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Bestyrelsen

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

Næstformand
Leif Olsen
Toftelunden 22, 3790 Hasle         
Tlf. 44 91 98 09 / 20 15 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk

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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Janne Lærkedahl
Tlf. 28 40 67 13
Email: jannelaerkedahl@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karen-Margrethe Hansen Bager
Svalhøjvej 2, 3790 Hasle
Tlf. 30 18 21 93
Email: karen-margrethe.hansen@dgi.dk

Bestyrelsessuppleant
Richardt Vang-Olsen
Strandvejen 2, 3790 Hasle
Tlf. 26 21 46 57
Email: richardt@vang-olsen.dk

Bestyrelsessuppleant
Rigmor Skovgaard
Strandgade 11, 3790 Hasle
Tlf. 41 57 49 54
Email: rigmor.skovgaard@gmail.com

Webmaster: 
Ansvarlig for hjemmeside og Facebook
Søren Finne
Østergade 29, 3790 Hasle
Tlf. 51 80 49 85
Email: soeren@finne.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com
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Hasle Byting

Repræsentantskabsmøde

På vores bestyrelsesmøde den 21.04.2021, blev 

det aflyste møde der var fastlagt til den 24.03, 

nu fastlagt til onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 på 

Rådhuset - indgang fra Rådhusgade.

Denne dag skulle det være muligt at huse alle 

vore medlemmer iht. Covid-19.

Vi håber at alle vore medlemsforeninger møder 

op, men ser gerne en tilmelding af hensyn til 

Corona og traktement.

Tilmelding: kajerik.mortensen@mail.dk – 

tlf.: 21485391

Masser af affald samlet på Kanal-øen

Sammen kan vi rigtig meget. Det er vist i mange 

sammenhænge. Og lørdag den 27. februar blev 

endnu et eksempel på dette.

Da havde Hasle Byting nemlig med kort varsel 

opfordret til, at vi skulle mødes og samle affald på 

Kanaløen. Den opfordring havde MANGE Hasle-

boere taget til sig og stillede sin arbejdskraft til 

rådighed i et par timer.

Og hold da op, hvor fik vi samlet meget affald: lige 

fra gammelt jern og gulvtæppe, til ledninger, plastic 

og blik. I spandevis, der snart fyldte en helt trailer.

Vejret viste sig fra sin bedste side med fint solskin, så 

der kunne også hyggesnakkes undervejs.

Alt i alt en hyggelig formiddag med fællesskab i den 

gode sags tjeneste.

 

Karen-Margrethe Hansen Bager

Kaj Erik Mortensen og Leif Olsen fra Hasle Byting havde 

travlt med at fylde trailer med affald fra Kanal-øen.
Håndarbejds Caféen i Hasle

Vi kan starte igen torsdag d. 27. Maj kl. 10 i den 

store sal i det gamle Rådhus.

Endelig! Velkommen tilbage. Medbring eget 

håndarbejde og kaffekurv

De næste gange bliver d. 10. og 24. Juni fra kl. 10-12. 

Opstart efter sommerferien d. 16. september.

Marianne Lind 
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com

Næstformand
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com

Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk

Sekretær
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com

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

Suppleant
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.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
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

Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790  Hasle
Tlf. 52 39 99 66
Mail: frank@weltz-petersen.dk

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

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!



5



6

Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Endelig
Når du læser disse linjer, så skulle der meget gerne 

være gang i både de udendørs idrætter såvel som de 

indendørs idrætter. 

Udendørs har fodbold, krocket og petanque været i 

gang et stykke tid, og i skrivende stund er vore 

indendørs idrætter klar til at rykke ind i klubhuset og 

hallen, når der om kort tid sker en yderligere 

genåbning.

Genåbningen har været savnet, og det er ikke så få 

gange, at jeg hos købmanden eller på gaden er blevet 

mødt med kommentarer som: ”Jeg savner min bord-

tennis”,”jeg glæder mig så meget til esport” eller ”mon 

vi når at spille badminton inden sæsonen er slut”.

Selvom der igen er åbnet op, så skal vi på vores anlæg 

stadig følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om 

smitteforebyggelse.

Kompensation på kontingentet
I sidste nummer af Hasle Nyt, opfordrede jeg til, at 

du støtter op om HIF og betaler dit kontingent - 

også selvom du måske føler, at du her og nu ikke får 

det for dit kontingent, som du plejer at få.

Bestyrelsen har ”siden sidst” besluttet, at du som 

kompensation for den manglende adgang der har 

været til den idræt som du dyrker, vil få en rabat på 

din kommende kontingent betaling, alt afhængig af 

hvilken idræt du dyrker.

 

Badminton, Bordtennis og Fodbold vil ikke blive 

opkrævet kontingent for 1. halvår 2021.

Gymnastik, Floorball, Krocket, Petanque, Volleyball og 

5-a-side Håndbold betaler halvt kontingent for 

sæsonen 2021 / 2022.

Ordningen gælder ikke for nye medlemmer eller ved 

deltagelse på nyoprettede hold.

Henrik Madsen fra gymnastikafdelingen fik 
DGI pris
Tirsdag den 13. april fik Henrik Madsen fra vores 

gymnastikafdeling overrakt DGI´s 

supergejstsprederpris på Bornholm. Meget fortjent 

og et stort tillykke herfra.

Henrik fik prisen for sit altid høje humør, og for at 

han med alternative løsninger og et stort stykke 

arbejde har formået at holde gang i sine 

gymnastikhold trods diverse corona restriktioner.

Henrik har blandt andet taget initiativ til at lave 

onlinetræninger via video ligesom han har taget 

gymnasterne med udenfor og træne, selvom vejret 

ikke altid har været til udendørs træning. Henrik har 

også gennem hele corona tiden haft kontakt til sine 

gymnaster og ad den vej holdt humøret oppe hos 

dem. 

På billedet ser du Henrik få overrakt prisen af 

formanden for DGI Bornholm, Ole Dreyer, og 

formanden for vores gymnastikafdeling, Iris Viborg 

Kofod. Der var i alt 15 der var indstillet til 

supergejstsprederprisen på Bornholm.

En succes historie mere
Jeg har tidligere skrevet om vores ”nye små 

fodboldspillere” i alderen 4 til 11 år, hvor knap 30 

børn startede med at spille fodbold sidst på 

sommeren sidste år. 

Hvor mange ville så starte efter vinter / corona 

pausen? Da jeg var på stadion i sidste uge kunne jeg 

tælle ca. 30 børn og minsandten om der ikke var ca. 

35 børn til træning i denne uge. 

Det er en fornøjelse at se den gejst og gåpåmod alle 

disse børn har, og også meget positivt at se den 

store opbakning der er blandt forældrene. 

Sildefesten
Som det ser ud pt. så kan vi afholde byens fest, 

Sildefesten, stort set som vi plejer. Sildefesten er 

stort set færdig planlagt og udvalget har indgået 

aftaler med de forskellige aktører, herunder 

musikerne. 
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Er AFLYST

Vi håber og tror på, at vi 
kan starte op igen onsdag 
den 15. september 2021 

kl. 19:00.

