 

rigtig mange vil synes at det var 

et godt tiltag.

Jeg håber selvfølgelig på en rig-

tig god sommer, men alligevel 

ikke så godt, at vi ikke kan få lov 

til at have fyrværkeri – det synes 

jeg mangler til en Sildefest.

Jeg vil afslutningsvis ønske jer al-

le en rigtig god sommer med 

mange aktive timer på vo-res 

idrætsanlæg og på fælleden, 

som jeg også tror, vil blive benyt-

tet rigtig meget.

Hilsen

Johnny Asmussen

www.futurae.dk
Tlf: 88 82 16 10

Murerarbejde

Tømrer & snedkerarbejde

Beton og belægningsarbejde

Kloakarbejde

Nedrivning
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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

Siden sidste nummer af Hasle-

Nyt udkom er der ikke sket de 

helt store ting, men efter et 

spillermøde i februar var der 

glædelig nok tilslutning så at vi 

igen i år kan stille med 2 hold i 

DGI turneringen. Der bliver et 

hold i B rækken og 1 hold i C 

rækken, og heldigvis var der nok 

der meldte sig så at vi kan stille 

med 6 reserver.

Vi havde det første vinspil lørdag 

den 6. april hvor der mødte 28 

spillere både vore egne 

medlemmer og fra andre 

klubber på øen.

Vores næste arrangementer er 

vinspil 1. lørdag i måneden, skov 

og strand petanque den 2. juni, 

men nærmere invitation vil 

komme.

Vi vil opfordre at hvis der er 

nogle der kunne tænke sig at 

prøve at spille petanque, så er de 

meget velkomne til at prøve 

dette meget spændende spil, 

kugler kan lånes, så mød blot 

frem på en af vore træningsdage, 

det er torsdag kl. 10 – 12, lørdag 

kl. 13 – 15 samt søndag kl. 10 – 

12, så mød blot frem.

Til slut vil jeg ønsker alle en rigtig 

god sommer med en masse 

petanque på vore baner.

HIF inviterer til
kettlebell og Yoga træning på DGI's dansegulv

på Hasle Fælled ved aktivitetsparken
i maj - august under ledelse af Marta Thorsen

Kettlebell træning tirsdage kl. 19.00 - 20.30
Yoga træning torsdage kl. 19.00 - 20.30

Kaj Erik Hansen
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TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

T lf. 5648 0746
E-mail: blomquist@f rma.tele.dk  · Mobil 2043 7746 · www.tømrerbornholm.dk

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Hasle Idrætsforening

Badminton

Sæson 18/19 sluttede 1. maj og 

det har været en sæson med en 

god tilmelding især for ung-

domsspillerne hvor antallet blev 

14 og vi glæder os til den kom-

mende sæson, hvor vi håber på 

flere spillere.

Forretningsudvalget i HIF har op-

sagt samarbejdsaftalerne med 

Nyker badminton, men vi håber, 

at den bliver udfærdiget rigtigt, så 

den kan gælde fra d. 1. sept. 2019. 

Hasle Badminton har i 2019 80 

års jubilæum, og vi holdt et ung-

domsstævne i samarbejde med 

DGI Bornholm Badminton d. 24. 

feb. med en rigtig god tilmelding. 

Der blev serveret kaffe, kage, 

slushice og popcorn.

Til alle badmintonspillere: 

God sommer - tak for sæson 

18/19 - vi ses til september.

HIF inviterer til
"Hold hjernen frisk med Naturtræning"
på Hasle Fælled ved aktivitetsparken

fra 23. april under ledelse af Karen-Margrethe Hansen Bager 

Naturtræning tirsdage kl. 15.00-16.00

Træningstider HIF Badminton sæson 19/20 i Hasle hallen:

TIRSDAG Opstart d. 3. september 2019:

Kl. 18.00 - 19.00 Motionister

Kl. 19.00 - 20.00 Motionister

Kl. 20.00 - 22.00 Senior/holdspillere + holdkampe 

(samarbejde med Nyker)

FREDAG Opstart d. 6. september 2019:

Kl. 16.00 - 17.00 Motionister

Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

LØRDAG Opstart d. 7. september 2019:

Kl. 10.00 - 11.30 (U9/U11/U13/U15/U17) 

Ungdomsspillere

Tilmelding til Doris Carlsen mobil 2442 4031.

Doris Carlsen

HIF Badminton



9



10

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

Hasle Idrætsforening

Festlig HIF-afslutning
på gymnastiksæson

Søndag eftermiddag den 24. 

marts var der fuld aktivitet i Has-

le-hallen. Da holdt HIF’s Gymna-

stikafdeling nemlig sin årlige 

afslutning på gymnastiksæsonen 

med opvisning af de lokale 

børnehold. Derudover var der flot opvisning 

af Dirty Boots samt DGI Bornholms Junior-

hold.

Som et festligt indslag kom Ahmed Shalaby 

midt på eftermiddagen og inviterede publi-

kum med ud at danse og bevæge sig. 

Eftermiddagen blev  indledt med faneind-

march, hvor alle hold kom på gulvet. Derefter 

kom børneholdene på gulvet som perler på 

en snor: Rytmepiger (0.-2.klasse),  Forældre 

barn-holdet og Spring-holdet (8+).

Gymnastikafdelingen har også haft en række 

voksenhold i løbet af vinteren, bl.a. kettle 

bell, yoga, crossfit samt trim & styrke. Men de 

deltog ikke i selve opvisningen. Til gengæld 

var mange af disse damer engagerede som 

frivillige under arrangementet.  

Festlig faneindmarch med Katrine, Julie og Emma som fane- og 

skiltebærere

Flot opvisning af Rytmepigerne Blomster og hilsner til trænere og hjælpeinstruktører
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Hasle Idrætsforening

Hold hjernen frisk
med naturtræning 
 

”Kom med ud i naturen, få røde 

kinder, frisk luft under vingerne 

og mere energi i din hverdag.” 

Sådan lyder et nyt motionstilbud 

fra Gymnastikafdelingen i Hasle 

Idrætsforening, der sætter fokus 

på motion i og med naturen. Før-

ste gang var tirsdag den 23. april, 

mødestedet er på Hasle Fælled, 

og træningen foregår fra kl. 

15.00-16.00. 

Tilbuddet hedder ”Hold hjernen 

frisk med naturtræning”, og det 

er Karen-Margrethe Hansen 

Bager, der sørger for motion til 

både krop og hoved.

- Med de mange muligheder, 

som naturen tilbyder via under-

lag, terræn, vejrlig, naturlige rek-

visitter og sanseindtryk, laver jeg 

en varieret og sjov træning, hvor 

alle kan være med. Det er for-

skellige øvelser med fokus på bå-

de balance, styrke, puls, relationer, 

leg og sanser, fortæller Karen-

Margrethe Hansen Bager.

Hun påpeger, at området om-

kring Hasle Fælled er særlig eg-

net til motion i  naturen, da 

området er så varieret med både 

skov, strand, græsmark, stier m.v..

- Hold hjernen frisk med na-

turtræning henvender sig til alle, 

som har lyst og motivation til at 

bevæge sig i det fri. Naturtræ-

ning egner sig også, hvis man 

har – eller er i risiko for fx stress, 

angst eller depression , eller har 

en langvarig fysisk sygdom som 

fx diabetes eller KOL. Øvelserne 

Når der inviteres til Naturtræning, kommer man også på stranden og laver 

sjove aktiviteter.

kan tilpasses den enkeltes niveau, 

og der er altid tid til en snak efter 

træningen, understreger Karen-

Margrethe Hansen Bager.

Royal Run

Med i træningstilbuddet indgår, 

at der også trænes til at kunne gå 

eller løbe One Mile (1,6 km). Det 

er én af distancerne ved Royal 

Run, som DGI Bornholm afvikler 

den 10. juni på Galløkken i Rønne.

- Det kræver ingen forudsætnin-

ger at deltage. Alle kan være 

med. Det er også et rigtig godt 

tilbud til folk, som måske ikke 

har været ude at dyrke motion i 

lang tid. Bare kom i noget tøj og 

sko, du kan bevæge dig i, opfor-

drer Karen-Margrethe Hansen 

Bager.
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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 ka ekoppen

Hasle Idrætsforening

Bordtennis

Lidt resultater 

Holdturneringen

I sæson 2018/2019 har vi deltaget 

med 5 hold. Resultatmæssigt 

blev forventning indfriet:

Nr. 1 i BS og Serie 3 samt nr. 2 i 

Veteran B og Ungdom 2.

  

Grand prix

I ungdomsrækken sejrede Victor 

Bachmann klart i finalen med 3-0 

over den evige rival Oscar Engkær, 

Nyker og i Kl. 3 blev H.C. Pedersen 

nr. 2 efter 2-3 nederlag i finalen.

60+ stævne

Det årlige singlestævne for 60+ere 

på Bornholm havde rekordtilslut-

ning med 50 tilmeldinger heraf 

14 fra Hasle. 

Jens, Palle og Thomas vandt 

deres rækker hhv. A+, B og C og 

H.C. blev nr. 2 i A-rækken.

