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Hasle Byting
Hverdagen i en tid med Coronavirus
Hverdagen er vendt op og ned for mange også for
bytinget!
Det startede med, at vi dagen før vort Repræsentantskabs- og borgermøde den 12. marts, efter
regeringens udmelding og henstilling fra kommunen,
aflyste mødet. Nyt møde forventes ikke afholdt før
efter 1. september, som det tegner sig nu.
Påske i Hasle/Åben by, som var programlagt og
klart til afvikling 5.4-13.4 blev aflyst den 17.3 – med
en tak til alle arrangører og sponsorer, der havde
stillet sig til rådighed. Denne børne- og familievenlige
uge blev startet op i 2011 og det ville have været den
10. gang i år – nu må vi se om det kan blive i 2021.
Rådhuset har som sådan ikke været lukket, vi har
ladet brugerne/lejerne selv melde ud om deres
arrangementer og der har ikke foregået noget med
samlinger i huset siden medio marts til?. Så der
kommer til at mangle indtægter til husets drift. Der
er blevet etableret bagtæppe i den store sal – se
indlæg herom andet sted i bladet. Der er skabt bedre
forhold for dagplejens barnevogne.

Aktivitetsniveauet har i perioden været lavt – små
hold af frivillige har arbejdet med klargøring af
flagstænger, flagning, velkomstskilte og oprydning.
Der er også frivillige, der vil tage sig af vores blomsterkrybber på havnen og opsatsen på torvet.
Tak til alle Jer der giver en hånd med!
Vi har tidligere efterlyst en eller flere der kunne være
tovholder på aktiviteter for børn i området – vi yder
gerne økonomisk støtte!
Af lidt små nyt kan nævnes at en bil El-ladestander
på torvet skulle være på trapperne.
Omkring de kommende arrangementer/
begivenheder må vi melde ud at den mangeårige
traditionsrige Sankt Hans aften i Hasle må aflyses.
Det har været en aften der har tiltrukket rigtig
mange gæster og andre muligheder for at fastholde
denne tradition har været drøftet, men lad os håbe
på, at vi kan vende tilbage med et brag i 2021.
Omkring øvrige arrangementers afholdelse/aflysning
meldes der ud løbende.
På vegne af bestyrelsen
Kaj Erik Mortensen

KUK i Hasle har efter flotte arrangementer i januar
og februar måttet aflyse de berammede
arrangementer den 13.3 - 5.4 og 17.4.

Menighedsrådsvalg i 2020
Folketinget har vedtaget en ændring af lov om valg til menighedsråd. Det begynder
med et orienterings- og menighedsmøde inden sommerferien og følges op med en
valgforsamling i september, hvor medlemmerne vælges.
Derfor inviterer Hasle og Rutsker menighedsråd til et fælles orienterings- og
menighedsmøde tirsdag d. 9 juni kl. 19.00 i FDF-huset Kirkebyen 33 Rutsker.
Der vil blive orienteret om arbejdet i begge sogne, samt redegjort for de nye regler
for opstilling og valg til menighedsråd. Derfor mød godt frem – stil spørgsmål og få
evt. et overblik over, hvem der ønsker at stille op eller genopstille.
Der serveres kaffe/the og kage.
Hasle og Rutsker menighedsråd
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

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

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
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.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

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

Fodbold
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge Tlf.
23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Hasle Idrætsforening
Status på holdturneringen i bordtennis
Alle kampe i de forskellige rækker blev ikke spillet færdigt, men dem der førte deres rækker når Danmark
lukkede ned blev udråbt som vindere.
ØBTUs turnering for ungdom over 12 år her vandt Bornholm rækken med 3 Hasle spillere Victor, William og
Mathias og Victor vandt top listen med kun 1 nederlag.
BS. Her vandt Hasle rækken med Jan, Jens og Per.
S1. Her blev Hasle nr. 2 med Victor, William, Jens og Mathias og Victor vandt top listen.
S3. Her vandt Hasle rækken med H.C. og Bent og H.C. vandt top listen,
Veteran B her vandt Hasle Rækken med Jens W. og H.C. og Jens vandt top listen.
Ungdom 1. Her vandt Hasle rækken med William, Mathias og Victor og William vandt top listen.
Ungdom 2. Her vandt Hale rækken med Tobias, Marcus og Nicolai og Tobias vandt top listen.
Til Lands mesterskaberne i Vejen spillede Marie i 4 rækker og kom hjem med 4 guld medaljer.
Bordtennis udvalget ønsker alle tillykke med resultaterne!

Holdet med trænere der vinder turneringen i ØBTU

Marie der vinder 4 guldmedaljer til LM

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 16.
september 2020 kl. 19:00
og spiller hver onsdag til
og med onsdag den 27.
april 2021.
Husk ka%ekoppen
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Hasle Idrætsforening
Gymnastikafslutningen
der aldrig blev holdt
Gymnastiksæsonen 2019/2020
fik en meget brat afslutning. Vi
havde alle glædet os til at skulle
samle gymnaster, instruktører,
familie og venner til en festlig
afslutning søndag den 15. marts.
Men sådan blev det ikke. Vi måtte
med få dages varsel aflyse hele
arrangementet – efter
statsministerens udmeldinger
den 11. marts om at mindske
risikoen for Corona-smitte.
Oveni at vi ikke blev samlet til en
fælles gymnastikafslutning, så
har vi heller ikke fået sagt
ordentlig farvel og tak for denne
sæson på de enkelte hold.
Derfor siger vi nu TAK til alle
instruktører, hjælpeinstruktører,
gymnaster og forældre, der har
bakket op om holdene i vinterens
løb.

Udsat frisk hjerne med naturtræning
Efter planen ville vi være gået i gang med tilbuddet ”Hold hjernen frisk
med naturtræning” medio april. Men der kom en Corona-virus på
tværs. Ganske vist fik vi så muligheden for at lave udendørs aktiviteter
for færre end 10 deltagere – forudsat en række betingelser. Men vi
valgte at afvente, hvad der måtte komme af nye retningslinjer for at
mødes efter 10. maj.
Vi håber, at situationen er kommet under så meget kontrol, at vi igen
kan mødes flere end 10 efter 10. maj. Men i skrivende stund ved vi det
ikke. Forudsat, at vi må mødes flere end 10, er træningen begyndt fra
og med tirsdag den 12. maj.
Naturtræning henvender sig til alle, som har lyst til at bevæge sig
udendørs. Vi bruger de mange muligheder, som naturen og
nærområdet ved Hasle Aktivitetspark byder på.
Træningen foregår hver tirsdag fra kl. 15.00-16.00, og det koster 20 kr.
pr. gang at være med. Håber, vi ses.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Karen-Margrethe
Hansen Bager på tlf. 3018 2193.

Vi har til det sidste håbet, at vi
kunne samles på et tidspunkt
inden sommerferien og lave en
alternativ afslutning. Men med
de forholdsregler, der skal sættes
op med bl.a. at holde 2 meters
afstand har vi svært ved at se,
hvordan det kan gennemføres.
Vi håber i stedet, at I alle er gode
til at holde jer i gang – hver for
sig, i sikker afstand. Og at I er
parate til at begynde igen, når
gymnastiksæsonen kommer i
gang efter sommerferien. Vi forventer at begynde vores nye
2020/2021-soæson fra og med
uge 38. Det vil vi skrive mere om
i næste nummer af Hasle Nyt.
Iris Viborg kofod
Formand for HIF Gymnastik
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Rytmepigerne (0.-2.klasse) havde glædet sig til at vise deres nye vimpler frem
til gymnastikafslutningen.