Hasle Idrætsforening

Der er mange trofaste frivillige, som vi håber fortsat vil bakke om 

Sildefesten, og i begyndelsen af juni måned afholder sildefestudvalget 

et informationsmøde for de ansvarlige tovholdere.

Tak til alle de frivillige der allerede har meldt sig som hjælpere til årets 

Sildefest – uden jer er det ikke muligt at holde den. 

Vi mangler dog stadig nogle frivillige der kan tage nogle vagter ved 

indgangen!  Kontakt gerne Trine på 4294 0130 for nærmere info - hvis 

du har mulighed for at hjælpe os med denne tjans.

Hasle i bevægelse
Som nævnt i sidste nummer af Hasle Nyt, har vi sammen med Bytinget 

taget et initiativ, hvor målet er at få flere ud at motionere. Se mere 

herom andet sted i bladet.

Generalforsamlingen
Corona restriktionerne har igen haft indflydelse på hvornår vi kan 

afholde vores generalforsamling. Ligesom sidste år var den planlagt til 

afholdelse i marts måned, og vi forventer – igen ligesom sidste år – at vi 

kan afholde vores general-

forsamling i 1. halvdel af juni 

måned. 

Ligeså snart vi har sat en dato for 

afholdelse af 

generalforsamlingen, så kan du 

finde den på vores hjemmeside 

(hasle-if.dk) og Facebook, og den 

vil også blive annonceret i 

Bornholms Tidende

Vi ses på byens idrætsanlæg og til 

Sildefesten!

I ønskes alle en god sommer.

Hans Christian Pedersen

(HC)

Henrik Madsen får overrakt DGI's Supergejstsprederpris.
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Hasle Idrætsforening

”Hasle i Bevægelse”

Lørdag den 20. februar havde Hasle Byting og Hasle Idrætsforening 

inviteret til et fælles arrangement med overskriften ”Hasle i Bevægelse”.

Vi var inspireret af DR´s landsdækkende kampagne ”Sammen i 

Bevægelse”, som vi havde omdøbt til ”Hasle i Bevægelse”. 

Arrangementet havde et dobbelt formål: Dels at få folk til at bevæge sig 

ud i naturen og dels at få indsamlet affald.

Stor succés
Initiativet blev en stor succés da knap 50 personer, voksne og børn, 

troppede op, og de fik samlet lidt over 60 poser affald! Poser som bl.a. 

indeholdt papir, plastik, ledninger og jern – alt sammen noget der ikke 

hører hjemme i naturen.

Nyt initiativ
En sådan succés kræver naturligvis en opfølgning og vi har derfor 

besluttet, at vi lørdag den 15. maj kl. 14 inviterer til en gåtur i vores 

dejlige natur syd for Hasle.

Vi mødes ved scenen på Fælleden, så sæt allerede nu x i kalenderen ved 

denne dato. Mere information om dette arrangement finder du på vore 

hjemmesider og Facebook 8-10 dage inden dagen hvor vi skal ud at gå. 

Vi ses!

De bedste hilsner

Karen-Margrethe Hansen Bager, Leif Olsen og HC Pedersen
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Hasle Idrætsforening

Bornholm rundt for +60 på cykel

Har du lyst til at hyggeligt samvær, frisk luft, motion og stor tilfreds-stillelse så er en god cykeltur i stille og roligt 

tempo måske noget for dig? 

Vi er et hold som cykler hver tirsdag fra kl. 10.00 – ca. 12.00 og der er plads til flere på holdet.

Vi træner til at kunne køre Bornholm rundt engang i august – ca. 95 km. Vi kører ture på omkring 25 km og 

øger distancen stille og roligt i løbet foråret og sommeren. Det kan være vi kommer til steder, hvor du ikke har 

været før. 

Har du fået lyst, så mød op ved dansescenen på Fælleden. Elcykler er også tilladt. Har du spørgsmål til de to hold, 

kan du kontakte Georg på telefon 2897 7117

Gymnastiksæson i et corona-år

Foråret er på vej og vores gymnastiksæson plejer 

ellers at slutte, med en gymnastikopvisning. 

Sådan skulle det ikke være i år og sådan blev det 

heller ikke sidste år.

I efteråret havde vi aktiviteter helt frem til 14. dec. 

2020, hvor landet lukkede ned igen grundet Covid-19 

restriktioner.

Vi afventede, håbede og i marts besluttede vi at lukke 

ned for de fleste gymnastikhold for sæson 2020-2021.

Dog har Springholdet ved Henrik, Emma, Louise og 

Tino formået at holde gang i online træning samt 

hygge og små hilsner i løbet af vinteren. Lige så har 

der været tilbud om at komme til et par udendørs-

træninger inden der blev lukket ned sidst i marts. 

Også deltagerne på SMART training holdet har haft 

mulighed for udendørsaktivitet, da det igen blev 

muligt at mødes flere end 5.

Udendørs springgymnastik

I foråret frem til sommerferien har Hasle 

idrætsforening i samarbejde med Aakirkeby 

idrætsforening lavet et fælles udendørs tilbud om 

udendørs springgymnastik

Det foregår i Aakirkeby bag ved Hal B. 

Forhåndstilmelding er et krav og dette kan ske ved 

henvendelse til Henrik Madsen mobil: 40973157

Hold hjernen frisk i naturen er også et tilbud som vi 

udbyder i foråret og der kan læses mere et andet sted 

i bladet.

Medlemsmøde

Vi har endnu ikke afholdt vores 

gymnastikmedlemsmøde og når denne tekst skrives, 

har vi endnu ikke bestem en dato. Der vil komme 

information ud via mail.

Til slut vil vi ønske Henrik Madsen hjertelig tillykke 

med Super-Gejst-Spreder-Prisen. 

Vi glæder os til at se jer alle, når vi starter op igen midt i 

september 2021.

I ønskes alle et godt forår og sommer.

Med gymnastikhilsen

Iris Viborg Kofod, 51279122
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Køb af billetter & bordbestilling hos Trine Leerskov;  

på mail trine.leerskov@hasle-if.dk eller på sms 4294 0130 

Grisefest  

2021     

 

Afholdes i Danseteltet på festpladsen den 10. juli kl. 17.30   
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør 

 

 Lune Carlsen  

- Spiller op til dans bagefter 

Diskotek Guldkysten 
v/ Jan Finne Olsson  
             - Spiller under middagen 

Kun 300 billetter som sælges i 
forsalg efter først til mølle 
princippet. 

Baggårdens Helte  

- tager over kl. 22.00 
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Hasle Idrætsforening KUK i Hasle

KUK i Hasle kigger mod 
lysere tider

Som så mange andre har vi måtte 

aflyse alle vores arrangementer 

det sidste års tid. Sidst gik det ud 

over den stort anlagte fejring af 

75 året for russernes afrejse fra 

Bornholm.

Men nu ser vi mod lysere tider 

hvor mange har fået deres 

vaccinationer, så vi igen kan 

samles og glædes over god 

musik, teater m.v.