Samtlige spillere havde et godt 

stævne med god kampmoral 

kombineret med social omgang 

med de øvrige deltagere.

Sæsonafslutning
Ungdom havde sidste træning 

efter klubmesterskab den 29. 

april. Træning i Hallen 17.15-19.30 

fortsætter dog frem til 19. juni. 

60+ fortsætter som hidtil man- 

og torsdag 9.30-11.30 maj 

måned og i juni med en ugedag

torsdag 9.30-11.30, herefter 

holdes ferie indtil sæsonstart.

Skolens ”gå glad på weekend” 

der startede med bordtennis ved 

årets begyndelse fortsætter 

skoleåret ud.    

Sæson 2019/2020
Den nye sæson starter vi op igen 

i uge 37 fra mandag den 9. 

september 2019. Der påregnes 

ikke de store ændringer i tiderne 

i forhold til tidligere, men 

information følger på 

hjemmesiden, face-book eller 

ved e-mail til de respektive 

grupper.   

De ”unge” vindere af BS

Veteran B 3 gæve 60+ vindere

Bordtennisudvalget ønsker alle 

en god sommer.

Be
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Hasle Idrætsforening

Tillykke til disse herlige piger med mesterskabet i Fuutsall indendørs 2018/19

Det kom som en stor overraskelse for os selv,vi tog til sidste stævne for at bevare vores 2 plads i puljen.Men 

det endte med at vi vandt mesterskabet med den mindste margen a point med viking men plus 1 mål i 

målscore det kunne ikke være bedre. Stort tillykke med det piger. 

Teddy Sørensen
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand / Sekretær  
Besættes ved første møde

i bestyrelsen

Kasserer 
Johnny Drachmann

Tlf. 61 71 38 48

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Linda Andersen

Tlf. 20 18 63 94

andersenvestergade@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Inger Hansen

Tlf. 28 47 51 51

ingersonnehansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 56 96 46 43

herdisj1942@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 61 34 11 88

jvjv@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Bo Jensen

Vi har følgende arrangementer indtil næste 
nummer af Haslenyt udkommer:

Lørdag d. 25. maj 2019, KL 14.00 i Medborgerhuset.
Det bliver en hygge eftermiddag, hvor vi viser nogle billeder fra 

foreningen, fortæller om vores arbejde i bestyrelsen. 

Hvis der er nogle der vil spille kort eller andre spil, bliver der også 

mulighed for det. 

Der bliver også mulighed for at høre nogle gamle vise og sange.

Foreningen giver en øl eller vand, samt kaffe med lagkage til.

Deltagelse er gratis, i anledning af vores forenings nylige 50-års 

jubilæum. 

Der kan også komme andre sjove ting.

Mød godt frem så vi kan få en hyggelig eftermiddag.

Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 21. maj. 

Torsdag d. 13. juni 2019, til søndag d.16. juni 2019. Folkemøde.
Danske Seniorer har en stand med et stort telt. Kom hen og få en snak 

med vores folk fra København, og se hvad der bliver gjort for os 

pensionister fra Danske Seniorer. 

Der er måske også noget de kan hjælpe dig med. Du kan også få en 

kop kaffe.

Torsdag den 20. juni 2019, kører vi sommerens første udflugt.
Turen køres på syd Bornholm. Vi skal drikke kaffe et sted, og der holdes 

en pause hvor,  vi får øl og vand. Og så vi slutter af med en dejlig middag.

Arrangementet koster 170.-kr pr. person.

Der køres fra Rutsker kl. 12.45 

Fra Hasle Torv kl. 13.00

Fra Solgården kl. 13.00

Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15.

Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres samlet ud i det blå.

Vi er hjemme igen ca. kl. 20.30.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 17. juni.

Søndag d. 11. august - til onsdag d. 14. august 2019, Går turen til Fyn.
Turen er nu så meget tilrettelagt, at vi ved hvor vi skal bo. 

Det bliver på Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde.

Vi starter søndag den 11. august med Jan-Ole’s Bus, hvor der er plads til 60.

Turen bliver tilrettelagt så vi kommer rundt, og ser mange ting på Fyn. 

Onsdag er vi hjemme igen KL 20.00 onsdag aften.

Der vil senere komme et mere detaljeret program, der vil indeholde 

program for de enkelte dage, pris og hvordan tilmelding foregår. 
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Hasle/Rutsker Pensionist

Generalforsamling 

Lørdag den 6. april afholdt vi  generalforsamling i 

medborgerhuset i Hasle.

Der var 46 deltagere i generalforsamlingen, ud af 

foreningens ca. 290 medlemmer.

Jens Oscar Petersen blev valgt som dirigent, og fik 

generalforsamlingen gennemført i god ro og orden.

Det er positivt vi fastholder medlemstallet, selv om 

kontingentet, efter en generalforsamlings beslutning 

steg fra 70 kr. til 100,- kr. årligt pr. medlem.

Dette vil også være medvirkende til at vi efter nu 3 

år med underskud, vil have vendt økonomien.

Vi kom ud af 2018 med et underskud på 9.000 kr. 

Men vi er fortsat formuende, og det skal også næv-

nes at vi ingen problemer har med at bruge det 

kommunale tilskud (§18 midler).

Tilskuddet (§18) kan bruges til blandt andet trans-

port, og her har vi altid stor tilslutning til vores to år-

lige busudflugter på Bornholm. 

Udenøs’ turen, i samarbejde med Jan Ole’s Turistfart, 

gik i 2018 til Lolland, hvor 43 deltog og i 2019 går tu-

ren til Fyn. Her vil der senere blive omdelt et detalje-

ret program med til melding.

Bestyrelsen ser efter generalforsamling således ud:

Formand: Jørn Rasmussen

Kasserer: Johnny Drachmann

Næstformand og sekretærposterne er ubesatte ind-

til bestyrelsens første møde efter generalforsam-

lingen, der er konstituerende.

Medlemmer:  Inger Hansen

   Linda Andersen

   Herdis Jensen

   Jette Vesth

   Bo Jensen (Nyvalgt for et år)

Bestyrelses suppleant: Bente Thorsen

Revisorer:  Inge Holm og Jens 

Oscar Pedersen (Nyvalgt)

Efter generalforsamlingen var af-

sluttet var der bankospil, som al-

le deltog meget entusiastisk i.

Håndarbejdscafé i det gamle rådhus 
v/ Marianne Lind

Set i bakspejlet har der været en del undervisning af 

forskellig slags vinteren over, såsom pileflet, gen-

brugsposer, farvelære, dobbeltstrik, 2-farvet pa-

tentstrik, hæklet orkidé og meget mere.

Samtidig hygger vi over kaffe te og kage.

Der er håndarbejdscafé torsdage i ulige uge, fra kl. 

10-12.

Caféen holder sommerferie fra d. 7. juni -11. september

Velkommen

Håndarbejdscafé
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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.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet 
m.m. 
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang 
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående 
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af 
forskelligt restegarn – til 
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og 
snakke om oplevelser fra gamle 
dage.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Leif Nielsen – tlf.: 2644 5520
Fuldtegnet = venteliste

Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

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

Der findes 3 Aktivitetscentre på Bornholm – i Hasle, Rønne og 

Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i 

ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde, 

men for alle beboere på hele Bornholm.

Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores 

kvartalsblad ”Knudepunktet”.

Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på 

Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.

Ugeprogram for aktiviteter:

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42

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.
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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.

Vi planlægger én tur om måneden – datoerne kan du finde i ”Knudepunktet”. 

Kommende arrangementer:

Hasle Senior Walk..................................................................................................................................17. juni kl. 13:00

Aktivitetscentret holder sommerpause fra den 

17. juni - til og med den 1. september 2019

og vi ønsker alle en rigtig god sommer.



18

Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

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

17. maj

Ingen café. St. bededag

24. maj 

Café

31. maj 

Café

7. juni

Vi skal synge pinse -og 

sommersange sammen med 

Karen Bodil Madsen

14. Juni 

Café

21. juni

Seniortræf på Bækkely

Café Kilden ønsker alle en god 

sommer. Vi glæder os til at ses 

igen den 2. august 2019

2. august 

Café

Hvordan gik din sommer

9. august

Udflugt til Fru Petersens Café.

”Vi mødes i Julegade 14”

Kører 14.30 fra Hasle

16. august

Café

23. august

På besøg hos Tove og Verner. Vi 

mødes kl. 14 på Toftebakken 17 

til kaffe,  kage og havevandring.

30. august

Café

6. september

Henning Kjøller Petersen kommer 

og fortæller om svenskere, som 

kom til Bornholm
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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/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir

Tlf. 2629 0936

E-post: sigga@mpiri.org

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen

Julegade 2 C, tlf. 6051 5989

Kirkeværge Claus Lind

Simblegårdsvej 26, tlf. 2124 3996

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen

Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268

Kirkeværge Holger Anker Kofod  

Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
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. 5. juli til 

sognepræsten. 

GOD SOMMER!
Folkekirken i Hasle-Rutsker ønsker alle en rigtig god sommer! Hen over 

sommeren har vi flere koncerter og hver søndag er der gudstjeneste i 

mindst en af kirkerne. De fleste gange i begge. Alle er velkomne! 