Hasle Idrætsforening

Deltagere fra sidste år ”Hold hjernen frisk i naturen”

Badminton

Træningstider HIF Badminton sæson 20/21 i Hasle hallen:

Sæson 19/20 har kørt godt, et
godt fremmøde til træning for
både ungdom - motionister og
senior.

TIRSDAG

Opstart d. 1. september 2020 (uge 36):
Kl. 18.00 - 19.00 Motionister
Kl. 19.00 - 20.00 Motionister
Kl. 20.00 - 22.00 U19/Senior/holdspillere + holdkampe
(samarbejde med Nyker Badminton)

FREDAG

Opstart d. 4. september 2020:
Kl. 16.00 - 17.00 Motionister
Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

LØRDAG

Opstart d. 5. september 2020:
Kl. 10.00 - 11.30 Ungdomsspillere
(U9/U11/U13/U15/U17)

Gode resultater i seniorholdturneringen, også vore ungdomsspillere har fået gode resultater
med hjem fra stævner.
Samarbejdet mellem Hasle og
Nyker senior fungerer godt, så vi
har stadigvæk et hold med i
DGI's holdturnering. Sæsonen er
slut - lidt tidligere end forventet,
men til alle HIF's badmintonspillere:
Tak for sæson 19/20 - go' sommer.
Vi ses til september.

Tilmelding til Doris Carlsen mobil 2442 4031.
Doris Carlsen
HIF Badminton
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FDF Hasle-Rutsker
Så er det vist tid til en lille opdatering fra FDF HasleRutsker :-)
Det er forår, lysere aftner er på vej, lunere vejr og
glade børn fylder forhåbentlig snart igen Kredshuset og haven i Rutsker. Lederne savner at lege,
savner de glade FDF’ere og alle oplevelserne. Det
har været et forår hvor ture og aktiviteter er blevet
aflyst, også for os i FDF. Pinsen bliver meget
anerledes i år, vores traditionsrige pinsemarch
Bornholm rundt, med alle de andre spejderkorps på
Øen er aflyst pga corona. I påsken blev vores afsavn
til børnene for stort, så der kørte vi rundt med en
lille påskehilsen til alle FDF’erne. Det var hyggeligt at
hilse på børnene – på afstand. Vi glæder os til at
myndighederne giver os grønt lys til igen at mødes.
I sommerferien havde vi arrangeret sommerlejr med
tre andre FDF kredse fra Sjælland. Det var dage vi
havde glædet os rigtig meget til. Det havde blevet
en sommerlejr med masser af oplevelser og ca. 100
deltagere. Det havde været sjovt for vores FDF’ere at
være sammen med så mange andre i blå skjorter.
Denne oplevelse må vi nok også fortsat glæde os til, da
denne lejr også er meget uvis om vi kan gennemføre.
Men hvad er FDF sidder du måske og tænker?
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og for
børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale
sammen, og at blive mødt med respekt uanset
baggrund, alder eller evner. Vi tror at alle har noget
at bidrage med til fællesskabet, og det præger den
måde, vi er sammen på.
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der
har en holdning til livet. Her er voksne med noget
på hjerte. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi
forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier
på en måde, der er relevant for moderne børn, unge
og voksne. Det er værdier som for eksempel
tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog
ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det
er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.
I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og
bruge fantasien. Gennem leg, fantasi og opfinderi
udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i.
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Aktiviteterne i FDF er meget forskellige.
FDF i Hasle-Rutsker 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.
Vi melder ud på vores facebookside når vi igen
åbner dørene til vores ugentlige møder.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at
kontakte Kredsleder Katrine Branth på 24226316,
eller mail: katrinebranth@gmail.com . Du kan følge
os på Facebook: FDF Hasle-Rutsker

Hasle Småbådeklub
Formand:

Sekretær:

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

Carsten Reker Hansen
30 32 61 77
sek@hasbk.dk

Næstformand:

Medlem:

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

Thomas Anker
22 92 47 54
med@hasbk.dk

Kasserer:
Jørgen Hansen
40 13 11 19
kas@hasbk.dk

Henrik Hansen med laks på 13 kg.

Hasle Småbådeklub afholdt den 17. februar årets
ordinære generalforsamling. Der mødte 15 medlemmer,
hvilket er over halvdelen af klubbens medlemmer.
Det blev en rolig generalforsamling med genvalg på
alle poster.

Klubben havde planlagt en konkurrence, som skulle
løbe over hele påsken. På grund af en del uafklarede
ting på med Corona virus valgte bestyrelsen dog at
aflyse arrangementet. Til gengæld har klubben stadig
gang i konkurrencen, der løber over resten af året.

Efter generalforsamlingen fik medlemmerne en
fornøjelig fortælling om småbådsfiskeri langs Bornholms
vestkyst gennem tiderne. Det var Ivar Holm, tidligere
forstander på Rønne Skipperskole, der indviede
medlemmerne i fangstmetoder og bådtyper. Ivar er
opvokset i Vang og Hasle, og familien har i generationer
fisket fra kysten. Beretningen blev krydret med
mange interessante billeder.

I sidste nummer af Hasle Nyt blev det konstateret, at
vinterens blæst havde forhindret medlemmerne i at
komme på havet. Til gengæld har april måned budt
på mange fiskedage. Det er især klubbens
trollingbåde, der har været på havet og kommet i
land med gode fangster. Årets store begivenhed i
Tejn ”TrollingMaster Bornholm” blev i år aflyst på
grund af ovennævnte Corona situation.

Hasle Småbådeklub er en lille klub, hvis formål er at
fremme småbådsfiskeri i Hasle og omegn. Det er
med tiden blevet sværere med alle de restriktioner
man påføres fra myndighedernes side. Blandt andet
er det for jollefiskere umuligt at sætte et garn og
bestemme, at der kun må sidde tre torsk i nettet.
Det er rigtigt skrivebordsarbejde, men til gengæld
er bøderne for overtrædelser så store, som om man
havde løbet med statskassen.

Denne konkurrence plejer jo at give flere hundrede
laks. Aflysningen må så betyde, at de mange
hundrede laks bare venter på klubbens medlemmer.
Men helt så enkelt er det nok ikke, for her de sidste
par uger i april har Hasle havn haft besøg af mange
fremmede trollingbåde.

På trods af det har klubben fået flere nye medlemmer her i foråret. Det er bare alle tiders, for jo flere vi
er des bedre. Blandt andet har klubben en telefonliste
med samtlige medlemmers nummer. Den kan man
have liggende i båden, og så er der altid en hjælpende
hånd, hvis man ikke ligefrem er i havsnød.
Hasle Turist og Erhvervsforening har en ordning,
hvor tilflyttere kan få en såkaldt ”HaslePakke” med
gode tilbud. Her har Hasle Småbådeklub sponsoreret
et års gratis medlemskab til nye tilflyttere. Vi kan så
håbe, at byde flere medlemmer velkommen.

Der hviler mange spændende ting på klubbens
medlemmer. Først og fremmest skal man fange fisk
og holde øje med, at sælerne ikke løber med
fangsten. Dernæst holder bådene udkig efter
olieforurening, og her for nylig indløb en opfordring
om at holde øje med marsvin. Det er Syddansk
Universitet, der er i gang med at kortlægge
marsvinenes udbredelse i danske farvande. Men da
det skønnes, at der kun er ca. 500 i Østersøen, er
chancerne for at se dem nok ikke så store.
Vi går jo mod lysere tider, og Hasle Småbådeklub
ønsker, at klubbens medlemmer får mange gode
fiske- og sejlture. God sommer til alle.

