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Hasle og Omegns Byting
Hasle Bytings Ildsjælepris 2021 og 2022
Bytinget havde besluttet at uddele to ildsjælepriser i
2022 for at råde bod på, at der ikke blev uddelt nogen i
2021.
Til begge prismodtagere var der diplom, blomster og
en gave skabt af vor lokale kunstner Ib Helge.
Stort tillykke til begge med prisen!

Marianne Lind der var indstillet til prisen fra flere
sider, fik overrakt prisen torsdag den 17. marts da
Marianne holdt håndarbejdscafé på Rådhuset.
Marianne har været en drivende kraft i utallige
aktiviteter og er en ildsjæl fuld af farver og hun
spreder glæde i rigtig mange sammenhænge.
Trine Lerskov der var indstillet af Hasle Idrætsforening,
fik prisen overrakt på repræsentantskabsmøder den
23. marts. I indstillingen blev der, blandt meget andet
bemærket, at Trine er en relativ ny Hasle-bo der trådte
til da flere garvede kræfter valgte at takke af i foreningen.
Trine har markeret sig som en stor arbejdskraft og
inspirator. Trine har gået foran og set muligheder i den
udvikling der sker i foreningen og i samarbejdet med
byen i øvrigt.

Trine Lerskov modtager af Ildsjæleprisen 2022.
Foto: Tom Vesth

Marianne Lind modtager ildsjæleprisen 2021 i Hasle rådhus.
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.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
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com
Kasserer og kontingent
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com
Sekretær
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk
Suppleant
Christian Kofod
Gammeltoft 10, 3790 Hasle
Tlf. 24 84 83 03
Mail: christian.kofod@brk.dk

Klubhuset
Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 10 17
Mail: mogens@haugboelle.dk
Klubhusadministration
Rikke Boel
Tlf. 50 98 18 68
Mail: Rikkeboel73@gmail.com
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
Esport
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk
Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790 Hasle
Tlf. 52 39 99 66
Mail: frank@weltz-petersen.dk

Din lokale mægler
Skal vi også sælge din bolig?

Tusind TAK for et meget
hurtigt salg af vores bolig.
Altid er man blevet mødt
med et smil og søde
medarbejdere, som har
gjort det godt.

Alle på kontoret har
været meget
hjælpsomme og
imødekommende ved
mine henvendelser om
købet af lejligheden
når jeg ringede til
dem. Tak for det.

Jeg har været 100%
tilfreds og følt, at Nybolig
Bornholm har været
professionelle og dygtige
hele vejen igennem.

De skal have ros for
deres glæde, optimisme
og ærlighed omkring
vores hussalg, det
smitter.

Vi er meget glade for
Søren Mortensens
indsats. Nu venter vi
på at få solgt 2 huse
gennem samme
mægler og håber at
det går lige så godt!

Er meget venlige og
altid til stor hjælp
uanset hvad du kunne
komme med af
spørgsmål og altid en
meget smilende og
venlig medarbejder. Alt
i alt en dejlig oplevelse.

Jeg følte mig klart
imødekommet og
informeret som
køber af
ejendommen.

Såvel ledelse som medarbejdere yder
et flot og professionelt stykke
arbejde, der skaber tryghed hos en
sælger, og vi vil uden tvivl vælge
Nybolig Bornholm igen ved
hushandler. Tillykke til jer – og
fortsæt endelig med dette høje
niveau.

Tak for god
service og
venlighed.”

Alt forløb som
aftalt og handlen
var i hus med
kort liggetid.

Dem vi har haft kontakt
med hos Nybolig Nexø
har været meget
hjælpsomme, venlige og
imødekommende.

2 gratis krus fra
Royal Copenhagen ved en
gratis salgsvurdering

Har været meget tilfreds
med salgsforløbet af
min bolig. Kan kun
anbefale NYBOLIG i
Rønne.
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Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet

Fitness, Padel-tennis og støtte fra fonde og
donation

I sidste nummer indledte jeg mit skriv med at
glædes over, at vi var sluppet for alle de covid-19
restriktioner, som vi har kæmpet med gennem de
sidste par år.

Der er nu godt gang i aktiviteterne i vores Fitness
lokale (tilmelding og info på vores hjemmeside), og
nu er det op til sagsbehandlerne i BYG, BRK hvornår
vi kan få gang i vores kommende Padel Tennis
anlæg.

I dette nummer vil jeg starte mit skriv med at
glædes over, at foråret er på vej, at der er gang i alle
vores udendørs idrætter – og ikke mindst, at vi i år
kan få lov til at afholde byens fest, SILDEFESTEN.
Glæd jer til nogle hyggelige og festlige dage den 7.10. juli!

Generalforsamlingen den 18. marts.
Årets generalforsamling var velbesøgt med ca. 35
fremmødte.

Vi har nemlig vedtaget, at der skal bygges to Padel
baner ved klubhuset, og kontrakterne er underskrevet med henholdsvis vipadel (leverandør) og
PLE Entreprise (entreprenør). Nu venter vi i spænding
på det videre sagsforløb.
Foreningens gode økonomi, sammen med 385.000
kr. som vi har fået i støtte fra fonde, gør at vi tør gå i
gang med dette spændende projekt.