Allerede nu kan du sætte kryds i 

kalenderen til KUKs 

arrangementer i september:

Fredag den 3. september: 

”Jeg bærer med smil min byrde” 

Et cabaret-portræt af Jeppe 

Aakjær, hans sange og en verden, 

vi dårligt kan genkende. Opføres 

af Teater OPtimis på Hotel Herold.

Fredag den 19. september:

”6 vokalister” i Hasle Kirke. Et 

indslag fra Hasle i Kulturugen.

KUK i Hasle har flere 

arrangementer i støbeskeen – 

følg med på vores Facebookside 

”KUK i Hasle”. 
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand
Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Kasserer / Sekretær  
Johnny Drachmann

Tlf. 6171 3848

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

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

Bestyrelsesmedlem 
Bente Thorsen

Tlf. 4250 3446

bentethorsen1@gmail.com

Formand søges

Det er åbenbart blevet moderne at søge efter formænd til frivillige 
folkelige oplysningsforeninger, som om det er en stillingsannonce.
 
Vi vil dog ”nøjes” med at søge her i de frivillige foreningers blad, Hasle 
Nyt, da vi naturligvis   er meget lokalt forankret.

Til sagen. Jørn Rasmussen har efter 12 års formandskab, valgt at trække 
sig fra formandsposten, forståeligt og vi takker ham, utallige gange for 
hans engagement og ildhu, i foreningens virke.

Så har du lyst og mod på at stille op, på generalforsamlingen, som 
formand m/k for en engageret bestyrelse bedes du henvende dig til en 
fra bestyrelsen. Oplysninger ses til venstre.

Generalforsamling

Vi er ca. 250 betalende medlemmer, og til en generalforsamling skal alle, 
uden begrænsning, have adgang til selve generalforsamlings-delen.

Vi skal jo afholde 2 generalforsamlinger:
En der skulle have været afholdt i foråret 2020, og der skulle have været 
afholdt i foråret 2021.

Det har vi ikke kunnet, på grund af den danske regerings forsigtige, 
men medet  godte udgang, håndtering af COVID-19.

Derfor arbejder vi på at kunne afholde generalforsamling 2020 før 
frokost, en dag, og efter en frokost afholde generalforsamling 2021.

V håber ligeledes at kunne bruge vores bevilling fra sommerpakken 
2020, til at betale frokosten :-)

Når vi ved hvad vi kan vil finde oplysningerne i en folder i din postkasse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hasle   Rutsker Pensionistforening.
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

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

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

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

Så fik vi endelig lov til at åbne 

igen 1. marts. Det har været 

dejligt både for os i butikken og 

vores kunder, som vi har fornem-

met har savnet at kikke forbi.

Der er blevet ryddet op i hjem-

mene under corona og butikken 

har nydt godt af donationerne. 

Butikken bugner nu af tøj og 

ting, så kik forbi.

I kan også komme ned i butikken 

og hente en pose eller en flytte-

kasse til brug næste gang I vil 

levere noget til os. Vi er glade for 

rene og hele ting.

Annelise Bergmann

Følg os på Facebook

 ”Hasle Genbrug”

Vi har det helt rette udstyr til 

Danmarks kampe til sommer.
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

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

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

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson

Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden

Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

21. maj

Jens Jørgen Rasmussen kommer 

og gør os lidt  klogere på Pinsen

28. maj 

Café

4. juni 

Café

11. juni

”Bornholm i ord og billeder”, vist 

og fortalt af Ulla og Henning 

Kiilerich

18. juni 

Café

25. juni

Seniortræf på Bækkely

Café Kilden ønsker alle en god  

sommer. Vi glæder os til at se dig 

igen den 6. august 2021
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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

Præstesekretær, Hanne Landberg, 

træffes tor. 8.30 – 14 på kontoret. Man-

tirs. og tors-fre. kl. 8.30-12.30 desuden 

på telefon: 29310504. e-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel

Træffes bedst onsdag og fredag 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

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

KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk – Du kan også 

finde os på Facebook under ”Hasle-

Rutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 1. juli til 

sognepræsten. 

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN
At vandre SAMMEN

Du er hermed inviteret til at gå med på en lille tur tæt på Hasle 

sammen med andre, der er glade for at gå - og glade for at snakke 

sammen. Vi vil tage den kommende søndags tekst og ”vende nogle 

sten” og være nysgerrige efter det der kunne findes i teksten.

Når vi kommer tilbage, finder vi et ledigt bord i området og drikker 

en hurtig kop kaffe, inden vi går hver til sit.

Fredag d. 28. maj og fredag den 4. juni med start kl. 10.00. Du kan se 

startstedet nogle dage før på www.haslerutsker.dk eller på kirkens 

facebookside ”Hasle-Rutsker Sogne”.

Arrangementet er gratis og ALLE er velkomne. 

Flere informationer fås hos sognemedhjælper Elna, der leder turene. 

Tlf 5049 5052.

NY KONFIRMATIONSDAG i Hasle 14. august 2021

Pga. coronasituationen valgte de fleste konfirmander i Hasle at 

udsætte deres konfirmation til sommer. 

Den nye konfirmationsdag 2021 i Hasle Kirke bliver lørdag d. 14. 

august. Det er kl. 10.30. 

Så håber vi, at situationen til den tid er sådan, at alle gæsterne kan 

komme med, og at det trods udsættelsen bliver supergode festdage. 

Vi får forhåbentlig også dejligt varmt sommervejr til den tid. JJR

VI SYNGER SOMMEREN IND

Sidste år blev vi nødt til at aflyse det efterhånden traditionsrige 

arrangement ”Vi synger sommeren ind”. Men nu tror vi, det kan lade 

sig gøre til juni. Så velkommen til fællessangsaften tirs. d. 8. juni kl. 

19.30. Det foregår i - eller uden for Hasle Kirke, alt efter vejr- og 

coronaudsigterne. 

Kom og syng med og lad os byde sommeren velkommen med de 

dejlige sommersange og salmer, uanset om solen stille synker i 

havet eller regnen styrter ned. Du danske sommer, vi elsker dig! 
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

MAJ

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

16. 6.s.e.påske, Joh 15,28-16,4
9.00 Hasle Per Kofoed Munch
Ruts Fælles i Hasle 

23. Pinsedag, Joh. 14,22-31
9.00 Hasle
10.30 Ruts
*Indsamling til Danmarks folkekirkelige Søndagskoler.

24. 2. Pinsedag Joh. 3,16-21
10.30 Fælles friluftsgudstjeneste på Hasle Kirkegård, 
Fælledvej 32. Medbring gerne tæppe eller stol – og 
mad(pakke) til bagefter. 

30. Trinitatis søndag, Joh 3,1-15
9.00 Ruts 
10.30 Hasle, kirkekoret medvirker. Kirkekaffe udendørs. 

JUNI

6. 1.s.e.trinitatis, Luk 16,19-31
9.00 Hasle 
10.30 Ruts  
*Indsamling til FDF-Hasle-Rutsker

13. 2.s.e. trinitatis, Luk 14,16-24
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle 

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

27. 4. s.e.trinitatis, Luk 6,36-42
10.30 Hasle Finn Kappelgaard. 