SYNG SOMMEREN IND MED 
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Danmark nu blunder den lyse nat! – Kom og syng sommeren ind med 

kirkekoret den 6. juni kl. 19.30 på Hasle Rådhus! Vi synger vores 

dejligste sommersange sammen og lytter til korets sang. Vi får også 

besøg af “ca 6 vokalister”, der vil give en lille forsmag på deres koncert, 

der finder sted den 18. juni i Hasle kirke. 

SOMMERKONCERT MED KVINDEGRUPPEN 
“CA 6 VOKALISTER” - i Hasle Kirke

Det er igen den fine lyse nat. Tirsdag den 18. juni kl 19.30 er der 

koncert med kvindegruppen ca 6 vokalister, som på nuværende 

tidspunkt består af 8 sangere fra 6 forskellige lande, alle bosat på 

Bornholm. Danske og svenske sommersange i nye og spændende 

arrangementer, for op til 8 kvindestemmer. Nogle af Bornholms bedste 

sangerinder, under ledelse af Britta Helweg-Larsen. 

KONCERT MED LANDSKORET 
Den 4. juli kl 19.30 får Hasle kirke besøg af “Landskoret”. Landskoret er 

et elitekor for både drenge og piger i alderen 12-22 år og består af ca. 

25 sangere. For at synge i Landskoret skal man samtidig synge i et 

hjemkor fx et kirkekor eller et skolekor. Landskoret er det eneste 

elitekor af sin art i Danmark. Det samler de dygtigste sangere i hele 

landet, og er derfor en både musikalsk og kulturel kraft.

Landskoret har et internationalt anerkendt niveau og rummer børn og 

unge fra alle egne af landet, der her får en enestående musikalsk og 

sanglig dannelse.” 

Koret dirigeres af Brigitte Næslund Madsen. 

Vi i Hasle glæder os rigtig meget til besøget og opfordrer alle med 

interesse for kormusik og skønsang, at komme og høre de dygtige 

unge mennesker. Fri entré! 



20

Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MAJ

17. St. Bededag, Matt 3,1-10
Hasle 9.00
Ruts 10.30 

19. 4.s.e.påske, Joh 16,5-15
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30 Med børnekirke**.
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler

26. 5.s.e.påske, Joh 16,23b-28
Ruts 10.30 Carsten Møller Christensen
Hasle Fælles i Ruts

30. Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts

JUNI

2. 6.s.e.påske, Joh 15,28-16,4
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Med børnekirke**.

9. Pinsedag, Joh 14,22-31
Hasle 9.00
Ruts 10.30
*Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

10.  2. Pinsedag, Joh 3,16-21
Hasle og Ruts: Fælles i Kyllingemoren 10.30 

16. Trinitatis søndag, Joh 3,1-15
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30 

23. 1.s.e.trinitatis, Luk 16,19-31
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

30. 2.s.e. trinitatis, Luk 14,16-24
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen
Ruts Fælles i Hasle

JULI

7. 3. s.e.trinitatis, Luk 15,1-10
Hasle 9.00
Ruts 10.30

14. 4. s.e.trinitatis, Luk 6,36-42
Ruts 9.00
Hasle 10.30

21. 5. s.e. trinitatis, Luk 5,1-11
Ruts 10.30 Lars Morthorst Christiansen 

Kirkekaffe
Hasle Fælles i Ruts 

28. 6. s.e. trinitatis, Matt 5,20-26
Hasle 9.00 Per Kofoed Munch
Ruts Fælles i Hasle

AUGUST

4. 7. s.e. trinitatis, Luk 19,1-10
Hasle 19.30 Kristoffer Nielsen
Ruts Fælles i Hasle

11. 8. s.e. trinitatis, Matt 7,15-21
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

18. 9. s.e. trinitatis, Luk 16,1-9
Ruts 9.00 
Hasle 10.30

25. 10. s.e. trinitatis, Luk 19,41-48
Ruts og Hasle i/ved FDF-huset, Rutsker
11.00 Kirkebrunch.
12.00 Medlemsmøde
14.00 Friluftsgudstjeneste for alle aldre.

Forklaringer:

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af 
sognets præst. 

* Indsamling i begge kirker.

** Dvs. at børnene midt i gudstjenesten inviteres med 
til fortælling/aktiviteter i et andet lokale. 

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. – Gælder også ved 
kørsel mellem de to sogne. 
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts 
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. 
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, 
senest 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. 

HASLE-RUSTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og 
modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle 
Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved 
gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. 
halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga 
Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Sigga. - Fra 6. juni til hen i august 
holder koret sommerferie. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Den 12.06. og 15.08. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! 
For tiden læser vi førstkommende søndags 
evangelium og snakker om, hvad det siger os.  
Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der 
kræves ikke nogen andre forudsætninger end 
interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos 
sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere 
oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen 
(kontaktoplysninger på side 19).

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 26.06 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, 
Rutsker.
Hasle: Den 23.05 og 22.08. kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

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. Velkommen til festlig 
sommerafslutning d. 24.05. Klubben holder derefter 
sommerferie og begynder igen d. 23. august. 

Få program og nærmere information hos 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. Hyttens voksne ledere er: 
Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen 
Rasmussen. 
Det foregår som regel i Julegade 14. – Husk festlig 
sommerafslutning d. 21.06.  

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, 
Kirkebyen 33. FDF-kredsen holder sommerafslutning 
onsdag d. 19. juni i FDF-huset. - 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 
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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

KIRKEBRUNCH og SNAK OM KIRKEN 25.08
Velkommen til medlemsmøde i Folkekirken Hasle-Rutsker. 

Alle medlemmer af Folkekirken med tilknytning til Hasle-Rutsker 

inviteres hermed til det årlige medlemsmøde. Det foregår i og ved 

FDF-huset, Kirkebyen 33, Rutsker, 3790 Hasle. Kirkebil kan benyttes fra 

begge sogne.

Vi begynder med brunch i FDF-huset kl. 11.00 til ca. 12 – Derefter er 

der tid til formændenes beretninger og redegørelse for regnskabet 

m.m.  – og god tid til samtale om Folkekirkens arbejde og opgaver i 

Hasle- og Rutsker sogne. 

Forslag, spørgsmål og kommentarer er velkomne både før og på 

mødet. Der bliver ca. 14 dage før mødet opstillet en kasse i kirkerne til 

kommentarer og spørgsmål.  

Kl. 14.00 samles vi til en festlig friluftsgudstjeneste ude ved bålhytten, 

hvor FDF m.fl. medvirker. ALLE er velkomne! 

Kommende 
konfirmationer: 
2020: Hasle Kirke 5. april og Ruts 

Kirke 19. april. 

2021: Ruts Kirke 28. marts og 

Hasle Kirke 11. april. 

Konfirmandundervisning 2019-20:

I det kommende skoleår regner 

jeg med at kunne tilbyde 

konfirmandundervisning her i 

Hasle hver tirsdag kl. 14.35 – 

16.05. Jeg forventer, at 7. klasses 

børnene fra Rønne-skolerne vil 

kunne få fri til at nå frem til det 

tidspunkt. 

Indskrivning til undervisning og/

eller konfirmation kan ske ved 

henvendelse til undertegnede. 

Gerne inden sommerferien og 

senest ved undervisningsstart d. 

27. august. 

Orienteringsmøde: Tirsdag d. 4. 

juni kl. 17.00 er alle velkomne i 

konfirmandstuen til nærmere 

orientering om undervisning, 

indskrivning m.m. 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). 



23

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

Besøg vores udstilling på Hasle Røgeri, den omhandler fiskeri og 

kulbrydning, der er åbent i Røgeriets åbningstider.

Sommerferie

Vi holder ferielukket i juli og august måned, vi åbner igen tirsdag d. 3. 

september kl. 19.00 - 21.00.

Skulle der være behov for at få hjælp til et eller andet i disse to 

måneder, så prøv på tlf. 2621 4657 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

En lille hilsen fra Tonni Jørgensen, kassereren, hvis og når du flytter 

til en anden adresse, vil Tonni blive meget glad, hvis du lige 

meddeler ham din nye adresse, på forhånd TAK.

Det ser måske ud som om vi bare holder ferie, det er nu ikke tilfældet. 

Vi arbejder på en udstilling til Kulturugen 2019, for Hasle Lokalhistories 

vedkommende er det fra den 18 til og med den 21. september.

Derudover er vi med på en udstilling i Vang i uge 28. fra den 8. til den 

14. juli. Så det kræver lidt forberedelser begge steder.

Filmfolkene arbejder på en reklamefilm for tiden.

I Hasle-Nyt nr. 1-2019 havde jeg en artikel om Andelsmejeriet 

”Hammersdal” i Rutsker. Her havde jeg desværre kommet til at flytte 

Andreas Mathias Jensen til en forkert adresse, det beklager jeg, 

Jensens boede i Julegade nr.5.

Jeg har i Bornholms Tidende fundet en artikel med en af Andreas 

Jensens sønner, nemlig Johannes Westh-Jensen. Den kommer her.