Jeg indledte min beretning med at sige, at Hasle
Idrætsforening er inde i en god udvikling. Vi har
klaret - og klarer - os godt.

Vi har i den sidste tid fået god støtte fra DGI og DIF’s
foreningspulje – vi har søgt og fået støtte til fitness
udstyr, bold kanon til Badminton, kamera til
Fodbold, oplevelses camp til Bordtennis og udstyr
til esport.

Foreningens afdelinger kom med informative
indlæg om hvad der var sket i de respektive
afdelinger det sidste års tid, og aftenen var præget
af en god og livlig debat – med forslag om ny
kontingent struktur som det største emne.

Vi har også fået en donation på 27.350 kr. fra en
anonym giver, som ønsker at pengene skal bruges
til gavn for de unge i vores forening - tak for det!

Tak og hæder
Med baggrund i forslag fra vores seminar i
november sidste år, har vi i Forretningsudvalget og
Bestyrelsen arbejdet på en ny kontingent struktur
som kom til debat og afstemning på
generalforsamlingen.
Det blev vedtaget, at fra 1. september kan alle
medlemmer i HIF, for ét kontingent, dyrke ligeså
mange idrætter som de vil.
Vi har en tro på, at mange vil benytte og få glæde af
dette tilbud. Og at den nye struktur - sammen med
nye tiltag - vil give foreningen flere medlemmer.
Du kan læse hele beretningen på vores hjemmeside
(Formandens hjørne).
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På generalforsamlingen var der en stor tak til
Johnny Asmussen, som stoppede sin ledergerning
efter 7 år i foreningens ledelse. Tak til Johnny.
Christian Kofod, som er aktiv i fodboldafdelingen
som spiller på vores 1. hold, overtog Johnny’s plads i
Forretningsudvalget.
BBU holdt tidligere i år deres repræsentantskabsmøde
i vores klubhus, hvor Teddy Sørensen blev hædret
med DBU’s sølvnål. Denne hæder gives for
minimum 30 års trofast tjeneste i DBU som leder
eller træner – Teddy har været træner i
fodboldafdelingen i 40 år! Tillykke til Teddy.

Hasle Idrætsforening

Årets ledere 2022 Trine Leerskov og Carsten Pedersen - i midten formand HC Pedersen.

Efter at der ikke blev kåret nogen ”årets leder” sidste
år, var der i år to ledere der fik denne udnævnelse,
nemlig Trine Leerskov og Carsten Pedersen.
Både Trine og Carsten er med i Forretningsudvalget
- Trine er også foreningens kasserer og tovholder på
Sildefesten og Carsten er vores næstformand og
træner i badmintonafdelingen. Begge har sat deres
store præg på HIF’s udvikling gennem de sidste år
og været særdeles aktive i vores fondsansøgninger
og i planlægningen og etableringen i nye tiltag som
Fitness og Padel. Tillykke til Trine og Carsten.

Teddy Sørensen får overrakt DBU’s sølvnål af Jesper
Møller, formand for DBU.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer - og go’
Sildefest!
De bedste hilsner
HC (Hans Christian Pedersen)
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Hasle Idrætsforening
PETANQUE
Vi er kommet i gang med
træningen til turneringen der
starter den 26. april.
Hvor vi i år desværre kun kunne
stille med et hold, der spiller i Brækken i DGI turneringen. Vi har i
år desværre måttet indstille
vores skov og strand petanque.
Da det er et stort og krævende
arrangement, men vil her takke
for alle de sponsorer der gennem
mange år har støttet os, mange
tak.
Vi spiller vinspil hver den 1.
lørdag i måneden til og med
november.
Mandagsdouble starter i Hasle
den 20. juni kl. 18.00, derefter
hver mandag i Poulsker, Viking,
Åkirkeby, Klemensker og slutter i
Nyker den 25. juli.
Vort næste stævne er klubmesterskab i double der afholdes
søndag den 26. juni kl. 10.00.
Vi vil meget gerne invitere nye
spillere til at komme ud og prøve
dette spændende og meget
sociale spil, kom på en af vore
trænings dage, Torsdage kl. 10.00
– 12.00
Lørdage kl. 12.00 – 15.00 og
søndage kl. 10.00 – 12.00, hvor i
kan låne kugler for at prøve
spillet, vore baner er på
adressens Damløkkevej 19
Hasle.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig
god, og forhåbentlig varm,
sommer med gode oplevelser på
vore baner.
Kaj Erik Hansen
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Hasle Idrætsforening
Gymnastik
Foråret er på vej og gymnastiksæsonen er slut, men det skal
ikke afholdes os fra, at være
aktive. Gå ud i naturen og få frisk
luft, tage en nabo, en god ven
eller et familiemedlem med og
nyd hinandens selskab. Det er så
rart igen at kunne være sammen.
Antal medlemmer
I 2021 var vi i gymnastikafdelingen 122 medlemmer, mod 98 i
2020 og tilbage i 2019 var vi 170
medlemmer. Vi kan se at Corona
epidemien påvirkede antal
medlemmer. Men nu er vi godt
på vej mod flere medlemmer igen.
Her skal lyde en stor tak til alle
som yder en indsats for gymnastikken i HIF.
Medlemsmøde og udvalg
Mandag d. 21. februar 2022
afholdt gymnastikudvalget
medlemsmøde i Barakken, Hasle
hallen. Der var 11 fremmødte. Til
medlemsmødet blev drøftet
hvilke hold og aktiviteter vi skal
udbyde i HIF gymnastik.
Udvalget vil fortsat arbejde på at
få tilbud til alle aldre. Der blev
opfordret til, at alle er
behjælpelig med at finde nye
instruktører. Vi blev også præsen-