Ruts fælles i Hasle. 

JULI

4. 5. s.e. trinitatis, Luk 5,1-11
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts

11. 6. s.e. trinitatis, Matt 5,20-26
9.00 Ruts 
10.30 Hasle 

18. 7. s.e. trinitatis, Luk 19,1-10
10.30 Hasle Carsten Møller-Christensen

Ruts fælles i Hasle

25. 8. s.e. trinitatis, Matt 7,15-21
10.30 Ruts Knud Henning Hansen

Hasle fælles i Rutsker

AUGUST

1. 9. s.e. trinitatis, Luk 16,1-9
10.30 Hasle Lis Hejner Mortensen

Ruts fælles i Hasle

8. 10. s.e. trinitatis, Luk 19,41-48
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle

15. 11.s.e.trinitatis, Luk 18,9-14
9.00 Hasle
10.30 Ruts 

22. 12.s.e. trinitatis Mark 7,31-37
9.00 Rutsker 
10.30 Hasle 
Indsamling til menigheden i Piura i Peru.

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført, afholdes gudstjenesterne 
ved sognets præst. 
*Indsamling i begge kirker.

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

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00. 

Skønne aftenlys



NÆSTECARE

Folkekirkens omsorgsarbejde 

Hasle-Rutsker

Vi søger fortsat frivillige medarbejdere til 

NæsteCare Hasle-Rutsker. Ring eller skriv og 

hør nærmere, hvis du er interesseret. 

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder 

enkeltstående eller regelmæssige besøg af 

en besøgsven eller regelmæssig 

telefonkontakt efter aftale, læseklub 

vandrefællesskab, m.m. 

Hvis du er interesseret i at få en fast 

telefonkontakt eller besøgsven, så kontakt 

sognemedhjælper Elna og hør nærmere. 

Kontakt også Elna, hvis du er interesseret i 

at komme med i en læseklub, eller finde en 

at gå tur sammen med, så vil hun sætte dig i 

kontakt med de rette personer. 

Kirkesiderne
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter 
er deltagelse gratis. Vær opmærksom på, at der kan 
forekomme ændringer eller aflysninger pga. corona-
retningslinjer. 

VI SYNGER SOMMEREN IND
En fællessangsaften tirs. d. 8. juni kl. 19.30. Det foregår 
i - eller uden for Hasle Kirke, alt efter vejr- og corona-
udsigterne. Kom og syng med på de dejlige sommer-
sange og salmer, mens solen daler over havet. 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af 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 arrange-
menter 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! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden 
læser vi førstkommende søndags evangelium og 
snakker om, hvad det siger os.  Der kræves ikke nogen 
andre forudsætninger end interesse for at være med. 
Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen 
Rasmussen.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 22.06. kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, 
Rutsker.
Hasle: Den 24.06. og 19.08. kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag indtil 
4. juni kl. 16-17.15 (i konfirmandstuen, Storegade 44). 
Indtil 4 juni kan du få nærmere information hos 
Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851.
Efter sommerferien stopper de fleste nuværende 
ledere og klubben fortsætter ikke i sin nuværende 
form. Men den vil efter planen genopstå i en helt 
fornyet form. Hermed en kæmpe tak til alle jer der i 
årevis har trukket læsset i børneklubben – og 
velkommen til nye frivillige ledere.
Der er brug for flere unge og yngre frivillige, så hvis du 
kunne have lyst til at hjælpe med i klubben, er du 
velkommen til at henvende dig til sognepræsten eller 
sognemedhjælperen for nærmere oplysninger.

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 
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Kirkesiderne

Lidt skæve tanker om tro og kærlighed og Hasle og Rutsker og Gud

Gud ser fra himlen ned over menneskene

for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud.

Men de er alle kommet på afveje. 

Sådan læser vi i Salmernes Bog 14,2-3.

Men er menneskene da ikke lidt bedre her hos os? Finder Gud heller ingen her, der søger ham og den 

kærlighed, der kommer fra ham? Hvad ser Gud, når han zoomer ind på vores breddegrader på ”God-maps” – 

zoomer ind på Rutsker, Hasle og Vang og landet midt imellem? Hvad ser Gud?

Ser han bare gode mennesker og lykkelige mennesker? Ser han mennesker, der ser til hinanden og passer 

godt på hinanden? Mennesker taknemmelige for livet? Familier, der trives? Børn der vokser op i gode og glade 

kår? Unge, der finder solidt fodfæste i livet? Jo, det tror jeg han ser - ind imellem i hvert fald. 

Men ser han også mennesker, der har det skidt? Ensomme gamle - eller ensomme unge måske? Børn og 

unge, der ikke finder ordentlig retning og mål i livet? Nogle der mistrives og søger fælleskab og trøst i skumle 

kroge og misbrugs”leg”. Og ser han måske mange af os, der har vort på det tørre, bare tænke på vores eget og 

lade dem med problemer passe sig selv? 

Hvad ser Gud, når han ser på os mennesker i vores småbyer og på landet? Og hvordan ser vi på hinanden? 

Lad os prøve se på hinanden med Guds øjne! Gud ser ikke bare -  men ser med kærlighed. Gud passer ikke 

bare sig selv – men passer på mennesker og tager sig af os. Lad os prøve at se hinanden med Guds kærlige 

blik og ikke bare se til den anden side – men se på hinanden for at hjælpe hinanden. 

Sankte-Hans-Santke-Hans ...
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Til alle, der skal i 3. klasse efter sommerferien – og jeres forældre: Se her!!

Alle folkekirkens sogne er forpligtet på at tilbyde ”minikonfirmandundervisning” til alle 

folkekirkemedlemmer, når de går i 3. eller 4. klasse. Så det gør vi selvfølgelig også i 

Hasle-Rutsker. Man er også meget velkommen, selvom man ikke er medlem af 

Folkekirken. 

Til efteråret 2021 tilbyder vi alle børn i 3. klasse på Svartingedal eller andre skoler at 

komme til minikonfirmand-undervisning en gang om ugen lige efter skoletid og 90 

minutter frem,. Forløbet begynder efter sommerferien og afsluttes sidst i november. 

Ugedagen vides ikke endnu. 

At gå til minikonfirmand er egentlig mere som at gå til klub end til undervisning. Men man lærer også en 

masse. Vi vil være nysgerrige på kirken (bygningen), hvordan den ser ud og hvorfor den ser ud som den 

gør. Vi vil interessere os for hvad kirken (menneskene, troen, sangene m.m.) har at byde på i nutidens 

Danmark. Børnene bliver også introduceret til Bibelen, som er kirkens grundbog. Der bliver også mulighed 

for at være kreativ og vi skal lege sammen og have det sjovt. 

Forløbet er fuldstændig gratis og inkluderer en lille forfriskning hver gang. Kirken inviterer også forældre 

og familie med ved specielle lejligheder. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at komme og får lidt 

hjælp af deres forældre til at tilmelde sig, når der kommer en seddel med hjem fra skolen en af de første 

skoledage efter ferien. 