9

Det er lang tid siden vi sidst har skrevet lidt i Hasle
Nyt, så nu er det da vist tid til en opdatering fra
vores lille hyggelige børnehave.
Året 2020 begyndte rigtig godt. Endelig fik vi vores
længe ventede godkendelse til at være helt private.
I dagligdagen ændrer det ikke det store, men
administrativt. Tidligere har forældre skullet skrive
deres børn op via kommunens pladsanvisning, nu
er opskrivningen hos os. Dette er nok den største
ændring.
Vores privatisering har også skabt flere pladser i
børnehaven, hvor vi før måtte være 20 børn, må vi
nu være 25 børn. Mange har tidligere ringet
forgæves, eller fået at vide at der var lang venteliste.
Lige nu har vi et par ledige pladser i efteråret.
Sikke et dejligt forår, og sikke en dejlig årstid. Lige
nu nyder vi at vi har måttet åbne dørene til
børnehaven igen og byde børn og forældre
velkomne. Foråret byder på ture i skov og på strand,
og mon ikke vi også skal have egne cykler med og
køre tur i skoven.
I maj måned plejer vi at deltage i Cyklistforbundets
cykelkampagne ”cykleleg”, og i år er ingen
undtagelse. Her øver vi os i at cykle, holde balancen
på en pedalcykel, række armen ud, bremse og
undvige. Alt dette øver vi mens vi leger fangleg,
blæser med sæbebobler, cykler med vand og
konkurrerer. Børnene har deres egne cykler med,
enten alm pedalcykel uden støttehjul eller
løbecykle, og så selvfølgelig en cykelhjelm. Vi har
været med i denne kampagne i flere år, og det er et
stor hit både hos børn og voksne.
I år har vi en stor skolegruppe, 10 børn skal begynde
i skole efter sommerferien, fordelt på 3 skoler. En
fast dag om ugen har vi skolegruppe i børnehaven.
Her øver vi os i at gå i skole, sociale færdigheder,
hvordan er jeg en god kammerat, vente på tur, men
også rim og remser. Vi er også en del at kommunes
skoleprojekt, som igen i år er et samarbejde med
Natur Bornholm. Her var det planen at lave små
højbede med blomster i.
Forår betyder også klargøring af højbede, såning og
almindeligt havearbejde. Vi skal have sået rødbeder,
gulerødder, tomater, agurk og sat kartofler. Vi syntes
at dette er en meget vigtig pædagogisk aktivitet i
børnehaven. Børnene får en sund forståelse af hele
processen fra frø til spiring til høst, og får set hvor
grøntsagerne kommer fra.
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Sidder du og får lyst til at høre mere, eller besøge os
i Naturbørnehave er du meget velkommen til at
kontakte os. Ring gerne inden du kommer – så er du
sikker på at vi er hjemme og har tid til at snakke
med dig :-)
Der er også mere information på vores hjemmeside
https://naturbornehaven-hasle.dk/ eller vores
facebookside.

Hasle Genbrug
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

Så blev det forår, og et meget
anderledes forår hvor vi står
overfor en ny virus ingen af os
har prøvet før. I midten af marts
måtte vi lukke butikken for at
passe på vores kunder og
personalet, der alle er i
risikogruppen. Vi glæder os
utroligt til at kunne åbne
butikken igen. Når det kan lade
sig gøre skriver vi på Face book
på vores side ”Hasle Genbrug”
Butikken har stadig masser af
brugbare fine ting og tøj til små
penge, og med vores indtjening
hjælper vi børn i Afrika der også
nu er i en ekstra svær tid.

Vore åbningstider er:
Mandag - Fredag

Inger Hansen
Korsgade 11, 3790 Hasle
Tlf.: 28 47 51 51

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126
haslegenbrug@outlook.dk
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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.

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:

NÅR VI ER KOMMET OVER CORONA-NEDLUKNINGEN !!!
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
Fuldtegnet = venteliste
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
Kom og inspirer hinanden.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716
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Stolegymnastik
Tirsdag kl. 10:00-11:00.
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

Aktivitetscentret i Hasle
”Aktivitetscentret i Hasle” er – ligesom alle andre organisationer m.v. i Danmark – blevet ramt af
Coronavirussen og alle aktiviteter i ugeprogrammet såvel som andre arrangementer er for tiden aflyst.
Så nu er vi ”Passivitetscentret i Hasle”, der i skrivende stund holder pause på ubestemt tid.
Vi kom ellers godt i gang med det nye år, hvor der var øget tilgang på flere af de ugentlige aktiviteter. De
månedlige ”Sangeftermiddage” er blevet godt modtaget og vi skulle i gang med vores Hasle Senior Walk i
den dejlige natur i og omkring Hasle.
Vores lille blad ”Knudepunktet” for april, maj og juni 2020 med forårets arrangementer fik vi lige gjort klar
til trykning, men det tjener ikke noget formål, at trykke og udgive det, når aktiviteterne er aflyst.
Skulle situationen udvikle sig i en mere positiv retning, så det igen bliver lovligt og forsvarligt, at
gennemføre nogle arrangementer / aktiviteter, så vil vi hurtigt holde et møde for at vurdere sagen.
Ellers ser det på nuværende tidspunkt ud til, at nedlukningen fortsætter i maj og juni.
Derefter holder Aktivitetscentret sommerferie i juli og august.
Med de optimistiske briller på ser vi frem til, at vi forhåbentlig kan starte op igen som vi plejer til
september. Dette håber vi meget bliver en realitet, og følger tæt udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen,
Regeringen og Bornholms Regionskommune.

Aktivitetscentret i Hasle holder corona- og sommerpause.

Vi ønsker alle brugere og holdledere en rigtig god sommerferie.

A L T I SNEDK ER

&

T ØM R ER A R BEJDE UDFØR ES
M ask insnedk eri & Specialopgaver

R ING T

IL O

L B UD
O DT T I
G
T
E
Å
S OG F

TØM R ER M EST ER

Jesper Blom quist
Pæregårdsvej 4 · T ejn · 3770 A llinge

T lf. 5648 0746
E-m ail: blom quist@f rm a.tele.dk · M obil 2043 7746 · www.tøm rerbornholm .dk
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
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

Lige ved … og næsten!
Forleden læste jeg: ”Vi havde kun 10 meter tilbage, før vi var hjemme. Det var
midt om natten. Vi kom hjem fra sommerferie og havde kørt 4.734 km med
campingvognen. Næsten hjemme. Så holdt vi pludselig stille midt på
grusvejen op til huset. Vejen blev for lang. 10 ud af de 4.734.000 meter kunne
bilen ikke klare!”
Lige ved … og næsten!
Da kom jeg til at tænke på kong Agrippa. I Apostlenes Gerninger kap. 26 læser
vi om Paulus´ forsvarstale til Agrippa … og pludselig udbryder kongen: Det er
lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Han var så nær ved Guds rige.
Næsten en kristen. Næsten - men alligevel var det forgæves.
Kong Agrippa var virkelig kaldet af Gud, da han kendte til løfterne om Jesus i
Det gamle Testamente – om at Gud ville sende en frelser, en forsoner, en
stedfortræder … men han fulgte ikke kaldet.
Der er mange, der har det som Agrippa. De er kaldet af Gud. Måske har vi det
sådan i dag. Er det lige før, vi er ved at blive kristen? Har vi stået på
”dørtærsklen” længe?
Næsten en kristen. Det var Agrippas egne ord. ”Næsten” er et sørgeligt ord.
Det hjælper så lidt. For mange ”stopper vejen” på den sidste stejle bakke. Men
det er ligegyldigt, om jeg er tæt på eller langt borte, når jeg alligevel ikke når
frem.
Den dag Jesus henter sin menighed, bliver det et enten/eller. Enten kommer
vi med, eller også kommer vi ikke med. På den dag spørges der ikke om, hvor
tæt på målet vi var, eller hvor meget vi forstod eller kunne forklare.
Hvis vi i dag spørger: Hvordan kommer jeg i himlen? Hvordan undgår jeg
”næsten”? – så har vi lige nu en gylden anledning … som kong Agrippa. Det er
vor store chance for at tage det sidste afgørende skridt hen til Jesus. Han vil
hjælpe os til det.
Hvis vi i dag spørger, som en anden mand gjorde tidligere til Paulus: I gode
herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Så er svaret ikke: gå mere i kirke, læs
mere i bibelen, syng to salmer om dagen, giv mere til de fattige … Nej, Paulus
svarede: Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.
Dét er vejen til himlen! Lad det ikke blive ved et “næsten”. Lad os give Jesus
vort ja i dag!