BANKO

teret for en ny kontingentstruktur, samt orienteret om alle
de spændende nye tiltag som
HIF er i gang med.
Der var genvalg til udvalget og
det består af Ethly Westh, Helle
Womb Mogensen, Gitte Nielsen
og Iris Viborg Kofod. Vi mangler
at besætte en udvalgspost, som
udvalget fik bemyndigelse til at
besætte af medlemsmødedeltagerne. Tak til Helle for det gode
traktement ved medlemsmødet.
Tak til de frivillige, der yder en
stor indsats.
At have en gymnastikafdeling
der fungere kan kun lade sig
gøre, hvis der bliver støttet op
om afdelingen. Derfor skal her

lyde en stor tak til instruktører,
hjælpeinstruktører, forældre,
hjælpere ved vores
arrangementer, udvalg samt jer
aktive. Uden alle jer havde det
ikke kunne lade sig gøre.
Også tak til hovedbestyrelsen,
forretningsudvalg, skole,
servicemedarbejdere samt
pressen for godt samarbejde.
Nyd foråret og sommeren
Vi glæder os til at se dig til den
nye sæson, som starter midt i
september.
På gensyn.
Iris Viborg Kofod
HIF gymnastikafdeling

159 kr.
inkl. entre
til pladsen

Claus Bay Jacobsen
spiller under spisningen

Morten Tarp
Tager over kl. 21

Båndsalat

afslutter festen med et brag

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den
14. september 2022 kl. 18:30
og spiller hver onsdag til og
med onsdag den 26. april
2023.
Husk kaekoppen.
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Hasle Idrætsforening
3 små historier fra HIF Gymnastik

Har du en træner i maven?

Afslutning på voksenhold

Gymnastikafdelingen er godt i gang med
forberedelserne til sæson 2022/2023. Vi vil gerne
prøve at imødekomme alle ønsker til hold. Skal det
lykkes, har vi brug for ekstra hænder. Måske går du
rundt med en træner i maven?

Efter en god sæson på voksenholdene, hvor det
igen var muligt at gennemføre gymnastikken/
træningen efter Corona-pandemien, havde vi
mandag den 4. april fælles afslutning på Ethly
Wesths mandagshold og Jette Junker Pedersens
torsdagshold.
Vi startede aftenen med en times træning, og
derefter hyggede vi i Det gamle Rådhus på torvet
med smørrebrød samt kaffe og kage. Der var stor
tilslutning til arrangementet.
På fredagens SMART training-hold havde KarenMargrethe bagt gulerodskage til deres sidste
træning den 25. marts.
Vi håber, at der også er god opbakning til
voksenholdene i sæson 2022/2023.

Vi har fx et ønske om at oprette et fælleshold for
drenge og piger i aldersgruppen børnehaveklasse2.klasse. Arbejdstitlen er ”Krudtuglerne”.
Vi har også brug for friske kræfter til ”Familieholdet”
mandag eftermiddag.
Hvis du har lyst til at høre mere om dette – eller
måske har lyst til at være instruktør på et andet hold,
så tøv ikke med at ringe til formanden for HIF
Gymnastik, Iris Viborg Kofod på tlf. 5127 9122.
Vi støtter med kurser og hjælper gerne med opstart.

Familieholdet var første hold på gulvet ved gymnastikafslutningen.

Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950
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Hasle Idrætsforening
Festlig afslutning på
Gymnastiksæson
Hasle-hallen var søndag formiddag den 20. marts 2022 rammen
for glade gymnaster og deres
pårørende.
Da holdt HIF’s Gymnastikafdeling
nemlig sin årlige afslutning på
gymnastiksæsonen med opvisning af de lokale børnehold samt
et af DGI Bornholms landsdelshold.
Formiddagen indledtes med
faneindmarch, og derefter kom
holdene på gulvet som perler på
en snor: Rytmepiger (0.-2.klasse),
Familiehold (1-5 år) samt Spring
(8+).

DGI Bornholms 1013-hold satte et festligt punktum for gymnastikafslutningen.

Som festlig afslutning på opvisningen kom DGI Bornholms
dygtige 1013-hold og viste sit
program.
Der var også indlagt en pause i
programmet, hvor alle børn og
voksne fik tilbud om at komme
op og røre sig på en flere
spændende redskabsopstillinger.