Alt gammelt jemmafrå er så spændende.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Bornholms Tidende lørdag d.14. 

februar 1987

Alt gammelt jemmafrå 
er så spændende

Et møde med den 85-årige born-

holmer Johannes Westh-Jensen 

på Sct.Thomas Plejehjem i Kø-

benhavn.

Det bornholmske er umiskende-

ligt hos Johannes Westh-Jensen 

trods 35 år i København. Men for-

ud gik 50 år derhjemme, og nogen 

årsunge er han ikke længere.

Han kan se tilbage på mange 

travle år med et utal af forskellige 

pladser. Nu bor han på Sct. Tho-

mas Plejehjem på Frederiksberg. 

Han har en hjørnestue, som han 

har møbleret med de ting, han 

nødigt ville undvære, og gæsten 

ser sig om og undres over så 

mange ting, der trods alt kan væ-

re i sådan en relativt lille stue. 

Meget af det er derhjemmefra, 

og det er da heller ikke anderle-

des, end at han savner sin hjemø 

sommetider, men han siger der 

er for langt hjem - når man har 

passeret de 85, føjer han til.

Johannes Westh-Jensen er fra 

Rutsker, hvor hans far var mejeri-

bestyrer. Han husker hvordan he-

stevognene kom om morgenen 

med mælken ude fra landbruge-

ne, men det var et stillestående 

samfund, der ikke havde så me-

get at byde på. Men til gengæld 

havde man originaler dengang, 

siger han. 

Jeg husker et par stykker fra Fat-

tighuset i Rutsker, hvor Anders 

Lund residerede. Der var to koner, 

de kaldtes Galna Signa og Lijla 

Lina, men vi fik jo ikke meget at 

vide om dem. De sagde om Galna 

Signa at hun havde fået et barn 

uden for ægteskab. Det var nok 

til at blive udstødt dengang. Bar-

net var en dreng, der kom til at 

hedde Otto, og han kom siden til 

min onkel i Allinge og blev kusk. 

Folk morede sig med at spørge, 

hvornår det var hans fødselsdag. 

Svaret lød: Om Hællemyssa.

Lijla Lina havde to døtre, men el-

lers kendte jeg ikke noget til 

hende. Hun plejede at komme 

og hjælpe min moder, og ellers 

gik hun rundt og plukkede bær. 

Jeg kan huske, hun engang kom 

med en kurv byllenbær, blåbær. 

Hun fik en krone for dem. Galna 

Signa kan jeg huske som en ko-

ne, der altid gik og snakkede 

med sig selv.

Skole og musik

De første års skolegang havde 

jeg i Rutsker. Først var det hos 

Margrethe Nielsen, der havde de 

yngste klasser, og siden hos An-

tonius Kofoed, der havde de æld-

ste klasser. Og dér lærte vi noget, 

siger han med et udtryk, der un-

derstreger, at det var en tid, han 

husker med glæde.

Lærer Kofoed lærte for resten 

min far at spille violin, og det 

havde han megen glæde af. Han 

havde dannet et lille orkester be-

stående af første og anden violin 

og bratsch. Det var ham selv og 

mejerister på mejeriet. Jeg be-

gyndte også at spille klaver. Det 

Johannes Westh-Jensen
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var hos Karen Køie i Rønne. Jeg 

lejede værelse hos hende og fik 

undervisning samtidig. Jeg spil-

lede også hos Carl Lundt og frk. 

Kielberg. Siden, i Allinge, fortsat-

te jeg undervisningen hos en 

tysk dame, der hed Westphal. - 

De kom også til at gå i skole i 

Rønne? - Ja, da jeg var 12 år, blev 

jeg overflyttet til Rønne Statssko-

le, og dér var undervisningen li-

geså grundig.

Blandt mine lærere var K.H. Kofo-

ed, den senere departements-

chef og finansminister. En meget 

vellidt og dygtig lærer. Og så var 

der frk. Noack, der må stå som en 

legende for alle elever, der har 

været under hendes indflydelse. 

Hun var fantastisk. Dygtig, men 

streng. Jeg skal lige love for, vi fik 

lært noget. Vi skulle kunne lek-

tionen på fingrene. Ja, op-

remsning var der meget af, men 

det mener jeg ikke, jeg har taget 

skade af.

Dårligt lønnede

Jeg ville være skolelærer, og det 

krævede i hvert fald realeksa-

men. Da jeg havde fået den, kom 

jeg på jernbanernes kontor for at 

få et par praktiske år til at gå, før 

jeg søgte ind på et seminarium, 

men både far og mor syntes ikke, 

det var noget at blive lærer. Som 

far sagde: - Nej, det skal du ikke. 

Lærere er så dårligt lønnede. - Og 

det blev afgørende? - Ja, for det 

havde far nok ret i. Jeg har da 

heller ikke fortrudt. Jeg var glad 

for jernbanerne. Jeg passede te-

lefonerne ude fra linjen, kopierede 

breve og reviderede regnskaber-

ne ude fra stationerne. De kom 

ind hver dag med togførerne. Jeg 

blev der i et par år, til 1919. jeg 

ville gerne ind i postvæsenet og 

driftsbestyrer Fagerlund skrev en 

fin anbefaling, hvori det bl.a. 

hed: Johannes Jensen vil jeg 

grumme meget nødig af med. 

Far talte med postmester Valenti-

nus i Hasle om en elevplads. Det 

kunne jeg godt få, men post-

mesteren mente ikke, det var 

noget. De giver ikke noget i løn, 

sagde han, og det tænkte far jo 

meget på.

Feriegården

I stedet kom jeg i handelslære i 

Produkten i Allinge. Til fem kro-

ner om måneden og kost og logi, 

og den steg ikke i de tre år, jeg 

var der. Logiet var et værelse på 

loftet, over butikken. Der var al-

tid koldt, husker jeg. Men jeg 

lærte godt, og arbejdstiden var 

lang. Fra halv syv morgen til seks 

aften. Og så var der åbent til kl. 

19 fredag og til kl. 21 lørdag. Det 

var en meget travl forretning ejet 

af N. P. Kock, der havde nogle 

meget vakse ekspedienter. Og 

kundekredsen strakte sig vidt, 

helt op til Rø Station og langt op 

i Rutsker.

Feriegården i Gudhjem - 1933
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Efter læretiden var der ikke plads 

til mig i Produkten, og jeg gik 

hjemme et par måneder og kom 

så til Bornholms Margarinefabrik 

i Rønne som bogholder hos di-

rektør Jens Nørregaard. Der var 

jeg i otte år, til 1930.

Men så kom der et godt tilbud. 

Grams købmandsgård i Gudhjem 

skulle have ny bestyrer. Den var 

omdannet til aktieselskab. Jeg 

overtog halvdelen af aktierne. 

Jeg var knapt kommet i gang, før 

vi fandt ud af, at indrette side-

bygningerne til vandrerhjem. 

Det var Feriegården, og den var 

klar i 1933. der var plads til 85 

gæster.

Puder med korssting

Siden drog Westh-Jensen over til 

København og kom også her til 

at beskæftige sig med vidt for-

skellige ting. En tid udlejede han 

sommerhuse på Bornholm. Det 

var en god forretning, indtil 

bornholmerne selv fandt ud af 

det. Han var dernæst juleassistent 

hos en købmand, revisor i et firma 

på Rådhuspladsen, siden hos en 

murermester, et år som ejer af et 

ismejeri på Vesterbro og derefter 

kom hans sidste job, som bog-

holder i et advokatfirma i den in-

dre by. Der var han i syv år, så 

syntes han en dag, at han var for 

gammel til at gå på arbejde. Jeg 

var jo fyldt 77, siger han med et 

smil. Jeg syntes, det kunne være 

nok. Alligevel savnede jeg det at 

have noget at stå op til hver dag. 

Men også det kan man vænne 

sig til. Nu foretager jeg mig så 

lidt som muligt og lever meget 

stille. Jeg ville gerne være mere 

aktiv, en det kniber med synet og 

nu kan jeg ikke noget. Jeg var el-

lers så glad for at sidde og sy 

korssting. Men jeg har da allige-

vel nået at sy 60 puder over fire 

af de fem år, jeg har boet her.

Men jeg synes, det er spænden-

de at høre om alt gammelt 

derhjemmefra, og jeg var sidste 

sommer ude og se frilandsmuse-

et i Lyngby. Jeg var meget glad 

for at gå i den gamle gård deru-

de. Er det ikke Damaskegård, den 

hedder? I min barndom talte 

voksne om, at der havde været 

danseskole på gården. Ja, det er 

sådan noget, der interesserer et 

gammelt menneske som mig. 

Den tid, jeg lever i siger mig ikke 

så meget mere. Den er så ufor-

ståelig, og det er heller ikke til at 

finde ud af alt det, der bliver la-

vet omkring én.                          B-d.

Westh-Jensen kan huske, at der i 

hans hjem hang et fotografi af 

nogle Hasle- og Rutsker bo, der 

holdt af at dyrke musik.

Det billede har vi fundet i Hasle, 

indrammet i en ramme, som 

hans fader skar med et mønster 

kervsnit i 1903.