Flemming Mose Lauridsen, Knudsker Sogn
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Planlagte arrangementer:
22. maj
Café
29. maj
Jens Jørgen Rasmussen kommer
og gør os lidt klogere på pinsen
5. juni
Vi får besøg af Marianne Lind, der
fortæller om at være frivillig som
patientstøtte og med flygtninge
12. Juni
Café
19. juni
Seniortræf på Bækkely
Café Kilden ønsker alle en god
sommer. Vi glæder os til at ses
igen den 7. august 2020
7. august
Café igen efter sommerferien
14. august
Vi besøger Ingrid og Ove Boesen,
Tofteløkken 2, Hasle
21. august
Café
28. august
Torben Hansen fortæller om
Brorson som digter, biskop og
som menneske
4. september
Kirkegårdsleder Lars - Jep
Elleby fortæller om sit liv og
arbejde i ord og billeder
11. september
Café
18. september
Udflugt til den nye café Rubinen,
Rubinvej 2, som Rikke Ambrosen
har startet.
Mødes i Julegade kl. 14
25. september
Lukket. Seniortræf hos LM

Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009 / 5151 0945
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 desuden på tlf. 5695 3295
E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel
Træffes bedst onsdag 9-15 og tirsdag
efter kl. 13.
Tlf. 5049 5052
E-post: elnaroennedebel@gmail.com

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

FOLKEKIRKEN I CORONATIDER
Det er ikke så let at sidde her midt i april og skrive om sommerens
kirkelige aktiviteter. Vi ved nemlig ikke med sikkerhed, hvilke planer vi
kan gennemføre. Så oplysningerne her på kirkesiderne i Hasle-Nyt bør
tjekkes på kirkens hjemmeside, før du begiver dig af sted til et
arrangement. Aflysninger eller andre ændringer kan forekomme. Men
når tiden nærmer sig vil du kunne finde opdaterede oplysninger på
www.haslerutsker.dk
Det er lige nu (her i april) meget mærkeligt ikke at kunne samles til
gudstjenester i kirkerne og få hilst på hinanden jævnligt. Vi har fra
kirkens side forsøgt os med at lave forslag til at holde gudstjenester
derhjemme i stuerne. Det har vi gjort på video på Facebook og på tekst
via mails. - Det er mit indtryk, at en hel del har været glade for det, og
har benyttet sig af det.
Når dette læses har vi forhåbentlig mulighed for at mødes i kirkerne
igen. Men hvis det ikke er tilfældet, så skal du vide, at præsten og
sognemedhjælperen under alle omstændigheder har åbent for
samtaler og evt. besøg. Du er meget velkommen til at henvende dig på
den ene eller den anden måde (Se kontaktoplysninger i adresselisten).
Og vi vil fra kirkens side blive ved at prøve at holde kontakten via
medierne, indtil vi kan mødes igen. Hvis du ønsker at få tilsendt
information direkte om vores aktiviteter kan du skrive en mail til
jjra@km.dk og skrive: ”Ønsker mail-information” fra Hasle-Rutsker
kirker. Du kan til enhver tid melde dig fra ingen ved en ny mail.
/JJR, sognepræst.

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 4023 5768
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

NYE KONFIRMATIONSDAGE i Hasle-Rutsker 2020
Mange konfirmander ser frem til deres konfirmationsdag flere år i
forvejen og bruger sammen med deres forældre oceaner af tid på at
planægge, hvordan tøjet og pynten og festen skal være. Så det var jo
noget af en nedtur, da vi blev nødt til at udsætte begge
konfirmationsdagene fra april til august.
De nye konfirmationsdage 2020 bliver d. 9. august i Ruts Kirke og d. 16.
august i Hasle Kirke. Så håber vi at situationen er blevet sådan, at alle
gæsterne kan komme og være med og at det trods udsættelsen bliver
supergode festdage. Og en lille bitte positiv side ved det er vel, at der
er betydeligt bedre chancer for dejlig varmt sommervejr i august end
først i april.
/JJR, Sognepræst

KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
Nyt sendes inden d. 22. juli til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
Vær opmærksom på, at der kan forekomme
ændringer pga. corona-situationen.

AUGUST

Se gudstjenestelisten på kirkens hjemmeside:
www.haslerutsker.dk

2. – 8.s.e. trin., Matt 7,22-29
9.00
Ruts, med konfirmation***
10.30 Hasle

MAJ
17. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste, Peter Hauge
Madsen.
21. – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste, Finn
Kappelgaard
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige
Søndagskoler
24. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
9.00
Hasle
10.30 Ruts
20. – Pinsedag, Joh 14,15-21
9.00
Ruts
10.30 Hasle
* Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

JUNI
1. – 2. pinsedag dag, Joh 6,44-51
10.30 Fælles i Rutsker
7. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20
9.00
Ruts
10.30 Hasle
14. – 1.s.e. trin., Luk 12,13-21
10.30 Fælles friluftsgudstjeneste i Hasle.
Se kirkens hjemmeside angående stedet.
21. – 2.s.e. trin., Luk 14,2-35
9.00
Hasle
10.30 Ruts
28. – 3.s.e. trin., Luk 15,11-32
9.00
Fælles i Hasle Per Munch.

JULI
5. – 4.s.e. trin., Matt 5,43-48
10.30 Fælles i Rutsker Nikolaj Hartung Kjærby
12. – 5.s.e. trin., Matt 16, 13-26
10.30 Fælles i Hasle Knud Henning Hansen
19. – 6.s.e. trin., Matt 19,16-26
Fælles i Hasle.
Se dagspressen ang. klokkeslet og præst.
26. – 7.s.e. trin., Matt 10,24-31
9.00
Hasle
10.30 Ruts
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9. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
10.00 Ruts, konfirmation
(Ingen gudstjeneste i Hasle).
16. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24
10.00 Hasle, konfirmation
(Ingen gudstjeneste i Rutsker).
Forklaringer:
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker.
** Børnekirke vil sige, at børnene midt i
gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i
et andet lokale.
*** Almindelig gudstjeneste, men med konfirmation
af en enkelt konfirmand.
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

Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter
er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

VI SYNGER SOMMEREN IND
Tirs. d. 16. juni kl. 19.30 i - eller uden for Hasle Kirke,
alt efter mulighederne.
Kom og syng med – og lyt til de dejlige sommersange
og salmer.
Kirkekoret medvirker så vidt muligt.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og modtager
gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle Kirke hver
tirsdag kl. 19.30 -21 – Holder sommerpause fra medio
juni til medio august.
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.

ÅBEN STUDIEKREDS
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården,
Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne!
Se særligt program med datoer. 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. Flere oplysninger hos
sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
(kontaktoplysninger på side 15).

HYTTEN

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 24.06. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 25.06. og 20.08. kl. 19.00 i
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver
fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44.
Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere
information hos Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851
eller på præstekontoret.