Rytmepigerne (0.-2.klasse) havde sine fine, stribede dragter på.
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Hasle Idrætsforening
Sildefest 2022
I år gennemfører vi Sildefesten
2022 med et program, som er
spækket med god musik og tro
mod traditionerne. Vi har et stort
musikprogram, konkurrencer,
barer, mad, banko og meget
mere, hvor alle er velkommen til
at feste og hygge sig med venner
og familie.
Følg med på Facebook og
www.sildefest.dk. Her vil I også
kunne finde samlet program og
tilmelding til Børneoptog og
Kuttertræk, som foregår søndag
den 10. juli 2022.
Bliv Frivillig i Sildefesten 2022
Der er et hav af vores trofaste
frivillige som igen i år tager en
tørn og mange ny er undervejs.
Men vi vil gerne være flere.
Vil du være med til at lave Sildefest?
Ingen frivillige. Ingen Sildefest.
Det stærke frivillige engagement
er Sildefestens DNA. Som frivillig
i Sildefesten er du, med din indsats,
med til at skaffe penge til alle de
aktiviteter, som Hasle IF har gang
i og som er med til at gøre en
forskel for foreningens medlemmer
og borgere i Hasle og Omegn.
Konkret mangler vi en tovholder
til den traditionsrige børnekonkurrence, som foregår lørdag kl.
14.00 på Torvet i Hasle. Yderligere
mangler vi hjælpere til smørrebrødsteltet og pølsevogn samt til bank
og grisefesten.
Kontakt gerne Trine på 4294
0130 hvis interesse og for
yderligere information.
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Sildesildefest
Den 17. september afholder vi
fest for alle frivillige som deltager
i Sildefest 2022 og Hasle IF.
Festen er en tak for den store
indsat hver enkelt giver til Hasle
IF. - Sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Hasle Idrætsforening
Badminton

Sæson 2021/2022

Sæson 2022 / 2023:

Sæson 2021/2022 startede stille
og roligt for alle, der ville spille/
træne badminton i Haslehallen.
Herligt at komme igang igen.

Træningstider HIF Badminton sæson 22/23 i Hasle hallen:
TIRSDAG

Opstart d. 30. august 2021 (uge 35):
Kl. 18.00 - 19.00 Motionister
Kl. 19.00 - 20.00 Motionister
Kl. 20.00 - 22.00 U19 / Seniorspillere + holdkampe
(samarbejde med Nyker Badminton)

FREDAG

Opstart d. 2. september 2021:
Kl. 16.00 - 17.00 Motionister
Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

LØRDAG

Opstart d. 3. september 2021:
Kl. 10.00 - 11.30 Ungdomsspillere
(U9/U11/U13/U15/U17)

Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding til Doris Carlsen mobil 2442 4031.
På gensyn til sæson 2022/2023.
Doris Carlsen
HIF Badminton

Ungdomsspillerne har været
gode til at møde til træning, men
fremmødet er dalet meget sidst
på sæsonen.
Ved stævnerne i denne sæson
har vi haft en god tilmelding og
de tilmeldte spillere har gjort det
rigtig godt med Bornholmsmesterskaber og medaljer i guld, sølv
og bronze. TILLYKKE.
Motionisterne har som altid
mødt talstærkt op til deres
træningstimer i hele sæsonen.
Der er dog ledige motionisttider.
Seniorspillerne har gjort det
godt til deres turneringskampe,
og de blev nr. 2 i deres række.
Der er holdsamarbejde med
Nyker senior, så er der nogen, der
kunne tænke sig at deltage i
turneringskampe så mød op!
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KUK i Hasle
NYT fra KUK i Hasle
KUK i Hasle har som alle andre aflyst og udskudt
arrangementer under pandemien. Nu ser det
heldigvis ud til at virus er under kontrol og vi kan
mødes igen.
Vores første arrangement i foråret var koncert med
”Sylvester Larsen Duo” på Hotel Herold – en dejlig
aften med Sylvester Larsens egne sange. Sidst i
marts var det ”Visekompagniet” på ”Det gamle
Rådhus” der gav deres versioner af bl.a. ”Den sidste
turist i Europa”, ”Lyse nætter” og ”I dit korte liv”.
”Visekompagniet” er Janne Lærkedahl, vokal, Torben
Kjær, piano og Bo Liengaard, bas.
I april var det Bjarne Kures 10-års jubilæums ”Sjov”
med makker Jacob Lenz på ”Det gamle Rådhus”.
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Men KUK i Hasle har flere arrangementer på
plakaten her i foråret:
14. maj: Stanley Samuelsen – gå ikke glip af en aften
med den gudsbenået færøske guitarist og
sangskriver – ”Det gamle Rådhus”
11. juni: Rebecca og Anders Forsberg Svendsen filmmusik fra 30'erne og 40'erne – ”Det gamle
Rådhus”
Flere arrangementer kommer til!
Følg med på Facebook: KUK i Hasle og på
www.kukihasle.dk
Tilmeld dig til nyhedsbrev fra KUK i Hasle på
kukihasle@gmail.com: Skriv ”nyhedsbrev ja tak”
Billetter til arrangementerne købes online på
Facebook eller på www.kukihasle.dk
Billetter kan også købes hos ”Hasle Stof og Hobby”,
Storegade 84.