Det flot opstillede orkester diri-

geres af postmester Valentinus. 

Bag ham til venstre står Lind, 

Brogård. I den første række 

yderst til venstre ses bødkerme-

ster, senere politibetjent Carl J. E. 

Aakerlund. Lærer Antonius Kofoed 

ses som nummer tre fra venstre.
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Ny bog om Kulkysten

”Med morfar ved Kulkysten” er tit-
len på en ny bog, skrevet af Has-
ledrengen Arne Ipsen. Bogen, der 
udkommer den 20. maj, er en do-
kumentarisk fortælling for børne-
familier og alle, der holder af den 
smukke, rekreative natur langs ky-
sten mellem Hasle og Rønne. En 
opdigtet morfar i Sorthat tager si-
ne opdigtede børnebørn fra Virum 
med på ture langs Kulkysten. Der 
fortæller han den realistiske histo-
rie om sandflugt, kulbrydning, ler-
gravning og klinkerproduktion. De 
mennesker, morfar omtaler, er og 
var virkelige. I det følgende et ud-
drag af bogen: 

De traver ad stien og kommer til 
en bygning med rækkehuse, kal-
det ”Gammelværk”. Morfar for-
tæller, at på det sted blev der 
bygget et teglværk i 1867. Der 
var bygninger med dampmaski-
ne og hejseværker, og der blev 
gravet 50 meter dybe skakter. 
Her blev der fundet både kul og 
fint hvidt ler, det kunne bruges til 
fremstilling af mursten. Men kul-
brydningen var det vigtigste. Da 
klinkerfabrikken blev indviet (i 
1889, red.), blev bygninger på 
stedet med Gammelværk jævnet 
med jorden. Men huset med ar-
bejderboliger blev stående. 

En landsholdsspillers familie 
”Nu skal I høre en helt speciel fa-
miliehistorie,” siger morfar. ”I 1953 
blev to lejligheder i Gammelværk 
slået sammen til én, og en fami-
lie Jensen fra Knudsker Sogn ved 
Rønne flyttede ind i boligen. 
Henry Jensen var smed i klinker-
fabrikken. Han blev kaldt ”Hap-
py”, og navnet blev ændret til 
”Habby”. Han var far til Barny, 
som blev scenemester på Folke-
teatret i København – og farfar til 
fodboldspilleren John Faxe Jensen!” 

”Hva’!” Ivar spiler øjnene op. ”Jo, 
det er rigtigt, Ivar. Du er jo selv 
fodboldspiller og ved alt om Jo-
hn Faxes karriere. I har vist også 
set ham som en vindende danser 

i ”Vild med dans” i TV. Hans far, 
Barny, Henry Jensens yngste søn, 
er jeg næsten jævnaldrende 
med. Men nu først lidt om John 
Faxes bedstefar.

Henry Jensen var en dygtig 
håndværker, hjælpsom og af-
holdt. I klinkerfabrikken stod han 
ved en gammel drejebænk, som 
han kunne få en masse ting ud 
af, somme tider næsten kunst-
håndværk. Han tog ud til fisker-
lejerne nord Hasle, I ved 
Helligpeder, Teglkås og Vang, og 
hjalp fiskerne. Han kunne altid få 
en vanskelig motor igang, og 
han lavede ålejern til fiskerne. I 
1950’erne reparerede han vand-
pumper for folk på Tofte og i 
Sorthat. 

Sønnen Barny lærte som smed i 
klinkerfabrikken. I fritiden var 
han en fremragende fodboldspil-
ler i Hasle Idrætsklub, og han 
blev senere fodboldtræner for 
ungdomsholdet i Brøndbyerne. 
Årene efter krigen var stramme, 
men Barny fik en god barndom i 
et hjem med flittige og gode for-
ældre og god kontakt med nabo-
erne i Gammelværk. Moren 
arbejdede i silderøgerierne om 
sommeren og faren havde sit ar-
bejde i ”Klinkan”.  

Sportsinteressen blandt familien 
Jensens børn var med til at løfte 
hverdagen, og Barny havde arvet 
sin fars håndværkstalent. Det 
kunne han bruge inden for tea-
ter. Ja, det er sandt. Barny var i 
mange år scenemester, teknisk 
leder, på Folketeatret i Køben-
havn. Der stod han på værk-
stedet og lavede kulisser i 
smedejern, sådan som han hav-

de lært det i klinkerfabrikken. 
Han fik mange spændende op-
gaver på Folketeatret. Det blev 
sagt, at han var noget af en op-
finder, for han fik engang et skib 
til at kunne vippe på scenen. 

Barny kom på rejser ud i verden 
for at se, hvordan de lavede tea-
ter andre steder. Om sommeren 
havde han ofte scenetekniske 
opgaver på andre teatre, jeg har 
det skrevet op her: I Hjørrin-
grevyen og ikke mindst på det 
hyggelige Rønne Theater. Jeg har 
det på en seddel: I Rønne var 
Barny med omkring den storslå-
ede revy Regn med sol, med Lise 
Ringheim og Henning Moritzen, i 
1975. Igen fra 1998 til 2003, i fire 
år under Waage Sandøs ledelse 
og to år med Søren Hauch-Faus-
bøll som leder. Barny nød altid at 
være på Bornholm om somme-
ren. Så kunne han være sammen 
med sin nærmeste familie, besø-
ge barndomsvenner og gå hen 
og få røget sild hos fisker Kaj Per-
sson på Tofte. 

En lokalhistorisk bog har et kapi-
tel, hvor Barny fortæller, og han 
siger nogle gode ord om sin far: 
Jeg har skrevet dem op på en 
seddel, som jeg har i lommen. 
Her er den, Barny siger: 
”I klinkerfabrikken kunne man 
lære at blive både grovsmed, 
maskinarbejder og mekaniker. 
Man kunne stå og pusle med tin-
gene. Og havde jeg ikke haft min 
far og hans fantasirigdom og læ-
retiden i Hasle Klinker, så var jeg 
ikke nået så langt som til det, jeg 
nu går rundt i. Det er jeg hundre-
de procent sikker på!” – Det sy-
nes jeg var smukt sagt.”
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Svartingedal skole
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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

Der hamres og bankes 
på Svartingedal skole

Foråret banker på døren, og selv-

om det har været en marts måned 

fyldt med regnvejr, har tiden ikke 

stået stille på Svartingedal skole.

Faktisk har det langt fra været en 

stille periode!

Nede i kælderen og ude i skole-

gården er der fyldt med maski-

ner og håndværkere. Vi er nemlig 

i gang med en større ombygning. 

I indskolingen skal der blandt 

andet laves ny ventilation, men 

det er ikke det eneste sted, der 

renoveres!. Faglokalerne i kæle-

ren skal renoveres, og vi glæder 

os til at kunne invitere jer alle 

sammen til indvielse af de sprit-

nye arenaer i august. 

Midt i renoveringen af skolen, 

skete noget af det vi alle har gået 

og drømt om. Vi har nemlig fået 

en ny legeplads. 

Der var lys i øjnene hos både børn 

og voksne, da denne blev indviet. 

Hvem har ikke altid ønsket sig, at 

kunne lege på en spritny legeplads? 

Ikke nok med at legepladsen blev 

indviet, kunne vi også indvie vo-

res helt nye madvogn, hvor der i 

dagens anledning blev serveret 

hotdogs. 

Madvognen er købt af forældre-

foreningen. En kæmpe tak skal 

lyde til jer!

Madvognen skal blandt andet 

bruges til skolefest, høstmarked, 

Vild med vand og meget andet! 

På legepladsen ved SFO-en, som 

nu er den gamle legeplads, har vi 

fået nyt gyngestativ. Dette har Hasle 

Byting doneret. Tusind tak for det.

Har I lyst til at se den nye lege-

plads og tage en tur på klatre-

væggene, så kom en tur forbi!

At foråret er på vej, betyder også 

at et af de næste store projekter 

er skolefestugen. Her arbejder hele 

skolen på tværs, og traditionen tro 

skal 6.klasse lave teaterforestilling. 

Selve skolefesten bliver afholdt 

torsdag d. 23 Maj, og alle er vel-

kommen.

Skolefesten er udover en masse 

underholdning og boder, en mu-

lighed for at komme forbi og 

mærke den gode stemning, der 

er på skolen, og se hvad lige net-

op Svartingedal skole kan tilbyde.

Sidste år arbejde 6. Og 2.klasse 

på tværs med et makker-

læsningsforløb. Det var en kæm-

pe succes både fagligt og socialt, 

og derfor gentager vi succesen i 

år. Eleverne fra 6.klasse bliver ud-

dannede læsemakkere af skolens 

læsevejleder, og herefter bruger 

de to klasser 4 uger sammen, på 

at styrke læsning, afkodning og 

fokus. Vi glæder os til at komme i 

gang. På Svartingedal skole er 

det vigtigt for os at alle kan bi-

drage til det gode sociale fælles-

skab og den faglige udvikling, 

derfor er læsemakker et projekt, 

vi er særligt stolte af.
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle Datastâua

Vores 18. sæson sluttede med udgangen af marts måned. Der er åben-

bart ikke det store behov for IT-hjælp mere blandt de 60+ årige, for 

deltagerantallet af brugere har ikke været stort. 15 brugere ugentligt 

og 26 i alt i løbet af sæsonen. Men det har dog været en god sæson 

med glade, tilfredse brugere og vejledere. Vi sluttede af med vores tra-

ditionelle frokost, hvor næsten alle brugere deltog. Flot!!