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

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” 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:
Jens Jørgen Rasmussen, Lasse Ambrosen og Filip
Ambrosen. Det foregår som regel i Julegade 14. Flere
oplysninger på tlf. 6051 5989.
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Kirkesiderne
SE PÅ MARKENS LILJER
Vær ikke bekymrede – Gud har magten.
Jeg tror rigtig mange af os blev meget bekymrede,
efterhånden som den ny coronavirus meget hurtigt
spredte sig over hele verden. I første omgang
bekymrede for vores eget - eller vores kæres helbred.
Dernæst bekymrede for, hvad nedlukningen af
samfundet kan komme til at koste på andre områder.
Hvor mange vil miste arbejde og levebrød eller
miste alt, hvad de ejede i en konkurs? Hvor hårdt vil
samfundsøkonomien og velfærdsydelserne blive
ramt fremover? Hvor mange vil dø af andre
sygdomme, som ikke blev behandlet i tide? Og vil
der måske dø en hel del flere af nød og sult og uro i
verdens fattigste områder. Der er nok af spørgsmål,
der med god grund kan bekymre os.
Som præst har jeg naturligvis ikke kunne lade være
med at tænke på, hvad kirken har at sige, når
samfundet bliver ramt af så voldsom en krise. Nogle
præster har trøstet os med, at Gud er hos os i krisen.
Gud blev jo menneske i Jesus, så han ved, hvordan
det er at være menneske midt i lidelse og død. Og
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det er da også en trøst. Den, der tror på Gud er
aldrig alene. Heller ikke, når man er isoleret på et
plejehjem eller på hospitalet og ikke kan få besøg af
sine nærmeste. Jesus er hos dig – Gud er dig nær!
Men der er også mere at sige om Gud og corona.
Gud er ikke alene hos dig i det, som er ondt og
lidelsesfuldt – han har også magten over det onde.
Magten over modgangen, sygdommen, lidelsen
eller hvad det nu er. Ikke sådan at det onde kommer
fra Gud, men sådan at Gud sætter grænser for
ondskaben og vender det onde til noget godt for
alle, der tror. Det synes jeg er den allerstørste trøst.
Covid19 kommer ikke til at udbrede sig mere, end
Gud tillader – og Gud kan vende det, som nu er så
ondt, til noget godt i de dage, som kommer. Derfor
giver det også mening at bede Gud om at se til os i
nåde - og sætte en stopper for pandemien. Han har
magten til det.
Jesus siger: Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved
at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder?
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder
ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo
i al sin pragt var klædt som en af dem. (Matt. 6,27-29).
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Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657

Arrangementer
Juli
Vi holder sommerferie i hele juli måned.

August

Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Vi fortsætter med at holde ferie i hele august måned med.

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Hvis nu Danmark er kommet ud på den anden side af Corona, er vi
med i Kulturugen.

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Aflysninger

Bestyr. Medl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790

Henning Ipsens mindehøjtidelighed ved hans 90års fødselsdag.
Vi har en lille udstilling med Henning Ipsen på Hasle Bibliotek, men der
har været lukket siden den kom op, og vi fik lov til at den skulle være
der til den 1. maj. Så det er nok meget begrænset hvor mange der
nåede at se den.

Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Bestyr. Suppl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00 og kl. 19.00 21.00, samt torsdag kl. 19.00 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt ferie
i hele juli og august måned.
Ved telefonisk henvendelse til
formanden eller et bestyrelses
medlem, kan man altid aftale
andre tidspunkter at besøge os på.

September

Desværre måtte vi aflyse alle vores arrangementer her i foråret.

Vi ville vise Henning Ipsens film ”Regnvejr og ingen penge” på hans
fødselsdag den 16. april, men vi håber at det kan lade sig gøre en gang
i efteråret. Der blev sat en buket blomster på Henning Ipsens gravsted
på hans 90 års dag.
Foredraget med Lillian Hjorth Westh håber vi også på til efteråret.

Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne
låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og
motorcykler, gamle forretninger og virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.

ER POWER OGSÅ
VIGTIG FOR DIG?

Bestyrelsen

7OIVDOJ#ERUQäEHUGNZZZERUQäEHUGN
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Den opmuntrende Hasle Lystskov
Efter en heftig klimadebat, efterfulgt af en tung
verdenskrise, har de sommergrønne skove fået en
virkelig stor betydning. For os, der voksede op i og
omkring Hasle, har den smukke, todelte
blandingsskov Hasle Lystskov dog altid været en
opmuntrende oase. Den har været populær lige
siden den blev anlagt for omkring 130 år siden.
Under et ophold i Hasle Feriepark i eftersommeren
2019 var vi to, der nød stedets glade stemning og
traveture i skoven. Vi besøgte pladsen med Siersteds
Minde. Stenen med portrætrelieffet af skovens
grundlægger, H.C. Siersted, blev fremstillet af Hasles
store, gamle virksomhed: Brødrene Ankers
Maskinfabrik. Den omgivende beplantning er smuk
og enkel, men ikke så blomsterpræget som før. Jeg
nævnte det over for en Haslebo, der ligesom jeg er
vokset op i byen. Han sagde: ”Nej, det er ikke som i
Hans Jørgen Skovmands tid!”
Mange af os mindes skovløber Hans Jørgen Hansen,
der fra 1950’erne og mod slutningen af 1900-tallet
passede og plejede skoven med slid og
engagement. Han blev født i 1929 – samme år som
mindestenen for Siersted blev rejst!

Det begyndte med ørken
Det er underligt at skulle forestille sig lystskoven
som et oprindeligt ørkenlandskab. På Bornholm
ramte sandflugten i sin tid særlig to områder: Den
nordvestlige del, hvor Sandvig – ”Byen ved den
sandede vig” – voksede frem, og kysten mellem
Rønne og Hasle. Her kunne skovplantning
nedkæmpe sandflugten. Takket være den

Portrætrelieffet af Hasle Lystskovs grundlægger, H.C.
Siersted, på mindestenen, der blev rejst i skoven i 1929.
(Foto: Erik Borch, i bogen ”Kulbryderne ved Hasle” fra 1985).

initiativrige og stædige sandflugtskommissær Peder
Dam Jespersen. Han boede på Sejersgaard (et
velfortjent navn) lige uden for Rønne.
Den helt afgørende kamp mod sandflugten på den
knap 10 km lange kyststrækning satte ind i
1820’erne. I 1830 blev der plantet 30.000 elletræer
og 40.000 fyrretræer. Der blev anlagt tre skove:
Nordskoven lige uden for Rønne, Kulværksskoven
ved Sorthat og Hasle Lystskov. I Hasle var førstelærer
Hans Christian Siersted (1815-1907) igangsætteren.
Han var bl.a. medlem af Hasle Byråd og amtsrådet
og medstifter af Hasle Kulværk. Siersted var efter alt
at dømme lige så stædig som Dam Jespersen. I 1891
fik han Hasle Kommune til at
købe 105 tønder land af Hasle
Klinkerfabriks grund. Prisen var
10.000 kr. for grunden og 2.000
kr. for tre huse.
I området langs stranden blev der
plantet bjergfyr til bekæmpelse
af sandflugten, og fyrren var
også et godt forsvar mod det
barske hav. Området på den
østlige side af landevejen fik en
smuk skov med løvtræer.
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Hasle Lystskov rummer megen
historie, fra nyere tid om
kulbrydningen under 2.
Verdenskrig, en aktivitet, der
skabte Rubinsøen.
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To generationer Hansen
Gennem mere end 50 år i 1900tallet blev den ca. 70 hektar store
Hasle Lystskov passet af to
generationer Hansen. Oluf
Hansen blev skovløber i 1927. I
1933, hvor Hans Jørgen var fire
år, flyttede familien med en
børneflok fra Hasle by til
Skovhuset lige efter kirkegården.
Den rolige Oluf Hansen blev
kendt for sin flid og sit venlige
væsen. Alvorlig sygdom tvang
ham væk fra arbejdet i 1955.
Efter hans død i 1957 blev Hans
Jørgen skovløber.
Hans Jørgen Hansen. (Privatfoto).