Hasle Info
UDSTILLINGER I HASLE-INFO

Karen Dagmar

I Hasle-Info er der skiftende udstillinger af kunstnere med et lokalt
tilhørsforhold. Sig til, hvis du gerne vil udstille, 1 – 3 måneder ad
gangen, afhængigt af årstiden. Henvendelse til Britta,
hjornagervej15@mail.dk.
Drude Østergaard nedtager om få dage sin udstilling efter 2
måneder på pladsen. Smukt og dejligt.
Tak, Drude! Vi håber, hun vender tilbage igen.
De næste 2 måneder er Anders Leerskovs malerier udstillet. Se
omtale i Hasle Nyt nr. 1-2022.
Fra 15. juli 2022 udstiller Karen Dagmar sine værker. Hun skriver selv:

D. 16. juli -15. august udstiller jeg
mine nyeste værker i Hasle-Info.
Mange af billederne er inspireret
ud fra menneskers møde med
naturen. Derfor indeholder min
udstilling både illustrationer af
dyr og mennesker.
Ideen til flere af mine billeder får
jeg, på mine gåture nede ved
kultippen og i skoven. Flere af
dyrene er derfor fra vores eget
lokalområde.
Mine værker er alle meget
naturtro og jeg gør en dyd ud af
at arbejde helt ned i de små
detaljer, med hvert enkelt billede.
Jeg vil derfor opfordre dig til at
gå helt tæt på, så du kan
betragte hver en farve og streg.
Selvom mine billeder måske ved
første øjekast ser meget ligetil
ud, er du altid velkommen til at
fortolke dem. Der er måske mere
i dem end du tror.
Jeg håber derfor at du har lyst til
at kigge forbi Hasle-Info i
tidsperioden og eventuelt købe
lidt kunst med hjem til stuen.
Hvid du falder for et billede, eller
har lyst til at jeg skal tegne noget
helt specielt til dig, kan jeg
kontaktes på 29251944, eller se
mere på www.karendagmar.dk

Åbningstider:
 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

ReklameEk
ReklameEks
Reklame
eEkspressen
Ekspressen

Hele året:
Lørdage kl. 10-12

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

Mandage 10:00-12:00
Tirsdage 14:00-16:30
Fredage 10:00-12:00
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Hasle/Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 5696 4368 / 2347 5568
haslerutskerpensionist@outlook.dk

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

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

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

Medlem
Villy Jensen
Tlf. 4041 2872
villyjensen3700@gmail.com

Medlem
Susanne Pedersen
Tlf. 6463 5078
zuzanne55.com

Medlem
”Søs” Maj-Brit Kofod
Tlf. 6118 1574
mskofod@icloud.com

Kasserer / Sekretær
Johnny Drachmann
Tlf. 6171 3848
haslerutskerpensionistkas@outlook.dk
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Onsdag d. 11. maj 2022, kl. 13.30 i Medborgerhuset.
Teatergruppen "Pisterne" fra Lolland kommer og opfører stykket "Det
gode humør”.
De har nu været hos os igennem mange år.
Det bliver ganske givet meget spændende og underholdende.
Det koster ikke noget at deltage, så tag nabo/genbo med.
Der kan købes kaffe og kage til 30 kr.

Lørdag d. 21. maj 2022, kl. 14.00 i Medborgerhuset.
Tidligere Hasle horra Ivar Holm kommer og fortæller med
udgangspunkt i sin bog om fiskeskipper Ole Basse Mortensen
Mød godt frem så vi kan få en hyggelig og oplysende eftermiddag.
Der kan købes kaffe og kage til 30 kr.

Onsdag den 22. juni 2022, kører vi sommerens første udflugt.
Turen køres på syd Bornholm.
Vi skal drikke kaffe et sted.
Der holdes også en pause hvor, vi får øl og vand.
Og så vi slutter af med en dejlig middag, på et ukendt sted.
Arrangementet koster 200 kr pr. person.
Der køres fra Rutsker kl. 12.45
Fra Hasle Torv kl. 13.00
Fra Solgården kl. 13.00
Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres samlet ud i det blå.
Vi er hjemme igen ca. kl. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 17. juni.

Torsdag den 18. august 2022, kører vi sommerens 2. udflugt.
Turen køres på Nord Bornholm.
Vi skal drikke kaffe et sted.
Der holdes også en pause hvor, vi får øl og vand.
Og så vi slutter af med en dejlig middag, på et ukendt sted.
Arrangementet koster 200 kr pr. person.
Der køres fra Rutsker kl. 12.45
Fra Hasle Torv kl. 13.00
Fra Solgården kl. 13.00
Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15.
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres samlet ud i det blå.
Vi er hjemme igen ca. kl. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 11. august.