Jeg vil takke alle brugerne for deres tålmodighed med os. Og tak til 

vejlederne for jeres enestående tålmodighed med såvel brugere som 

undertegnede. Tak til Bytinget og de andre brugere af huset for godt, 

hyggeligt samarbejde. Dejligt når tingene bare kører stille og roligt.

Vi starter igen til september, men mere herom senere. God sommer til alle.

Cai Kruse (formand for Datastâuan)

Om glæden ved at arbejde som frivillig 
vejleder i Hasle Datastâua

En bruger, som ikke tidligere har været i Datastâuan, 

ringede til undertegnede. Hans kone har fået en ny tablet. Den 

skulle jo gerne ”sættes op”, og han er ikke sikker på, om han kan 

klare det selv. Om vi kan hjælpe ham? Vi aftaler en tid, og hvad han 

skal medbringe, og så giver jeg besked til vores tablet-ekspert. Efter 

lektionen spørger jeg vejlederen om, hvordan det gik. Her er svaret:

En god oplevelse: En høflig, velforberedt mand i sin bedste alder, som 

havde alle nødvendige oplysninger med. Vi fik nyopstartet hans kones 

iPad, fik sat simkort i (med god hjælp af en anden vejleder). Måske 

kontakter han dig angående evt. hjælp til opdatering igen på tirsdag. 

Sig til. Taknemmelig var han. En glæde at hjælpe mennesker som ham. 

En god dag!

Hasle Datastâua

Cai Kruse

Svartingedal

Som et større projekt har indsko-

lingen igennem de sidste mange 

måneder arbejdet med Guided 

Reading. Guided Reading er en 

arbejdsmetode der styrker læsnin-

gen i indskolingen, skaber varia-

tion og et øget ordforråd hos 

børnene. Der er blevet arbejdet 

systematisk med metoden, hvor 

eleverne har siddet blandet i min-

dre grupper med en voksen, som 

har guidet dem igennem læsning, 

afkodning, strategier og meget 

andet. Vi er meget stolte af at have 

været den første skole på Bornholm, 

som har gennemført netop dette 

projekt. Vi har haft god hjælp fra 

kommunens læsekonsulent og 

tale-hørekonsulent, og fantastisk 

opbakning fra hele skolen og alle 

forældrene. Vi glæder os meget 

til at præsentere resultater og er-

faringer fra projektet. Det der har 

været allervigtigst for os, er at vi 

kan se den læseglæde, og den 

kæmpe udvikling eleverne har 

været igennem. 

Vi sendte hele skolen på påskeferie 

med et brag af et Rynkeby skole-

løb. Selvom dagen startede med 

snevejr, klarede det heldigvis op. 

Der er blevet en tradition at vi er 

med til Rynkeby løbet, og det er 

vi rigtig glade for!



30

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Hasle Turist- og Erhvervsforening

Referat fra HTEF generalforsamling

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00 i Væksthuset, 

Bykærsvej 4, 3790 Hasle

Formand Jesper Møller-Hansen bød velkommen og 

gav ordet til Hans-Henrik Thisen fra Bornholms

Erhvervsfond, der gav en grundig orientering om 

erhvervslivets attraktive lånemuligheder i Born-

holms Erhvervsfond.

Generalforsamling gik derefter over til dagsorden 

iflg. Vedtægter.

1. Valg af dirigent: Knud Erik Olsen blev valgt.

2. Formandens beretning ved Jesper Møller-Hansen

Turistinformationen:

Samarbejdet med Destinationen om deres drift af turi-

stinformationen er gået godt. Karin Pihl – betjener 

fortsat – på bedste måde - Turistinformationen i Hasle 

og der har været en god dialog med Destinationen 

omkring arbejdsopgaver, og vore ønsker om udvikling 

af aktiviteter relateret til turistinformationen.

Markedsføring af Hasle som lokalområde på sin egen 

byside kører og flere lokale aktører benytter sig heraf. 

Vi arbejder på en opdatering af denne.

Der har fra Destinationens side været involvering i ak-

tiviteter på torvet og på Havnen. Karin er gennem kon-

takt til turisterne meget opmæksom på behov for 

ydelser som endnu ikke findes i Hasle, herunder cykel-

reparation og udlejning samt salg af fiskeudstyr, samt 

formidling af biludlejning. Alt sammen aktiviteter som 

ideudvikling.

Bytinget:

Vi har som forening i årets løb støttet op om Bytingets 

aktiviteter ved at yde tilskud til Påske og åben By, 

Sankt Hans Aften. Ligeledes har vi deltaget med støtte 

til i Marked på torvet. Vi har givet et tilskud til kanal ø – 

projektet som arbejder med den videre udvikling af 

”Kanaløen” og en fortsættelse af yderligere udvikling 

om næste fase af havneprojektet 

Vi takker endnu engang Bytinget for samarbejdet og 

deres store arbejde til gavn for vores lokale områder og 

aktiviteter, herunde flagholdet – som trofast opsætter 

flag ved aktiviteter i Hasle.

Haslepakken:

Der er i løbet af 2018 udleveret 21 stk Haslepakker – en 

fordobling siden sidste år. Vi har endnu ikke fået forny-

et og revideret alle tilbuddene fra lokale medlemmer af 

foreningen til indholdet af Haslepakken som tilflyttere 

til Hasle tilbydes. Vi arbejder på at få en fuld revidering 

af Haslepakken i løbet af 2019.

Hasle Legeland:

Hasle legeland blev igen gennemført i 2018. Det blev 

igen en succes for dem der benyttede tilbuddet og vi fik 

et mindre underskud på gennemførelsen af aktivite-

ten, da en del udgifter går til aflønning af unge men-

nesker.

Skolefritidsordningen og skolens forældreforening la-

ver legeland i påsken og efterårsferien – hvilket vi i for-

eningen er meget glade for

Børnefestival:

Børnefestivalen i efterårsferien var igen populær og 

godt besøgt med en solid opbakning fra foreningens 

medlemmer med mange aktiviteter. I år prioriterede vi 

en lidt større indsats på Fælleden med pandekager og 

pølser over bål, spejderne, ponyridning og hestevogns-

kørsel.

Vi er i stadig større konkurrence da flere lokalområder 

etablerer aktivitetsdage i løbet af efterårsferien. Allige-

vel havde vi mange besøgende. Tilbagemeldingerne 

har været gode fra både deltagere og fra foreningens 

medlemmer.

Vi vil forsøge at nytænke lidt på arrangementet for 

2019
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Legater:

Vi har i år uddelt legat portioner til 4 af 5 ansøgetre. 

Der er ikke de store at uddele.

Jul i Hasle:

En aktivitet som vi som forening også støtter er Jul i 

Hasle. Vi støtter konkret omkring tegnekonkurrence og 

julemandens besøg.

Medlemmer:

Vi er med udgangen af 2018 – 63 medlemmer af fore-

ningen. Vi kæmper stadig med manglende kontin-

gentbetaling til foreningen, – hvilket er beklageligt da 

kontingentbetalingen er vores mulighed at skabe akti-

viteter i vores lokalområde. Vi følger som sidste op på 

den manglende betaling og forsøger at få tilgang af 

nye medlemmer. 

Vi vil derfor igen opfordre alle medlemmer af forenin-

gen til at betale deres kontingent og at kontakte po-

tentielle nye medlemmer af foreningen.

Fremtid for foreningen:

Vi har i gennem året drøftet hvordan vi fremover kan 

bruge vores forening til gavn for medlemmerne og vo-

res lokalområde. Vi må erkende at den frivillige indsats 

og involvering i foreningens arbejde er vigende. Med-

lemmerne er engageret i mange andre netværk. Vi ser 

derfor en fremtid for foreningen som økonomisk kan 

støtte udvikling af aktiviteter i lokalområdet – efter 

henvendelse til foreningen, snarere end at foreningen 

selv skal udvikle og gennemføre egne aktiviteter.

Generelt:

Vi oplever stadig at Hasle og omegn er et interessant 

område at bo og leve i. Vi ser frem mod udvikling af det 

videre havneprojekt – heruner kanaløen.

Jeg håber at der stadig vil være interesse for i forenin-

gen og blandt dens medlemmer at gennemføre nye 

aktiviteter i vores lokalområde og nye ideer til hvordan 

foreningen kan arbejde fremover. arbejdsområder.

Jeg vil gerne på bestyrelsens og egne vegne takke vore 

medlemmer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herun-

der regnskab for Hasle Håndværker- og Industrifore-

nin v/ karin Pihl. Til regnskabet bemærkede Karin, at 

der igen i år har manglet kontingent betaling fra med-

lemmer. Regnskab blev godkendt.

Hasle Turist- og Erhvervsforening

4. Fremlæggelse af budget til orientering. Ingen be-

mærkning.