Han havde mange opgaver, når
han trillede børen ud fra den
indhegnede planteskole. Hans
Jørgen klarede selv skovning af
træer, til andre opgaver fik han
somme tider hjælp fra
kommunen. Han passede skoven
og kondistien i det tidligere
jernbanespor. Desuden
parkeringspladsen ved
oliedepotet, det lille skovanlæg
lige syd for byen, beplantninger
omkring børnehaverne i Hasle
og Muleby, strandrensning fra
Hasle op til Hammeren. Til
sidstnævnte opgave havde Hans
Jørgen dog tre medhjælpere om
sommeren. Og han havde
interesse for både Siersteds
indsats og historien om
Ørnekullen, der oprindelig var et
område med mange
jernaldergrave.
Da jeg sammen med Eyvind Lind
arbejdede med bogen
”Kulbryderne ved Hasle” i 1985,
var det en særlig oplevelse at
tale med Hans Jørgen, både i
skoven og pr. telefon om
aftenen. Han var altid engageret
og fortælleglad, og han kendte
hver en skovsti. Han var vellidt,
for han passede skoven fint og
var god for en hyggesludder, når
folk kom og bad om lov til f.eks.
at samle grangrene til
julepyntningen. I 1985 tillod
helbredet ikke mere den store
indsats, men skovfoged Hans
Christian Olsen kunne fortsat
bruge Hans Jørgen til bl.a. tilsyn
med skovarbejdet.

Storegade 73

Skovfoged Hans Christian Olsen (til venstre) og skovløber Hans Jørgen Hansen i
Hasle Lystskov. (Foto: Erik Borch, i bogen ”Kulbryderne ved Hasle” fra 1985).
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Et motiv fra Hasle Lystskov i foråret 2020, fotograferet af Kenn Vesth.
Ægteparret Vendy og Hans Jørgen
Hansen. (Privatfoto).

Hans Jørgen var gift med Vendy,
datter af Peter Ejby Hansen,
formand i Hasle Klinker og leder
af lergravningen. Mine forældre
havde en varm kontakt til Vendy
og Hans Jørgen, to venlige og
hjælpsomme mennesker. Vendy
var i mange år medlem af
menighedsrådet ved Hasle Kirke,
hvor min far var organist og
kirkeværge. Da mine forældre
vågnede op til deres guldbryllup
Nytårsdag i 1978, havde deres
gadedør fået en flot æresport –
lavet af Hans Jørgen!
Den dag i dag er den rekreative
Hasle Lystskov til stor glæde for
både fastboende og byens
gæster. Lad os nyde skoven,
træerne og fuglesangen, og
mindes skovfolkene. Ikke mindst
Oluf Hansen og Hans Jørgen
Skovmand!
Arne Ipsen
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Den allerførste Realklasse
på Hasle Skole
Lokalhistorien havde besøg af
den første Realklasse på Hasle
Skole den 18. juni 2019. Hele
klassen var forsamlet, 19 stykker i
alt. Det var 100 procent
fremmøde efter 55 år.
De hyggede, snakkede og så
Hasle filmen, trods flere
vanskeligheder, de var inde i
arkivet og så på nogle billeder,
men jeg tror at de hyggede sig
rigtig meget. De har aftalt at
mødes igen om tre år.
Jeg opfordrede dem til at skrive
lidt om deres barndom,
skolegang og hvad de ellers
havde af oplevelser, de kunne
berige os med.
Der er nu kommet en meget fin
historie fra Orla Nielsen, som
boede i Strandgade, TAK til Orla
Nielsen for din beretning.

Barn i 1950-ernes Hasle med Strandgade 19 som
verdens centrum
”Barn i 1950-erne”, ja, men jeg vil begynde nogle årtier tidligere:
Jeg har aldrig mødt mine bedsteforældre. De var døde en del år, før jeg
blev født. Desværre ved jeg meget lidt om dem, da jeg ikke fik spurgt
mine forældre i tide.
Min fars forældre
Janus Andreas Nielsen (05.03.1871 - 22.09.1937)
var født i Helligpeder.
Cecilie Christine Nielsen, født Andersen (10.02.1867 - 27.12.1942)
var født i Bæla (nord for Hasle)
I 1899 byggede de huset Strandgade 19 i Hasle. Min farfar var fisker og
startede i 1897 sammen med nogle andre fiskere et af de første
røgerier i Hasle. I hjemmet var der derfor også en hestestald – hestene
blev brugt til at transportere sild til og fra røgeriet.
De fik 7 børn:
Min far og hans søskende
Anna (29.08.1892 – 16.08.1980), der blev gift med
Valdemar Hjort (19.10.1885 – 28.08.1970)
De havde en lille gård i Klemensker sogn, neden for
Simblegårdsbakkerne. Fundet adresse: ”Egely”, Krummeledvej nr.14.
Anker (04.09.1895 – 29.11.1897) døde altså allerede som 2-årig
Herman (11.08.1897 – 24.02.1970), der blev gift med
Klara (25.02.1897 – 30.04.1985).
De boede i det høje hus på Havnebakken, Havnegade nr. 2.

Orla Nielsen

Karl (26.08.1899 – 30.07.1991), der blev gift med Louise (24.12.1904 - ?)
De fik en lille gård, (”Paradiset”), i Nylars sogn.
Peter (20.09.1901-16.06.1986),
der blev gift med
Anna (01.10.1906 - 23.07.1963).
Boede i det vestligste hus i
Løkkegade. Løkkegade nr. 11.
Johannes (12.03.1905 - 1972),
der blev gift med
Alfi (12.05.1910 - ?)
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Johannes kom efter nogle år som
sømand ind i fiskerikontrollen og
blev fiskeriassistent i
Fiskeriministeriet. De boede i
den tid, jeg bedst husker, i
København, Borthigsgade 18, st.
tv. København Ø.
Alfred Frederik Nielsen, min far
(31.03.1908 – 13.07.1984). Han
blev i 1945 gift med min mor
Anna Karoline, født Pedersen
(22.10.1906 – 14.03. 1991).
De boede i min fars fødehjem,
Strandgade 19.
De fik mig på min fars 39-års
fødselsdag den 31.03.1947
Herman, Peter og Alfred blev
fiskere og kom alle til at bo, så de
kunne se ud over havet, hvilket
nok ikke var tilfældigt. De fik i
1925 bygget båden Diana (RØ
496), som de sammen fiskede
med. Herman stoppede som den
første og begyndte at sælge olie
på havnen, mens Peter og Alfred
fortsatte indtil pensionsalderen,
hvor båden blev brændt. Den
skulle ikke overtages af andre og
måske ”lide”, sådan som de
havde set flere både blive
forsømt. De havde et personligt
forhold til den båd, som havde
skaffet dem føden i de mange år.
Herman kom hver aften med
”Bornholms Tidende”, som vi var
fælles om. Han lukkede køkkendøren op, råbte ”Værs´go”, og
bagefter lugtede der af røg fra
hans pibe. Hans og Klaras hus var
på to etager. Det betød, at de
kunne leje underetagen ud. Her
boede på et tidspunkt et ungt
par, som fik en lille. Da sundheds-

Min far og hans brødre: Fra venstre: Herman, Johannes, Peter og Karl.
I midten: min far

plejersken kom for at besøge
dem, tog hun fejl af etagerne og
bankede i stedet på hos Herman,
der lukkede op. ”En lille”, sagde
han, ”nej, jeg tror, Klara er for
plisseret til den slags, men prøv i
stedet nedenunder”. Det var
hans måde at sige på, at der var
kommet et par rynker med
alderen. En typisk omskrivning –
typisk for Herman og nok også
for en del fiskere i det hele taget.
Herman var en del år bestyrelsesmedlem i Hasle Bank. Han og
Klara fik ret tidligt telefon, og da
det blev muligt at se fjernsyn på
Bornholm, fik de et apparat.