Hasle/Rutsker Pensionistforening
I uge 34 arbejdes der i øjeblikket på at arrangere en tur til Samsø, i samarbejde med Jan Oles Turistfart.
Hold dig orienteret ved vores arrangementer, vores hjemmeside, Facebookgruppe eller bestyrelsen.
Lørdag d. 3. september 2022, kl. 14.00 i Medborgerhuset
Spiller vi Banko.
Tag en pakke med til ca. 20 kr.
Der kan købes kaffe/ kage til en pris af 30 kr.
Lørdag d. 01. oktober 2022, kl. 14.00 i Medborgerhuset.
”Civil i krig”
Svend Aage Olsen, tidligere Almegårds kaserne, kommer og fortæller i lyd og billeder om sine
udstationeringer på Balkan og i Afghanistan, bag frontlinjen.
Mød godt frem så vi kan få en hyggelig og oplysende eftermiddag.
Der kan købes kaffe og kage til 30 kr.
”Hyggeklubben" v/ sy-damerne har arrangementer hver onsdag i lige uger i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00 på
Rådhuset.
Ledelse:
Evy Hansen
Tlf. 5696 3032
Inger Hansen Tlf. 2847 5151
Linda AndersenTlf. 2018 6394
Ulla Andersen Tlf. 2929 4202
Inger Jensen Tlf. 2310 4917
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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. 16.00
Julegade 14 Hasle

Program for Café Kilden
2. halvår 2022
5. august
Café igen efter sommerferien

18

Kontaktperson:
Aase Ambrosen
5696 5255 / 2183 2852
Har nogen behov for transport til Café Kilden,
så ring venligst til Aase Ambrosen

14. oktober
Palle Kure kommer og fortæller
om bornholmske kirker – kunst
og arkitektur, der siger noget om
troen

Gør det til en vane
at sige TAK til andre;
at udtrykke din taknemmelighed
med hjertelighed

12. august
Café igen efter sommerferien

21. oktober
Café

19. august
På besøg hjemme hos Mie,
Ellebakken 3

28. oktober
Lukket. Seniortræf hos ELM –
lørdag d. 29. oktober

Begynd at sætte pris på alle
omkring dig

26. august
Kristen kunst, - salmer, maling og
fortælling af Ole Langstrup

4. november
Café

og snart vil du opdage mange
flere.

2. september
Café

11. november
Danmark dejligst i sang og
billeder ved Leif Sonne-Mortensen

Sæt pris på livet – og du skal se:

9. september
Café
16. september
Besøg af Richard Vang-Olsen, der
fortæller om Huse og folk rundt
om torvet i Hasle ”forr i tider”

18. november
Café
25. november
Noget om advent
ved Torben Hansen

23. september
Lukket. Seniortræf hos LM –
lørdag d. 24. september

2. december
Pakkebanko og adventshygge

30. september
Café

9. december
Café

7. oktober
Græskarfest

16. december
Vi spiser julemad sammen kl.
12.30

uden at forvente at få noget igen.

det kommer til dig i rigere mål.
Citat Cornelius Plantinga. jr

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 – 14.00 på kontoret.
Man-fre. kl. 8.30-12.30 desuden på
telefon: 2931 0504. e-post: hala@km.dk

2 x KORSANG I HASLE KIRKE
I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor under ledelse
af vores organist.

Børnekoret
Det ene kor er for alle børn fra 0. til og med 3. klasse. Øver i Hasle
kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 til kl. 17. Børn fra hele Bornholm er
velkomne.
Vi synger en masse sjove sange og smukke salmer, danser og laver
body percussion og lærer alt muligt, både om musikken og om
kirken. Vi får en tår saftevand og en kiks hver gang.

Kirke- og kulturmedarbejder
Elna Rønne Debel
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

Voksenkoret
Øver hver tirsdag kl 19.00 til 20.30 i Hasle kirke. Koret deltager ved
gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind
ved populære fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts
kirke.
- Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis
mødestabilitet er ønskeligt :)
- Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have
tid til at snakke sammen. Deltagelsen i korene er gratis! Hvis man har lyst til at komme med i
et af korene – eller få mere at vide, skal man bare kontakte vores
organist, Sigga. Tlf. 26290936 eller mail: sigga@mpiri.org

VI SYNGER SOMMEREN IND d. 14. juni.
Velkommen til en kor- og fællessangsaften tirs. d. 14. juni kl. 19.00.
Først er det i Hasle Kirke og derefter er der kaffe og kage på Det
gamle Rådhus. Både børnekoret- og voksenkoret ved Hasle-Rutsker
kirker medvirker.
Kom og hør korene og syng med! Lad os sammen byde sommeren
velkommen med vores dejlige sommersange og salmer - mens
solen stille synker over havet (Det gør den jo uanset vejret).
ALLE er velkomne!

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 ”HasleRutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
og Omegn sendes inden d. 20. juli til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MAJ
13. – Bededag, Matt 7,7-14
9.00
Hasle
10.30 Ruts

26. – 2.s.e. trin., Luk 14,2-35
9.00
Ruts
10.30 Hasle

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

15. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
9.00
Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
* Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 10. – 4.s.e. trin., Matt 5,43-48
10.30 Hasle, Fællesgudstjeneste Carsten MøllerChristensen
22. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
9.00
Hasle Kirkekaffe
17. – 5.s.e. trin., Matt 16, 13-26
10.30 Ruts
10.30 Ruts, Fællesgudstjeneste Knud Henning Hansen
26. – Kristi himmelfartsdag, Luk 24,46-53
9.00
Hasle, Fællesgudstjeneste, Per Kofoed Munch 24. – 6.s.e. trin., Matt 19,16-26
9.00
Ruts
10.30 Hasle
29. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
9.00
Ruts
31. – 7.s.e. trin., Matt 10,24-31
10.30 Hasle
14.00 Hasle, Fællesgudstjeneste Elon Lauterlein