Underviseren er Elna, kirkens medarbejder og kirkens præst, Jens Jørgen Rasmussen vil også komme forbi. 

Vi glæder os til at starte tirsdage den 18. august. 

Venlig hilsen pædagog og sognemedhjælper Elna Rønne Debel

Til alle der skal i 7. klasse efter sommerferien. 
Information om konfirmation og konfirmandundervisning. 

Konfirmandundervisning 2021-22:

I det kommende skoleår kan jeg fortsat tilbyde konfirmandundervisning her i Hasle. Ugedag og klokkeslæt 

vil afhænge af, hvornår eleverne kan få fri fra skole på Svartingedal Skole. Formodentlig bliver det om 

tirsdagen ca. kl. 14.30 – 16 og undervisningen vil så begynde tirsdag d. 17. eller 24. august. 

Nærmere information om undervisningsforløb og indhold m.v. kan fås ved henvendelse til 

undertegnede. 

Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation sker ved henvendelse til undertegnede. Gerne inden 

sommerferien og senest ved undervisningens begyndelse. 

Kommende konfirmationsdage:

2021: (Udsat fra april): Hasle Kirke 14. august kl. 10.30. 

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april. 

2023: Ruts Kirke 2. april og Hasle Kirke 16. april. 

Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst (tlf. etc. se adresselisten på kirkesiderne). 
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Hasle Info

Kasper Munch Julin er født i 

1972. Han er uddannet sten-

hugger og autodidakt billed-

kunster. Han har bornholmske 

aner og flyttede i 2016 fra 

Københavnske Vesterbro til 

Hasle. Han er udøvende billed-

kunstner og uddannet sten-

hugger. Hans værker er kende-

tegnet ved et billedunivers hvor 

dialogen mellem form og farve 

danner ekspressive udtryk i både 

maleri og i tredimensionelle 

værker. Motiverne i hans malerier 

er fabulerende og tidsløse, på 

en gang mytologiske og 

samtidige. I hans skulpturer 

møder forskelige materialer 

hinanden i en undersøgelse af 

det organiske mod det konstru-

erede og funktionelle. Han lader 

sig inspirere af dualiteterne 

mellem natur og by og menne-

sket som både åndeligt og jordisk. 

Beskueren inviteres hermed ind 

i et univers af magisk realisme.

Kasper Munch Julin har salg fra 

egen butik, Atelier Kasper 

Munch Julin som ligger centralt 

i Hasle på Grønnegade nr.10. 

Han har haft flere solo udstil-

linger, fælles udstillinger samt 

deltaget i censurerede 

udstillinger. Senest Bornholms 

censurerede forårsudstilling 

2020. Se mere på 

www.atelierkaspermunchjulin.dk

Åbning og fernisering

Kristi Himmelfartsdag, torsdag 13. maj 2021 åbner det ny Hasle-Info 

endelig på Det Gamle Rådhus i Hasle.

Hasle-Info vil blive bemandet med skiftende frivillige personer, 

fortrinsvis fra lokalområdet.

Vi forventer at holde åbent hver lørdag kl. 10-12 i lavsæson.

I skoleferier, omkring helligdage, og hvis der sker noget særligt i Hasle, 

vil åbningstiderne være:

Mandag 10-12, tirsdag 14-16:30, fredag 10-12, lørdag 10-12. 

Desuden lørdag kl. 16-18 på Havnen i skolesommerferien.

Der er åbent, når flagene er ude ved siden af hoveddøren!

Torsdag 13. maj er der også fernisering i Hasle-Info lokalet. 

Udsmykningen i lokalet vil være skiftende udstillinger med lokale 

kunstneres værker. Værkerne udskiftes ca. hveranden måned.

Første udstilling er med værker af Kasper Munch Julin, der naturligvis 

også vil være til stede ved indvielsen af Hasle-Info.

Hilsen Britta
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Bestyrelse

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

Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

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

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.

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, fiskerbå-
de, gamle biler og motorcykler, 
gamle forretninger og virksom-
heder.

Kunne du/I tænke jer at se hvem 
der stod fadder på f.eks. dine 
bedsteforældre ja, det vil vi me-
get gerne hjælpe med, da vi har 
de bornholmske kirkebøger.

Bestyrelsen

Arrangementer

Juni

Generalforsamling.

Lørdag den 19. juni kl. 14.00 i Den store Sal.

Denne gang håber vi på at vi kan gennemføre generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 10. juni.

Tilmelding til næstformand Lulu Hansen på tlf. 56964883 / 20491033.

Håber at se rigtig mange af jer igen, efter denne lange pause.

Juli og August

Der holder vi ferielukket. God sommer og god ferie til jer alle.

September

Her starter vi op torsdag den 2. september kl. 19.00.

Hvor vi håber på at kunne være rigtig meget sammen om forskellige 

ting i Lokalhistorien.

&

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-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Barn i 1950-ernes Hasle med Strandgade 19 som verdens centrum

Fortsættelse fra sidste nummer.
 
Skolegang

I syvende klasse gik vi til 
konfirmationsundervisning, alle i 
klassen, så vidt jeg husker. Det 
foregik i præstegården med ind-
gang fra Krummevej. Vi fik terpet 
salmevers, hvad der altid har 
voldt mig store kvaler, nok på 
grund af en til tider dårlig 
koncentration og en permanent 
dårlig hukommelse. Jeg kan huske, 
hvordan jeg hjemme terpede og 
terpede, stod på hovedet, på 
benene og sad, inden verset til 
sidst sad så nogenlunde fast. Vi 
fik gennemgået Fadervor og 
trosbekendelse og skiftede præst 
midt i det hele, fordi Bacher fik 
andet embede. En af de ting, jeg 
husker fra forberedelsestimerne, 
er, at han nævnte, at ”lysestagen 
kunne blive flyttet”. At kristen-
dommen kunne få fremgang i 
andre dele af verden og være på 
vej til at forsvinde i vores del. 

Min musikalske ”løbebane”

I 2003 bad Arne Ipsen, journalist og 
forfatter, søn af min musiklærer, 
Henry Ipsen, mig om at skrive et 
indlæg til en bog, han ville 

udgive om sine forældre. Det, jeg 
skrev, dækker vist ganske godt 
mine oplevelser på det musikal-
ske område, og jeg bringer det 
derfor nogenlunde, som det kom 
til at stå i bogen:

Jeg var 10 år, da jeg begyndte at 
gå til orgelundervisning hos 
Henry Ipsen – normalt forkortet 
til Ipsen. Hvorfor det var efter-
navnet, der blev brugt, og ikke 
fornavnet, ved jeg ikke. Han 
boede de første år ikke så langt 
fra os, nemlig på adressen 
Søndergade 20. Senere flyttede 
han og Sara op på Storegade. 

Min mor havde spurgt sig for og 
fået at vide, at man var stor nok til 
at få undervisning, når ens hånd 
kunne gribe over en oktav, altså 
var tiden inde til at begynde. 3 kr. 
pr gang kostede det.
Efter en tid aftog min interesse 
dog noget, og Ipsen foreslog da, 
at den gamle orgelskole blev 
udskiftet med den nyere Oluf Rings 
”Børnenes Harmoniumskole”. Det 
hjalp.