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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Peter var nok den, der var bedst
kendt for sin humor og specielle
indfald. Engang, da vi sad
derhjemme, udbrød far: ”Var det
Peter, eller var det ikke Peter, der
kom cyklende forbi”. Det lignede
ham, men han var jo helt
rødhåret. Det viste sig, at Peter
havde fundet en rød paryk et
sted, og den havde han så taget
på til sin tur til havnen.
Søndag formiddag sad han ofte
sammen med en anden ældre
mand hjemme i stuen, hvor de
fik en øl og diskuterede verdenssituationen, og nok også andre
situationer. Spurgte man, hvad
de lavede, plejede han at sige, at
de holdt søndagsskole. Om han
nogensinde har gået i søndagsskole, ved jeg ikke, men har han,
har den nok haft en lidt anden
karakter.
Han plejede at dele søskendeflokken op med følgende
bemærkning. Vi har det lige som
svinene. Den ene del af os er
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fede og lyshårede, den anden del
er magre og mørkhårede. Det
passede faktisk: Herman, Johannes
og far tilhørte den første kategori,
halv-tykke mænd med tyndt /
lyst hår. Peter og Karl den anden.
Hvor storesøster Anna var placeret,
ved jeg ikke præcist, men hendes
mand, Valdemar, var så rund over
det hele, at han selv i høj alder
ikke havde en eneste synlig rynke
nogetsteds. Det blev noteret og
kommenteret, og nok også lidt
beundret.
Min farfar havde, som nævnt,
sammen med et par andre
fiskere bygget et røgeri i 1897.
Det er den del, der i dag kan
købes som en Trip Trap kopi.
Senere overtog Peter og tre af
hans brødre røgeriet. Om min far
var imellem dem, har jeg ikke
kunnet få bekræftet. Brødrene
gik imidlertid ud af foretagendet
på et tidspunkt, og Peter fortsatte
alene, indtil han standsede med
røgningen i 1947. Derefter
brugte han det til opbevaring af
fiskeredskaber, og jeg har
jævnligt sammen med min far
besøgt ham i røgeriets tidligere
kaffestue, hvor onkel Peter ofte
sad og bødte garn. Efter hans
død sørgede Bornholms
Museum for at få røgeriet
istandsat, og det står i dag som
et flot røgerimuseum ved siden
af et arbejdende røgeri.
Peter blev enkemand i 1963,
fordi Anna fik en meget alvorlig
sukkersyge, som ikke blev
behandlet i tide. I hendes sidste
år influerede den kraftigt på
hendes psyke, og hun døde
allerede som 56-årig.

Generalforsamlingen
Vi afholdt generalforsamling den 29. februar, så vi nåede den lige før
Corona holdt sit indtog.
Vi var 37 deltagere, det var 10 mere en sidste år. Knud Erik Olsen
ledede os godt igennem generalforsamlingen. Der var genvalg til alle,
men Rune Gøtterup og Bente Clausen har byttet pladser. Således at
Bente Clausen nu er bestyrelsesmedlem og sekretær, Rune Gøtterup er
suppleant.
Under eventuelt blev Børge Jensen takket for de første 20 års arbejde i
Lokalhistorien, samtlige tirsdage og torsdage er han på sin plads, et
kæmpe arbejde har han gjort for foreningen.
Efter kaffen fortalte André Jensen sin historie om kul og lergrave Hasle Kulværk - Hasle Klinker og hele området fra Skovly til Hasle.
André Jensens moster og onkel boede i Sorthat, så han har tilbragt
meget tid herude som barn, og interesseret sig for området også
senere som voksen, så det blev til et meget fint foredrag med mange
gode billeder. Tak til André Jensen.

Børge Jensen, TAK for dit arbejde igennem 20 år.

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

ReklameEk
ReklameEks
Reklame
eEkspressen
Ekspressen
Brovangen 21C • 3720 Aakirkeby • Tlf. 2855 0340

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!

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

Artiklen fortsættes i næste
udgave af Hasle Nyt.
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Grønbechs Gård
Grønbechs Gård planlægger efter at kunne åbne udstillingerne tirsdag den 12. maj kl. 10.00 dog uden
fernisering. Reglerne under corona epidemien vil selvfølgelig også gælde her: Gæster anmodes om at holde
2 m. afstand, at udøve reglerne for hygiejne og max. være 10 gæster ad gangen i samme galleri.
Denne besked fik alle Grønbechs Gård medlemmer den 8/4 af vores leder Mai Ørsted.
Udover ACAB’s og Kunstakademiets Designskoles nyeste værker, vil man kunne se værker af Tina Astrup, som
arbejder i træ fundet i naturen, Mari Keto med hendes helt egen smykkekollektion, Gerner Jahncke om
jordforbindelser – glas og keramik forarbejdet af jord fra Japan, Island og Bornholm, Lise Eggers
naturelementer i glas. Endelig har Timmi Kromann i samarbejde med Josefine Krabbe komponeret en
udstilling med sten og strik.
Se mere på www.groenbechsgaard.dk
Vi satser på at tage imod vore gæster fra 12. maj
Ida Olsen

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

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

Kun fantasien sætter
grænser!

ALT-I-ET Service
v/ Anette Bidstrup
Tlf. 2815 6841
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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. 6171 3848
haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 2847 5151
ingersonnehansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 5696 4643 / 3028 4643
herdisj1942@gmail.com

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

En orientering om foreningen i disse Corona /
Covid 19 tider.

På grund af den generelle nedlukning af samfundet, med blandt andet
forbud mod større forsamlinger over 10, er vi kommet i den situation at
vi måtte aflyse vinterhalvårets sidste arrangementer, der i blandt
desværre også generalforsamlingen, og kontingentopkrævningen.
Vi havde ikke troet nedlukningen ville vare så længe som den ser ud til
at komme til.
Det har også forhindret bestyrelsen i at samles, og udarbejde et
program for sommeren 2020, som vi ved mange så frem til.
Da det jo desværre ser ud til at restriktionerne fortsætter, og vi skal
passe rigtig godt på hinanden, da mange af os er i risikogruppe,
udarbejdes der ikke et sommerprogram.
Skulle der lukkes hurtigere op i samfundet, end vi forventer i skrivende
stund, vil bestyrelsen samles hurtigst muligt, og udarbejde et program,
der så vil blive omdelt, samtidig med kontingentopkrævningen, og
dermed følgende generalforsamling.
Stig Rossen koncerten, som 53 af vores medlemmer har købt billet
til, er blevet flyttet til den 24. august 2020, kl. 19:00.
Vi håber den kan gennemføres, men hold dig orienteret på vores
hjemmeside.
Med disse ord håber vi i bestyrelsen, at alle vi ældre passer godt på
hinanden, at alle vore kære kommer på besøg / kontakter jer så meget
det kan lade sig gøre, samt at der bliver handlet for jer, og/eller
eventuelt kørt ture med jer, så den monotone Corona hverdag brydes.

Bestyrelsesmedlem

Vi ønsker at samfundet snart normaliseres, men vi skal også passe på
hinanden.