JUNI
5. – Pinsedag, Joh 14,15-21
9.00
Hasle
10.30 Ruts
* Indsamling til FDF Hasle-Rutsker
6. – 2. pinsedag dag, Joh 6,44-51
10.30 Fælles i Kyllingemoren ved Christianshøj
12. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20
10.30 Hasle, Fællesgudstjeneste Carsten MøllerChristensen
19. – 1.s.e. trin., Luk 12,13-21
Frilufts-musikgudstjeneste med FANGEKORET
10.30 Ved FDF-huset Rutsker
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AUGUST
7. – 8.s.e. trin., Matt 7,22-29
9.00
Hasle
10.30 Ruts
14. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
9.00
Ruts
10.30 Hasle
* Indsamling til Sømandsmissionen
21. – 10. s.e. trin., Matt 11,16-24
10.30 Ruts fælles gudstjeneste.
Derefter kirkernes Sommerudflugt.

Velkommen til frilufts-musik-gudstjeneste med Fangekoret d. 19.06. kl. 13.30 ved FDF-huset, Kirkebyen 33, 3790 Hasle.
Gratis adgang.

Kirkesiderne
Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl.
11.00.

Forklaringer:

AKTIVITETER
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 18.05. og 21.06. kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 16.06. og 18.08. kl. 18.30 i konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

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

KOMMENDE KONFIRMATIONER

Transport til og fra
gudstjenester og
møder.

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder bl.a. enkeltstående eller
regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt
efter nærmere aftale. Vi tilbyder desuden hjælp til lidt forskelligt alt
efter behov - og i forhold til de aktuelle ressourcer i NæsteCare. Hvis du
er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp - eller om at blive
frivillig i NæsteCare, så kontakt sognemedhjælper Elna R Debel eller
sognepræst Jens Jørgen Rasmussen og hør nærmere.

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.

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

NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-Rutsker

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

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn fra 4 år til 3. klasse. Leder af klubben er Jonna Østergård i
samarbejde med to unge og en ældre frivillig medarbejder. Klubben
samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade
44 i Hasle. Sidste gang inden sommerferien er d. 10. juni.
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna på tlf. 22168752.

EN DANSK KIRKE I SPANIEN
Lørdag den 14. maj kl. 13.30 på Rådhuset i Hasle.
Tidligere sognepræst i Hasle-Rutsker og derefter i Spanien, Jørn
Sjøholm kommer til Hasle og fortæller om etablering og bygning af en
dansk kirke i Spanien - om dagligliv og kirkeliv m.m.
Se mere information på Hasle Lokalhistories sider her i bladet.
Arr: Lokalhistorisk forening i samarbejde med Hasle Kirke.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle og Omegn.

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
EN DEJLIG KONFIRMATIONSDAG d. 10. april.
Endelig kunne vi igen holde en helt normal konfirmationsdag i Hasle kirke og endda med to konfirmationer.
To gange fyldtes kirken med glade feststemte mennesker og 9 konfirmander ved hver gudstjeneste. Vi sang
fem dejlige salmer ved hver og sanger Henriette Engelhart medvirkede med ”Det er” En sang til
konfirmanderne. Præsten havde to vigtige budskaber til konfirmanderne. Når I nu flyver ud i verden - Hvem
skal så styre jeres livs ”fly”? Kroppen, følelserne eller fornuften? Alle tre er vigtige for jer, men det er bedst at
lade fornuften være pilot og følelserne passagerer. - Men selvom fornuften er en dygtig pilot i menneskelivet,
så kan den alligevel ikke klare alting. Der findes et mørke, som fornuften ikke kan finde vej igennem. Et
mørke mellem os mennesker og Gud. Men evangeliet forkynder, at Gud er kommet ud af mørket ind i vores
verden. Gud er kommet til os - og han hedder Jesus. Og Jesus ønsker at være vores livs 1. pilot. Han kan finde
ud af at lede os selv gennem det dybeste mørke. Og han ønsker at give os et godt og velsignet liv - og til sidst
evigt liv. Så flyv da ud i verden - med Jesus som 1. pilot i dit liv!
JJR, sp.

Klar til konfirmation

Tak til flagholdet

KONFIRMANDUNDERVISNING 22-23
Til alle der skal i 7. klasse efter sommerferien.
Information om konfirmation og konfirmandundervisning i Hasle-Rutsker.