Ipsen var en meget engageret 
underviser, grundig og dygtig til 
at variere. Således blev musik-
teorien snart omsat til små 

”kompositioner”. Nogle af dem 
syntes han, jeg skulle spille en 
aften i Zoar, som en slags under-
holdning, og selv om der nok var 
mere pædagogik end under-
holdning i forslaget, forløb alt 
godt, og på den måde fik jeg et 
lille skub fremad. Orgelskolen 
blev efterhånden suppleret med 
andre nodebøger, og på et 
tidspunkt sørgede Ipsen for, at jeg 
kom til at øve på kirkens orgel.

Selvfølgelig er man ikke 
dygtigere, fordi man sidder ved 
et kirkeorgel, men man tror, man 
er. Og det betyder meget. Senere 
– meget senere – blev jeg 
organistafløser ved kirkerne i 
Hasle, Rutsker og Nyker. Dermed 
var noget af en drøm gået i 
opfyldelse. For mig – og sikkert 
også for Ipsen.
Ipsen brændte for musik. Hvilke 
instrumenter han selv havde lært 
at spille på, var der kun få, der 
vidste. Han kunne bare det hele 
og underviste i det.

Jeg lærte at spille på blokfløjte 
og kom med i Ipsens børne-
orkester. I mange år gemte jeg på 
et udklip fra Bornholms Tidende, 
hvor man ser os stå i Ipsens stue 
med blokfløjter, xylofoner, 
guitarer, banjo og med Vibeke 
Kofod på klaverstolen. Ved siden 
af det store billede var der et 
mindre af mig med min blokfløjte. 
Desværre havde fotografen sagt, 
at jeg skulle spile kinderne ud, så 
man rigtig kunne se, at jeg 
pustede. Derfor ligner jeg én, der 
spiller på trækbasun, og ikke én, 
der giver et pift i fløjten. Det 
ærgrede vi os meget over det år.

En tilbagevendende begivenhed 
var koncerten på Hasle Torv 
Sankt Hans-aften, inden faklerne 
blev tændt og båret gennem 
byen ud til Fælleden, hvor bålet 
ventede. I flere år var det os fra 
Ipsens blokfløjtehold, der 
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spillede til arrangementet. Ipsen 
accepterede os og vores blok-
fløjter, som de var, og sjældent 
kunne de billige fløjter stemmes 
helt rent. En og anden af 
tilhørerne har sikkert haft på 
fornemmelsen, at det ikke var en 
samling Michala Petri´er, der gav 
koncert, men Ipsen forstod at 
rose os, selv når det gik galt, og 
en spændende oplevelse var det 
– i hvert fald for os, der spillede.

Da jeg rejste fra Bornholm og 
kom på seminariet i Haslev, 
fortsatte jeg med at få orgel-
undervisning dér. Jeg følte mig 
virkelig godt funderet til at gå 
videre. Det fik jeg da også fortalt 
Ipsen på et senere tidspunkt, 
hvor også fru Ipsen var til stede. 
”Ja, Henry hâr allti gjed en go 
unjevisninj”, sagde Sara, og 
dermed var dét slået fast – og 
sandt var det, så sandt som det 
var sagt.

Afslutning

Som nævnt havde jeg forestillet 
mig, at jeg nok ville overleve de 7 
år i skolen, men så skulle det 
også være slut med skolegangen. 
Det var tankerne, da jeg begyndte 
i august 1954. Men man kan jo 
skifte mening med tiden. Det 
skete i hvert fald for mig.

Klassen blev delt efter syvende. I 
1958 var kommet en ny lov, der 
afskaffede mellemskolen og i 
stedet indførte en treårig 
realskoleuddannelse, som foregik 
lokalt. Hasle Skole blev derfor 
udvidet med en helt ny bygning, 
der indeholdt tre almindelige 
klasselokaler og et fysiklokale. 
Dem fik vi lov til at tage i brug i 
august 1961 som de første – bare 
den følelse og så duften af de nye 
rum var en fantastisk oplevelse. 

Faktisk var klassens elever blevet 
delt i enkelte fag et par år 
tidligere. Lærerne havde delt os, 

så vi enten kom på A-holdet (det 
almene hold, der skulle fortsætte 
i 8., evt. videre i 9. klasse) eller på 
B-holdet (det boglige hold, der 
kunne fortsætte i realafdelingen). 
Men det var en deling inden for 
klassens rammer. Nu efter 
syvende skiltes de to hold helt. Vi 
var 13 fra Hasle Skole, der 
startede i 1. real. Dertil kom 7 
piger fra Rutsker Skole og Henry 
fra Olsker Skole. 
Sammensætningen blev 15 piger 
og 6 drenge.

Og hermed er vi nået ud af 1950-
erne, og et nyt afsnit er begyndt, 
et afsnit, der går ud over det, der 
kan have interesse i denne 
sammenhæng.

Det, jeg har fortalt, var målrettet 
vores børn og børnebørn, men 
med nogle tilretninger tænkte 
jeg, at der måske kunne være 
afsnit, der havde lokalhistorisk 
interesse, hvorfor jeg kontaktede 
Hasle-Egnens Lokalhistorie.

Hæftet til børnene kaldte jeg: 
”Som jeg husker det” for at 
angive, at fejlhuskning i nogle 
sammenhænge kunne være en 
realistisk mulighed. Det gælder 
naturligvis i lige så høj grad det, 
der er gengivet her.

Herning, den 11.04.2020

Orla Alfred Hummelmose Nielsen
Højen 27
Gjellerup
7400 Herning

Tlf. 5332 8580

Mail: hummelmose-
nielsen@mail.dk 

Skolefoto / klassefoto var et ukendt 

begreb dengang. Men fotograferes 

skulle man jo, så derfor i det fine tøj 

og op til fotografen!
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Lidt om ”Drenge-
hjemmet” og Vang 
Havns gamle bådhytte

Af Hans Kapel

De lokale kender den og havnens 

sejlende stamkunder fra ind- og 

udland mindes utallige hyggelige 

stunder under dens tag. Mange 

turister har bemærket den, og 

den figurerer på et utal af ferie-

fotos fra Vang.

”Sejlerhytten” er dens officielle 

navn, men lokalt går den under 

betegnelsen ”Drengehjemmet”. 

Om sommeren havnens samles 

sejlende gæster omkring den 

nedfældede bordgril, og udenfor 

sæsonen holder havnens faste 

stok sine ugentlige møder, hvor 

snakken går livligt om lokale 

anliggender, men hvor også 

tilværelsens store forhold 

diskuteres og verdenssituationen 

bringes på plads. Nogen må jo 

gøre det!