5. Valg af medlemmer og suppleant: Som medlem 

blev valgt Kim Sørensen, Karin Pihl og Søren Kofod 

Jansson for 2 år. Som suppleant for 2 år blev valgt Bjar-

ne Stefaniuk. 

6. Valg af revisor og bilagskontrollant: Rønne Revi-

sion blev valgt og Jørgen Mahlert valgt som bilagskon-

trollant.

7. Fremlæggelse af medlemskontingent: Uændret 

kontingent.

8. Forslag til behandling af forslag fra bestyrelse og 

medlemmmer. Bestyrelsen foreslår 2 vedtægtsændrin-

ger: i §4 ændres 3. linie fra -bekendtgørelse i dagspres-

sen til -bekendtgørelse ved mail til medlemmer. Og i §5 

foreslås bestyrelsen ændret fra 7 til 5 medlemmer, 

hvoraf 2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige kalenderår. 

Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Vil bli-

ve endeligt vedtaget på en extraordinær generalfor-

samling tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 i 

Væksthuset.Indkaldelse via dagspressen og gennem 

dette referat.

9. Eventuelt. Fra Bytinget blev der opfordret til fælles 

investering i salgsboder og parasoller til udlejning/

udlån på havnen. - Kommunen opfordres til bedre 

skiltning om toilet på torvet.

- Næste morgenmøde er fredag d. 29. marts kl. 08.00 i 

Væksthuset ved Majbrit Tønnesen, der taler om mulig-

heder for investering i mindre virksomheder.

Godkendelse af referat:

Knud Erik Olsen
Dirigent Knud Erik Olsen

Referat fra konstituering afholdt af nyvalgt 

bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlings 

afslutning d. 20. marts 2019.

Formand: Kim Sørensen

Næstformand: Jesper Møller-Hansen

Kasseret: Karin Pihl

Sekretær: Søren Kofod Jansson

Bst. medlem: Poul-Jørgen Videslet

Suppleant: Knud Erik Hansen

Suppleant: Bjarne Stefaniuk
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NEW ORLEANS DELIGHT 

Med Derek Winters 
 

 

 

Koncert i Hasle Kirke 
mandag den 8. juli 2019 kl. 20.00 

Entre: kr. 140 incl. Forfriskning i pausen 

Billetter kan købes i 

Klædeskabet, Storegade 49 i Hasle 

Bille er kan købes fra mandag den 17. juni 2019
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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

Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf.: 30 70 46 35

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Suppleanter:

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Nu er foråret kommet og udvalget i butikken bliver udskiftet til forårs/sommer 

tøj og sko. Kom og se kom gerne ofte, da udvalget skifter hele tiden. 

Vores arbejde i butikken, har udover det gode formål at genbruge tøj 

og ting, også det formål at samle penge ind til Mission Afrika og Promissio, 

der begge arbejder med at forbedre levevilkårene for nogle af verdens 

fattigste mennesker.

Mission Afrika har projekter i Nigeria, Cameroun, Sierra Leone, Central-

afrikanske Republik og Mali.

Kvinderne er rygraden i de afrikanske familier og landsbyer, men ofte er 

deres muligheder, indtægter og uddannelsesniveau langt dårligere end 

mændenes. I Mali giver Mission Afrika nu kvinderne mulighed for selv 

at skabe udvikling i de små landsbyer i bushen. Det gøres ved projektet:

Stærke Kvinder - Stærke Lokalsamfund.

• Mikrokredit, som hjælper kvinderne i gang med gedeavl og hønsehold.

• Kurser i at lave gødning, hvilket giver bedre udbytte på marker og indtægter fra salg

• Læseundervisning, som giver adgang til ny viden.

Et andet projekt er Satellit-tv kanalen SAT 7 en medievirksomhed, der 

sender kristent tv til hele Mellemøsten og Nordafrika. 

Skoleudsendelser muliggør undervisning for børn, der lever i 

flygtningelejre, og som ikke kan få undervisning på anden vis.

Promission har projekter i Botswana Guinea, Liberia og Etiopien. I 

Etiopien er bl.a. et Deborah Center der hjælper unge etiopiske 

sexarbejdere væk fra gaden og ind i et værdigt liv. Tiggeri, overgreb. 

Kulde. ydmygelser, sygdom og evig søgen efter mad. Gadelivet er hårdt, 

og det er hverdag for 150.000 mennesker i Etiopiens hovedstad, Addis 

Ababa. De fleste er sendt på gaden af fattigdom og familie-problemer. 

Mange af dem er børn og unge, og alt for mange piger kastes ud i 

prostitution. Deborah Center er Win Souls for God’s rehabiliteringshjem 

for prostituerede piger og unge kvinder. Her får de konkret hjælp til at 

komme ud af prostitution og omsorg efter den både fysisk og psykisk 

hårde tid på gaden. Det sker ved, at de får et år på hjemmet, en 

uddannelse og eventuelt et lille beløb til at starte egen virksomhed for.

Så næste gang du handler i Hasle Genbrug, kan du gøre en god handel 

og samtidig støtte et af de mange projekter. 

Vi ønsker alle et dejligt forår og 

en god sommer. Husk at følge os 

på facebook på vores side Hasle 

Genbrug.
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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:
Jørgen Hansen

40 13 11 19

kas@hasbk.dk

Sekretær:
Carsten Reker Hansen

30 32 61 77

sek@hasbk.dk

Medlem:
Thomas Anker

22 92 47 54

med@hasbk.dk

Hasle Småbådeklub havde gene-
ralforsamling i februar. Det blev 
en rolig generalforsamling, hvor 
hele bestyrelsen blev genvalgt. 
Der deltog 13 medlemmer, et 
rigtigt flot fremmøde da klubben 
på dette tidspunkt havde 23 
medlemmer. Nu er det forår, og 
”småbådsfiskerne” er begyndt at 
røre på sig. Med de øgede aktivi-
teter på havnen har klubben fået 
en medlemstilgang, så vi nu er 
27 medlemmer.

Fiskeriet er kommet godt i gang, 
og det er mest laks, der landes. 
Medlemmerne giver udtryk for, 
at man skal være meget heldig 
for at fange de 7 torsk, som hver 
person må have med i land. Vej-
ret i foråret har været rimeligt, så 
det er blevet til en del fiskedage.

For at løfte interessen fra med-
lemmerne arrangerede klubben 
en konkurrence, der strakte sig 
over hele påskeugen. Så kunne 
skipper selv eller vejret bestem-
me, hvor mange dage der skulle 
fiskes. Her deltog 8 både, og selv 

om nogle dage var præget af 
kraftig østenvind, blev det til 
nogle gode fiskedage. 

Konkurrencen var delt op i to ka-
tegorier og største fisk blev vun-
det af Preben Finne med en laks 
på 5,7 kg. Anden kategori var 
bedste båd med flest kg fangede 
fisk, og her vandt Karsten Olsen 
med samlet indvejet laks og 
torsk på 13,4 kg. Begge både 
blev præmieret med et flot gave-
kort.

I skrivende stund nærmer vi os 
årets store fiskekonkurrence 
”Trollingmaster Bornholm”, også 
med deltagelse af medlemmer af 
Hasle Småbådeklub. Det foregår 
fra Tejn, men mange af bådene 
fisker i havet ud for Hasle. Her 
har de også ligget i havnen i 
ugerne op til og gjort klar. 

Det har skabt travlhed, når 20-30 
både hver aften kommer ind i 
havnen. Har dette givet nogen i 
Hasle lyst til at blive småbåds- /
trollingfisker, så skal man blot 

henvende sig til medlemmer af 
Hasle Småbådeklub, der gerne 
øser ud af deres erfaring. Klub-
ben deltager også i arrangemen-
tet ”Vild med Vand - Havnens 
Dag” på Hasle havn den 25. maj. 
Her viser medlemmer fiskegrejet 
frem, så det er blot at møde op, 
og der sker en hel masse andet.

Hasle Småbådeklub håber på et 
godt fiskeri og mange gode op-
levelser på havet omkring Hasle. 
Dernæst ønskes medlemmer og 
bladets læsere et godt forår og 
en god sommer, forhåbentlig 
med godt vejr.

Sven Olaf Kjær

Carsten med laks på 10,5 kg.
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Bådemotorklubben Columbus

Det nye klublokale, som medlem-

merne har bygget og indrette i et 

hjørne af det store værksted, er nu 

taget i brug af medlemmerne på 

klubbens arbejdsdage mandag, 

onsdag og fredag.

Varmepumpe er installeret og 

virker til fuld tilfredsstillende 

sammen med køleskab og 

kaffemaskine.

Da vi havde klublokale i den 

gamle skurvogn, som kommunen 

erklærede ulovlig, da den ikke 

opfyldte krav om handikapven-

lighed, var der et elforbrug som 

langt oversteg klubbens beta-

lingsevne. Med varmepumpen 

regner vi kun med at spare 

mindst 50%.