Bente Thorsen
Tlf. 4250 3446
bentethorsen1@gmail.com

På vegne af Pensionistforeningens Bestyrelse ønsker jeg at alle må få
en god sommer, og at vi snart ses igen.
Mvh, Jørn Rasmussen
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Hasle Datastâua
Vi kom lidt hovedkulds ud af forårssæsonen på
grund af coronakrisen. Da vi alle, alene grundet
vores alder, er i risikogruppen, måtte jeg tage
beslutning om straks at slutte sæsonen. Jeg håber,
jeg nåede at give besked til alle, så ikke der var
nogen, der gik forgæves. Ellers beklager jeg.
Sæsonen 2019 – 2020 har på flere måder været
meget speciel: Vi har kun haft åbningstid 3 timer
onsdag formiddag. Der har ikke været holddannelse
og ingen tilmelding. Og der har på intet tidspunkt
været behov for at være mere end fire vejledere til
stede. Det skyldes naturligvis, mener jeg, at Datastâuan
har lavet et godt stykke arbejde igennem mange år,
så 60+ folkene i vores område er blevet dus med de
nødvendige arbejdsgange på computeren, tabletten
eller telefonen. Så der er ikke mere det store behov.
Men vi har stadig haft den rigtig hyggelige og rare
stemning som altid, med de få, men velkendte
brugere, som til gengæld har været meget trofaste.
Derfor starter vi ny sæson den 2. september kl. 9.00
– 12.00. (Hvis coronakrisen tillader det til den tid).
Vores paraplyorganisation ”60+Bornholm” er af
forskellige årsager blevet nedlagt, så nu er vi, og alle
de andre datastuer på øen, blevet selvstændige
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datastuer lige som ”i gamle dage”.
Dette vil dog ikke give nogen
ændringer for vore brugere, så alle
er velkomne igen til september. Hav en rigtig god
sommer PÅ AFSTAND.
Cai Kruse.
Tlf.:29290554
Email: krusecai@gmail.com

Hasle Byting
Bagtæppe i Den Store Sal i Det Gamle Rådhus
Et ønske om et bagtæppe til den store sal er endelig blevet opfyldt.
15 meter stof á 3 meters bredde er, hvad der skulle til, for at dække
endevæggen i den store sal i Det Gamle Rådhus. Nu er stoffet syet i
baner, isyet er 2 x 6 meter rynkebånd med ca. 100 gardinhægter, og
der er taget højde for, at man skal kunne komme til teknikskabet, når
tæppet er trukket for.
Til dagligt kan/vil tæppet være trukket til begge sider, men når der skal
være et arrangement i salen, er det nu er muligt at trække tæppet for,
for derved at skabe en rolig baggrund. Der er gjort en smule plads bag
tæppet (ca. 60 cm), så det også kan bruges af optrædende, der skal
klæde om eller har udstyr med, der skal gemmes lidt af vejen og
lignende.
Vi håber, vi snart kan få gennemført nogle af de mange arrangementer,
der er blevet aflyst pga. Coronaens indtog midt i marts i år, så vi kan få
glæde af tæppet og dets fordele.
PS Gardinstængerne er bestilt og speciallavede til stedet af Hasle Nord,
mens selve bagtæppet er syet af bestyrelsessuppleant i Hasle Byting,
Githa Jartoft.
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Svartingedal Skole
To børnehaveklasser på
Svartingedal
På Svartingedal Skole sker der
mange spændende projekter i
den kommende tid. Vi har meget
at glæde os til.
Januar måned er den måned,
hvor indskrivning til kommende
børnehaveklasse foregår. Det er
altid med stor spænding, at vi
venter på tallene for hvor mange
børn, der begynder på skolen i
2020.
Næste skoleår bliver ganske
særligt. Indskrivningstallet til
Svartingedal er så højt, at vi får to
børnehaveklasser. Det er mange
år siden, der har været så mange
forældre og børn, der har ønsket
at begynde på vores skole. Det er
vi meget stolte, glade og taknemmelige over, og vi glæder os til at
byde de nye børn og deres forældre
velkommen på vores dejlige skole.
Udover, at vi nu kan se frem til to
børnehaveklasser, ser det ud til,
at skolen også får en overbygning.
Dette er noget forældre og børn
har ønsket sig meget længe og
som skolebestyrelsen, med stor
opbakning fra de øvrige forældre
og lokalsamfundet, har gjort en
kæmpe indsats for skulle lykkes.
I februar udsendte kommunalbestyrelsen et forslag til høring
om en overbygning på Svartingedal
Skole fra august 2020.
Høringsprocessen er i gang, og vi
krydser fingre, indtil den
endelige beslutning tages.
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I skolegården sker der et nyt
tiltag. Vi får en stor og lækker
rutsjebane i vores nye udendørs
arena. Vi er sikre på, den vil
vække glæde hos alle børnene.
Foråret byder på en lang række
traditioner på Svartingedal Skole.
Blandt andet hele skolens
festuge i maj. Festugen slutter
med et brag af en skolefest den
14. maj, hvor elever, forældre,
søskende, bedsteforældre og
personale deltager. Her skal 6.
klasse, traditionen tro, lave et
skuespil, som vises for hele
skolen. Skolefestugen har hvert
år et spændende tema, og i år er
det Nordens Lande.
Derudover nærmer vi os også den
traditionsrige Hammershusmarch.
Hele skolen tager afsted med bus
til Hammerhus, og så går vandreturen ellers af kyststierne tilbage
til Hasle. Undervejs serverer
vores dejlige Forældreforening
romkugler og saftevand.
Det er en fantastisk tur med højt
humør, og det giver hele skolen
mulighed for at være sammen på
en helt anden måde. I skrivende
stund ved vi desværre ikke, hvor

meget vi kan gennemføre pga.
Coronavirus.
Coronavirus gjorde foråret noget
anderledes, end vi er vant til.
Skolen lukkede helt ned, men
undervisningen fortsatte.
Lærerne underviste hjemmefra
og sendte flittigt undervisningsmateriale ud til alle eleverne. En
noget udsædvanlig situation,
som ingen havde forestillet sig.
På Svartingedal skole var
sloganet ”I skole sammen – men
hver for sig”.

Svartingedal Skole
Forældre og børn har ydet en
kæmpe indsats i forhold til at
nødundervise deres børn,
samtidig med der har været et
job at passe. Skolen har leveret
undervisningsmateriale,
udarbejdet ugeplaner etc. Børn
og forældre har lavet mange
spændende og kreative ting,
som de selv har fundet på. Vi har
i perioden modtaget mange
skønne billeder, sms’er, hilsener
og små film. Tusinde tak for et
rigtig godt samarbejde.
Lige inden påske modtog alle
skolens elever en overraskelse i
deres postkasse.
Påskeekspressen havde nemlig
været på spil, og havde afleveret
påskeæg til samtlige børn.
Derudover modtog 0. – 2. klasse
også et hemmeligt gækkebrev.
Mon nogen gættede, hvem det
var fra?
Med regeringens udmelding
inden påske betød det, at vi så
småt kunne åbne skolen op igen.
Ledelse, lærere, pædagoger,
rengøringspersonale, teknisk
service og endnu flere, knoklede
i samarbejde for at gøre skolen
klar. Skolens 0. – 5.klasse mødte
derfor igen i skole d. 16. april.

Det bliver et forår præget af en
anderledes hverdag, i nye lokaler
og på mindre hold. Langt det
meste af vores undervisning vil
foregå udendørs og på
anderledes og nye måder.
En ting er dog helt sikkert,
selvom skoledagen, et stykke tid
endnu, vil være meget

anderledes, end vi er vant til, har
vi en skole, hvor både børn og
voksne har glædet sig utrolig
meget til at se hinanden igen og
til at mærke det særlige
fællesskab, som lige netop
Svartingedal Skole har.
Svartingedal Skole ønsker alle
læsere et dejligt og solrigt forår.
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