Hytten blev opført i 1989 på 

foranledning af daværende 

havnefoged Valdemar Svarth og 

hans efterfølger Flemming 

Christensen. På det tidspunkt var 

havnen i sommerhalvåret fyldt 

med gæstebåde. Mange kom fra 

andre bornholmske havne, en del 

fra Tyskland og også de svenske 

nabohavne var godt repræsen-

teret. Undertiden var tilstrøm-

ningen så stor, at man kunne gå 

tørskoet på tværs af havne-

bassinet fra båd til båd. Det 

påstås i hvertfald. Fiskeriet var i 

samme periode gået stærkt 

tilbage, og at åbne havnen for 

gæstesejlere var en naturlig og 

nødvendig tilpasning for at sikre 

dens overlevelse.

Planlægningen af hytten havde 

stået på i nogle år. Først takket 

være en bevilling fra EF’s 

fiskeriaktionsmidler, som gav 

tilsagn om at betale 50 % af de 

samlede udgifter, kunne projektet 

realiseres. Udgifterne beløb sig til 

Kr. 50.000, hvoraf havnen altså 

betalte halvdelen.

Hytten er tegnet af arkitekt 

Bjarne Bech, der stadig er en 

aktiv aktør omkring Vang Havn.

Tømrermester Hans Erik Steenberg 

fra Allinge stod for opførelsen, og 

i august 1989 stod bygningen 

klar. Den blev indviet ved en 

reception fredag den 1. 

september.

Man har fortalt mig, at inden 

”Sejlerhytten” blev opført, lå der 

på samme sted et skur, hvis tag

bestod af en omvendt båd. Fisker 

Gert Jørgensen fortalte mig 

engang, at det vistnok blev 

fjernet i midten af 1950-erne, 

men ellers har jeg ikke mødt 

nogen, som kunne fortælle mig 

mere om skuret. Jeg har i lang tid 

søgt billeder af det, men først for 

nylig fandt jeg nedenstående 

billede i museets billedarkiv, hvor 

man får et godt indtryk af, 

hvordan det så ud.

Havnefoged Valdemar Svarth viser stolt den nyindviede sejlerhytte frem for 

Bornholms Tidende. (Fot. Mads Kristoffersen).
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Billedet (fot. Alfred Kjøller, 

Allinge) viser den strandede 

”Elenore” af Hamburg, som d. 26. 

september 1950 ved 18-tiden gik 

på grund lige ud for den vestre 

mole. Den havde lastet chausse-

sten i havnen og forsøgte at 

bakke ud, men kraftig strøm og 

vind samt utilstrækkelig motor-

kraft var årsagen til, at det gik 

galt. Skibet blev bragt flot den 

13. oktober om aftenen med 

assistance af Svitzers S/S ”Ægir”. 

Det blev bugseret til Rønne, hvor 

det blev repareret. Nederst, midt i 

billedet, ses hytten.

Her har vi zoomet ind på båd-

hytten. Det ses, at agter-enden af 

båden er skåret bort og erstattet 

af en lukket gavl med port.

Hytten ligger fint i læ bag molens 

granitmur og harmonerer i øvrigt 

smukt med havnemiljøet. Det er 

ikke lykkedes at finde ud af, 

hvilken båd det er, som opnåede 

en langvarig pensionisttilværelse 

på denne måde.

Fundet af dette billede gav mig 

fornyet blod på tanden, og jeg 

gennemgik endnu engang det 

omfattende billedmateriale, som 

i de senere år er gjort 

tilgængeligt på internettet. 

Derved lykkedes det at indkredse 

den tidsmæssige ramme for 

hyttens eksistens.

Det tidligste foto, hvor den med 

sikkerhed ses, er fra 1932. Det 

tilskrives H.P. Holm, snedker og 

kustode på Bornholms Museum. 

Fot. Alfred Kjøller, ca. 1930
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Men et lidt ældre billede taget af 

fotograf Kjøller er interessant. Her 

er skuret endnu ikke bygget, men 

man ser på land en temmelig stor 

båd, nær det sted hvor den blev 

opført. Bådens form og størrelse 

sandsynliggør, at det kunne være 

dette fartøj, som fik en forlænget 

levetid på land.

I den anden ende får vi hjælp fra 

de mange luftfotos, som 

flyfotograf Sylvest Jensen optog 

med få års mellemrum over hele 

landet. Disse billeder er 

enestående idet de dækker 

perioden fra 1935 til 1979. 

Samlingen, som omfatter ca. 

1.400.000 optagelser, blev i 1989 

købt af Det kongelige Bibliotek 

og er nu tilgængelige på 

internettet. Disse billeder viser 

med regelmæssigt mellemrum 

Vang havn. Bådhytten ses sidste 

gang på en optagelse fra 1958, 

hvor den tydeligt bærer præg af 

forfald. Men i mere end 25 år 

nåede den altså at sætte et 

markant præg på havnebilledet.

Bådhytter var fra gammel tid en 

almindelig måde at udnytte 

udtjente fartøjer på. Enkelte er 

bevaret i Nord- og Vestjylland, på 

Thurø og andre steder i landet, 

men ellers er de efterhånden 

forsvundet i Danmark.

Om de tidligere har været 

almindelige på Bornholm, skal 

jeg ikke kunne sige, for jeg er kun 

stødt på et enkelt eksempel, ud 

over det på havnen i Vang. To 

steder har man dog i nyere tid 

taget ideen op og bygget nye 

bådhytter. Én findes i en have i 

Svaneke, hvor den tjener som 

redskabsskur. En andet er for få år 

siden opført på havnen i 

Snogebæk, hvor det danner 

rammen om et lille museum.

Luftfoto Sylvest Jensen, 1958

Munken i Svaneke Snogebæk Havn
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Peter Olsens Havn

Den eneste autentiske bådhytte, 

der mig bekendt er bevaret på 

Bornholm, ligger ved ”Klympen” 

lidt syd for Hasle. Stedet, der 

oprindelig er et fiskerleje i lighed 

med Levka og Sorthat, hvor joller 

trækkes på land, hedder ”Peter 

Olsens Havn”.

Havnens navn har intet at gøre 

med den Peder Olsen, som var 

borgmester i Hasle under den 

bornholmske frihedskamp i 1658. 

Derimod er det en lokal fisker, 

der har lagt navn til stedet.

Da Hasle havn i begyndelsen af 

1900-tallet blev udbygget på 

grund af klinkefabrikkens behov 

for bedre udskibningsfaciliteter, 

var der en gruppe lokale fiskere, 

som i 1930'erne lavede deres 

egen lille havn lidt syd for Hasle.

Idemanden hed Peter Olsen, og 

det er hans redskabsskur, som 

blev bygget af en gammel 

fiskerjolle der hed Saga1. Som 

det ses, har det siden været 

nødvendigt at pakke båden ind i 

tjærepap og pressendinger for at 

bevare skuret. Man synes måske 

nok, at bådhuset fortjener en 

bedre skæbne.

Historien om bådehytterne 

afsluttes i næste udgave af Hasle 

Nyt

Niels-Jørn Jensen, nuværende ejer af bådhytten ved Klympen, oplyser følgende: 

”Det er en sejlførende fiskerjolle med dam, som bar navnet “Saga”. Den er 

bygget før 1880 og blev som udtjent båd i 1930 brugt som tag. Båden har aldrig 

lidt havari, da der ikke er tegn på, at der er udført større reparationer”.