Skurvognen vil blive fjernet i lø-

bet af foråret, men før det sker, 

har bestyrelsen beslutte at bygge 

et toilet med håndvask og udven-

dig skyllevask i det nordøstre 

hjørne af pladsen under det eksi-

sterende halvtag, tæt på kloak og 

gammel vandinstallation. Klubben 

har ikke midler til at financiere det 

nye toilet, så vi er i gang med at 

søge fondsmidler. Bestyrelsen har 

en tro på at det nok skal lykkes.

PS. Har DU lyst til at deltage i Co-

lumbus´s aktiviteter, så kontakt 

Bjarne Stefaniuk tlf. 21274947 og 

meld dig ind i klubben.

Laks på 4,2 kg fanget af Klaus Kjær.
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Så har forårssolen fundet vej, vi har 

dage hvor vi har smidt både huer, 

vanter og overtræksbukser – så dej-

ligt at slippe for al det overtøj. 

Vi har nydt vejret med ture ud i det 

blå og på ture i Hasles skønne om-

givelser. Før påske tog vi bussen til 

Safirsøen, desværre var dette ikke 

en af de lune dage, så der var ikke 

så meget som en lille tangloppe at 

fange. Vi fik klatret i træer og leget i 

skoven, og tog så bussen hjem igen. 

Igen i år tager vi bussen til Tejn for 

at se, høre og opleve startskuddet 

til årets trolling. Det er en kæmpe 

oplevelse for alle at se de mange 

både. 

Foråret nyder vi også med at gøre 

vores have, legeplads forårsklar 

med blomster og grøntsager i krukker og bede. To-

mat- og peberplanter blev sået før påske og er alle-

rede vokset sig store og fine. 

Traditionen tro vil vi igen i år være en del af cyklist-

forbundets cykelkampagne. Det er 7. år forbundet 

har tilrettelagt denne kampagne for daginstitutioner. 

Kampagnen bygger på Cyklistforbundets koncept 

cykelleg, der udover at lære børnene alle mulige cy-

kelmanøvrer også er et stærkt pædagogisk redskab, 

der understøtter det pædagogiske arbejde. Cykelleg 

træner fx børnenes motorik, samarbejdsevner og de 

lærer at tage hensyn til hinanden. Kort sagt: Cykelleg 

gør meget mere end at lære barnet at cykle! Vi har 

planlagt at børnene en dag om ugen tager egen cy-

kel og hjelm med, og så øver og leger vi på cyklen. 

Projektet står på i en måned, og så slutter vi af med 

en lidt længere cykeltur i skoven. 

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

turbørnehaven, er du altid velkommen til at besøge 

os, eller ringe. På facebook ligger vi flere gange om 

ugen billeder ud og på vores hjemmeside www.na-

turbornehaven-hasle.dk kan du læse meget mere 

om os. 

Natur Børnehaven
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Havnens Dag

Nedtælling til Havnens Dag i Hasle

Hasle Havn er én ud af ca. 80 danske lystbådehavne, 

og den eneste bornholmske havn, der d. 25. maj kl. 

11.00-16.00 inviterer dig, din familie og venner til 

Havnens Dag.

Det er projekt Vild Med Vand, der sammen med hav-

nene står bag denne begivenhedsrige dag, hvor alle 

kan få lov at opleve og afprøve 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 tredje gang, at Hav-

nens Dag løber af stablen i Hasle Havn og fjerde 

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 slen-

tre 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 af de mange aktiviteter der fo-

regår på Havnens Dag, er fra Hasle: Hasle Sejlklub, 

Hasle Småbådeklub, Hasle Badeklub, Bådemotor-

klubben Columbus, Hasle Havns Venner, Paddle 

Bornholm samt Bornholms Kajakklub. Der ud over 

har vi i år samlet nogle foreninger fra Nørrekaas 

Havn: Rønne Sejlklub, RC Bornholm, Bornholms 

Sportsfiskerforening. Ud over klubberne, så deltager 

i skrivende stund også et par klasser fra Svartingedal 

Skole og nærpolitiet. Hele programmet kan læses på 

www.vildmedvand.dk/hasle 

Et hav af gratis oplevelser
På dagen vil der være et hav af gratis oplevelser for 

alle. Formålet med Havnens Dag er, at øge kendska-

bet til de foreninger der er forankret på de danske 

havne. Derfor inviterer foreningerne inden for i 

klublokalerne, eller arrangerer åbne aktiviteter. I 

Hasle kan du fx prøve at komme på besøg i en sejl-

båd, en motorbåd, en fiskekutter, en jolle og i en ka-

jak. Du kan også smage fisk, prøve lykken i fiske-

dammen, hoppe i bølgen blå, spille beach volley mm.

Der ud over kan du 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 

selvom Vild med Vand har mest fokus på traditionel 

sejlads har Hasle Havn mange foreninger og dermed 

meget mere at byde på, så som havkajak, kajakpolo 

og turbåde, hvor der er mulighed for at have det 

sjovt med hinanden imens.

Det er som sagt tredje gang, at Hasle Havn er med i 

den landsdækkende begivenhed. I ugerne op til d. 

25. maj vil tovholderne for Vild Med Vand i Hasle 

lægge de forskellige aktiviteter og arrangementer 

på hjemmesiden www.vildmedvand.dk/hasle med 

nøjagtige informationer om tid og sted, så du kan 

finde lige det 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 Lystbåde-

havne I Danmark (FLID) står bag. Projektet er støttet 

af Nordea Fonden og har til formål at gøre det lette-

re for befolkningen i Danmark at udleve maritime 

drømme gennem oplevelser i, på og omkring van-

det i lystbådehavnene ved at åbne havnene op og 

gøre dem til lokalt samlingspunkt for oplevelser, 

fællesskab og vandaktiviteter for enhver smag.

Har du en aktivitet, eller ønsker du at få yderligere 

information, så kontakt:

Vild med Vand Hasle-koordinator, Miller Birk

Tlf.: 51 50 01 61 - E-mail: miller.birk.mhb@gmail.com
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Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Leif Olsen

Kasserer 
Marie Nikolajsen

Menigt Medlem 
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus

Hans Jørn Karlsen

Hvad er sket i Vang

Fællesspisning d. 27. marts 2019 på Le Port. Anders Kofoed-Larsen 

fortalte om stenbrydning på Nordlandet.

Fællesspisning d. 1. maj på Le Port, Jacob Jensen og Søren V. 

Christensen fortalte om Vasaløbet.

Vang Vandværks generalforsamling d. 2. maj på Cafe Misty

Strandrensning / arbejdsdag d. 4. maj 2019. Tak til jer som hjalp til.

Bornholms Største radaranlæg d. 5. maj. Formand for Klemensker 

Lokalarkiv Hans Jeppsen fortalte på gåturen ved Skrubbegård.

Hvad sker i Vang

Forårsmøde i Bixens fællesskab d. 18. maj kl. 10.00 i Salteriet

Loppemarked d. 19. maj kl. 11.00-15.00 Vang havn.

Generalforsamling d. 27. maj 2019 kl.19.00 i Salteriet. Dagsorden ifølge 

vedtægterne.

Petanquespil hver tirsdag i juni/juli kl. 19.00

Bixen åbner 2. pinsedag d. 10. juni kl. 16.30 for sæsonen

Folkemødemusik d. 14. juni kl. 18.30-20.00, Tony Wilkenson spiller ved/i 

Salteriet

Skt. Hans bål d. 23. juni kl. 21.00 i det gamle stenbrud

The Shoplifters synger på havnen d. 29. juni kl. 18.30.

Vangeuge i uge 28, Udstilling kl. 13.00-17.00 (mandag- fredag) i Galleriet.

Sommerfest d. 13. juli kl. 17.00 i Galleriet

Æblets dag d. 12. oktober

Fællesspisning d. 20. nov. kl. 18.00 på Le Port

Juletræstænding og julehygge d. 30. nov. 2019 kl. 16.30

Alle ønskes en god sommer.

Vang beboer og grundejerforening

v/ Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang” 

med tegninger af Erling Risager 

og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan 

købes for 40, -kr. ved 

henvendelse til Iris Kofod, Vang 10, 

tlf.: 51 27 91 22, mail: ihk@pc.dk.

Film
DVD’en ”Min barndoms by Vang” 

kan købes for 100,- kr. ved 

henvendelse til Iris Viborg Kofod, 

mobil: 51 27 91 22 eller på mail: 

ihk@pc.dk. Ved ønske om 

forsendelse vil der blive 

opkrævet porto. 
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Storegade 73

AArrttiisstt  ttaallkk  mmeedd  RRiikkkkee  LLeehhrrsskkoovv
AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee 

Rikke Lehrskov. Artist talk den 17/5 kl. 15.

Rikke Lehrskov er uddannet guldsmed i 2011 og ædelmetalformgiver på Institut for 
Ædelmetal i 2016.

"For mig er smykket en fantastisk mulighed for at skabe dialog mellem mennesker.  
Kroppen bliver et lærred og smykket et kunstværk, hvor udtrykket kan hjælpes på vej af 
skala, materialer og placering. I arbejdet med smykker spiller humor en vigtig faktor og 
indgår som et virkemiddel og et arbejdsredskab i dén historie, jeg ønsker at fortælle".

Vang beboer og grundejerforening