NJJ påpeger, at bådens tilstand ikke gør det muligt at fjerne tagpappen, og 

mener derudover, at hytten vil miste sin autenticitet, hvis man gjorde det.
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Grønbechs Gård

GRØNBECHS GÅRD slog 
dørene op for sæson 2021

onsdag den 21. april kl. 
11.00

Og vi udstiller igen det smukkeste 

kunsthåndværk, man kan tænke 

sig. Man kan egentlig godt 

sammenligne ’det’ at se på 

kunsthåndværk med ’det’ man 

ser og oplever på en tur i skoven 

eller langs med vandet. JOH, man 

bliver betaget af kreativiteten, 

dygtigheden, omhuen, det 

smukke, tankevækkende, som 

ligger i ’det’ et menneske kan 

skabe – og ’det’, der er skabt i 

naturen. Forunderligt begge 

dele.

Læseren skal vide, at Grønbechs 

Gård har indskrænket 

åbningstiden i år, idet der er 

lukket alle mandage. Ugens 

andre 6 dage åbnes først kl. 11.00 

og lukker som tidligere kl. 17.00. 

Vi sælger vin, vand, øl, kaffe, te 

med et lille stykke chokolade til.

Vi glæder os til at modtage rigtig 

mange gæster også i år. Hold øje 

med opslag om workshops for 

børn og voksne.

Ida Olsen

Hasle Byting

Mulighed for at ansøge om midler til 
almennyttige formål

I henhold til aftale mellem borgerforeningerne og kommunen 

modtager bytinget årligt et beløb, som skal benyttes til gavn for 

lokalsamfundet.

Som det blev oplyst på vores repræsentantskabsmøde den 2. sept. 

2020 er midlerne i høj grad blevet brugt til formålet af bytinget 

selv, men bytinget ser meget gerne, at der kommer tiltag om nye 

aktiviteter,  gerne for vore børn og unge, fra vore medlemmer og 

andre aktører.

Det skal sikres, at de tildelte midler først og fremmest kommer 

borgerne i lokalsamfundet til gode på en måde der medvirker til, 

at vort område forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i.

Ansøgningen skal indeholde foreningen-/gruppens navn og 

kontaktperson

1. Resume af hvad der ansøges om

2. Beløb der ansøges om

3. Samlede udgifter til det ansøgte

4. Hvornår ønskes beløbet anvendt

5. Er der modtaget/søgt støtte andre steder

Ansøgningen sendes på mail til bytingets formand
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Hasle Flaghold

Hvordan opstod hasle flaghold i sin nuværende skikkelse

I 2010 overtog jeg sammen med 

Bryan og en lærling i PH BYG 36 

gamle træstænger som vi opsatte 

ved forskellige arrangementer i 

Hasle. Stængerne blev opsat om 

morgenen og nedtaget igen om 

aftenen. For at kunne lave disse 

markeringer, måtte vi hver gang 

låne en lastbil. På dette tidspunkt 

lånte vi samtidig en trailer af PH 

Byg, Flagstængerne blev på dette 

tidspunkt opbevaret i et skur på 

havnen.  

Således fortsatte vi igennem flere 

år, men efterhånden var en del  af 

træstængerne meget dårlige og 

jeg fik efter aftale med Bytinget 

tilbud på nye glasfiberstænger. 

I 2018 fik vi så 25 stk. nye stænger, 

som blev opsat og nedtaget sam-

men med de gamle træstænger, 

(hver dag) fra påsken til efter 

efterårsferien ved alle arrange-

menterne.

Da jeg kunne se at glasfiber-

stængerne led meget ved de 

”daglige” transporter fik  jeg en 

aftale med vejformanden om at 

opstille 8 stænger fast forsynet 

med en Dannebrogstander, der 

blev udskiftet med Dannebrog 

når der skulle flages. 

Da dette forsøg faldt godt ud, fik jeg  

med vejformand og kommunen 

en tilladelse til at opsætte flag-

stængerne fast om foråret og 

nedtagning om efteråret. 

I 2020 fik vi nu yderligere 20 

glasfiberstænger og fik samtidig 

udvidet mandskabet til 6 mand, 

samt en enkelt i reserve.  

Samtidig havde vi fået lov til at 

benytte os af lokalliterne på den 

gamle planteskole og lave et 

halvtag til opbevaring af flag-

stængerne om vinteren. 

Alle flagstænger er nu forsynet 

med en Dannebrog stander, der 

bliver udskiftet med Dannebrog 

på vore ”flagdage” og på officielle 

flagdage, dette foregår nu på 

cykel og vi har fået bevilget 3 

cykeltrailere. 

Vi har samtidig lavet aftale med 

havnefogeden om at vi samtidig  

udskifter Dannebrogsstanderen 

til Dannebrog på havnen, når der 

flages i byen.  

Opsætning/nedtagning foregår 

nu  med 3 mand på cykel, 1 i 

Storegade syd til Rådhuset, 1 i 

Storegade nord med Serpentiner-

bakken samt 1 på Fælledvej. Hele 

operationen tager ca 45 minutter 

hver gang, og vi er fri for at låne 

køretøj i hele perioden til at 

transportere flagstængerne. 

Flagholdet takker for støtten fra 

Bytinget og Turistforeningen. 

PS. Ved særlige runde fødselsdage 

eller lignende, kan man enten låne 

eller få Flagholdet til at opsætte 

flag ud for bopælen. 

På  flagholdets vegne 

Jørgen Mahlert 
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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 borgere 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.

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”

”Aktivitetscentret i Hasle” er stadig på CORONA-stand by.

Ja, det skrev vi også i sidste nummer af HasleNyt, og der er jo ikke 

sket noget væsentligt i den mellemliggende periode.

 

Vi følger naturligvis tæt med i udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, 

Regeringen og Bornholms Regionskommune, og når vi nu snart alle 

sammen er blevet vaccinerede, kunne der være et lille forsigtigt håb 

om, at vi kunne få lov til en gradvis åbning til september. 

Kommende arrangementer:

Der er ikke fra vores side planlagt nogle arrangementer – men 

almanakken fortæller, at der i nærmeste fremtid er en sommer på 

vej, så fortvivl ikke – der kommer masser af lyse timer, og

Aktivitetsrådet ønsker alle
en rigtig god sommer.
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Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Birthe Jensen

Kasserer 
Pia Pass

Sekretær 
Birte Rasmussen

Menigt Medlem 
Jeanne Albinus

Suppleanter
Osburga Von Beckerath

Marie Knudsen

Hvad er sket i Vang

Da der har været Corona restriktioner som har hindret os i at mødes, har 

vi ikke haft mange aktiviteter hen over vinteren i Vang.

Vi har fået en ny café i Vang: Café Solvang som åbnede 1. april.

Hvad sker i Vang

Foråret og sommerens aktiviteter kan følges på vores hjemmeside: 

www.vang.nu

Alle ønskes en god sommer

Vang beboer og grundejerforening

v/ Iris Viborg Kofod

Udstillinger i Galleriet på Vang havn:

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, tlf.: 5127 9122