Konfirmandundervisning 2022-23:
I det kommende skoleår kan jeg fortsat tilbyde konfirmandundervisning her i Hasle. Forhåbentlig bliver
det om tirsdagen ca. kl. 13.30 – 15 og undervisningen vil så begynde tirsdag d. 23. august.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Tilmelding til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved henvendelse til mig - eller via Folkekirkens
hjemmeside:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Meld gerne til inden sommerferien og senest ved undervisningens begyndelse.
Når du er tilmeldt, får du tilsendt mere information om undervisningsforløbet m.m.
Konfirmationsdagene 2023 er i Ruts Kirke d. 2. april og i Hasle Kirke d. 16. april.
Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst
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Kirkesiderne

Konfirmationsgæster

MINIKONFIRMAND-UNDERVISNING for 3. klasse.
Til alle forældre til børn, der skal i 3. klasse efter sommerferien.
Til efteråret 2022 tilbyder Folkekirken i Hasle-Rutsker minikonfirmandundervisning til alle børn i 3. klasse
på Svartingedal Skole. Elever fra andre skoler er også velkomne.
Forløbet begynder midt i august og varer til lidt før jul. Der tilbydes en dobbeltlektion én gang om ugen,
lige efter skoletid. Ugedagen vides endnu ikke.
At gå til minikonfirmand er egentlig mere som at gå til klub end til undervisning. Men man lærer alligevel
en masse. Vi vil være nysgerrige på kirken (bygningen), hvordan den ser ud og hvorfor.
Vi vil interessere os for hvad kirken (menneskene, troen, sangene m.m.) har at tilbyde nutidens
mennesker. Der bliver også mulighed for at være kreativ og lege sammen og have det sjovt og der er en
lille forfriskning hver gang. Første undervisning forventes at blive i uge 33.
Deltagelse er fuldstændig gratis. Lige efter skolestart kan børnene få en tilmeldingsseddel med hjem fra
skolen med nærmere information. Man er også velkommen til når som helst at kontakte os med evt.
spørgsmål.
Venlig hilsen Elna Debel og Jens Jørgen Rasmussen

KONCERT MED LANDSKORET
RUTS KIRKE onsdag d. 3. AUGUST KL. 19.30
Landskoret, som består af dygtige sangere i alderen 12-22 år, optaget fra hele landet, giver koncert med et
program bestående af: Nyere kirkemusik fra Norden og Sommermusik fra Danmark
Dirigent: Birgitte Næslund Madsen. Fri entré
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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:
Johannes Bergmann, tlf. 2447 2104
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 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.
Bestyrelsen

24

Arrangementer
Maj
Lørdag den 14. maj kl.13.30 i Den store Sal.
Jørn Sjøholm fra Nexø kommer og fortæller om sin tid i Spanien, med
opstarten af Margrethe kirke i Costa del Sol. Dette arrangement holder
vi sammen med menighedsrådene i Hasle og Rutsker. Håber på god
opbakning. Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 7. maj.

Juni
Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i Den store Sal.
Irene og Søren Jansson kommer og fortæller deres historie om
Løjtnant Hjorth og hans familie, Anna Hjorth, der havde
telefoncentralen, Løjtnant Hjorths gård i Vestergade, det var jo her, der
var Byskrivergård, her kom Vilhelm Herold i skriverlære hos Byfoged
Gregersen, der har foregået meget i den gamle smukke gård, som
desværre er borte nu. Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 4. juni.

Juli og August holder vi ferielukket
September
Lørdag den 24. september kl. 13.30 i Den store Sal.
Lillian Hjorth Westh kommer og fortæller om Otto J. Lund.
Hjemstavnsforfatteren fra Gamledam i Rutsker, der debuterede som
44-årig med digtsamlingen ”Lyngblomster” og derefter udkom ”Enj
Urtakåst”, det blev til ni bøger i alt fra Otto J. Lunds pen. Den sidste han
skrev var ”Ejn Hâzlehorra” historien om Pær Olsen og Elsebæt, det var
Pær Olsen der blev borgmester i Hâzle, ham fra 1658. Otto J. Lund var
født i Rutsker, 1885, nummer otte i søskendeflokken og døde i 1948.
Han var god ven med Oluf Høst, som lavede tajninjer te hans bøger.
Otto J. Lund er begravet på Rutsker kirkegård ved siden af Rutskers
store Kunstmaler Claus Johansen. Vi satser på at lave en lille udstilling
med ting af Otto Johannes Lund. Kom og hør en Rutskerpibel fortælle
om en Rutskerhorra.
Tilmelding på 2621 4657 senest den 19. september.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Nyt Bestyrelsesmedlem
Som det er kutyme når der vælges nyt medlem til
bestyrelsen vil også jeg give en kort beskrivelse af
hvem jeg er og hvad jeg har bedrevet hidtil.
Jeg er født i Rønne i 1949 og flyttet til Hasle i 1953
uden at dette medførte ballade med hasledrengene
om de lokalepiger, hvilket efter hvad jeg har hørt,
ellers var normalt. Far blev ansat som buschauffør
ved De Bornholmske Jernbaner og mor blev
bestyrer i Irma.
Efter 10-års skolegang på Hasle Borger- og Realskole
med en realeksamen som resultat kom jeg i lære
som elektriker hos installatør Orla Regnersen. Det
første år med Holger Pedersen, min tidligere folkeskolekammerat, som ældste lærling. Når Holger blev
færdigudlært, kom Finn Brink Petersen i lære. Det
var en tid med megen aktivitet – fjerkræslagteriet
var ved at være færdigt, butikkerne i byen
moderniserede, der var stort privathus byggeri
Dambakken, Møllebakken og Brænderivej og Jens
Gård i Muleby fik et automatisk betonblandeanlæg
hvilket krævede en enorm mængde installation.
Fritiden gennem årene gik med sport: spejder,
fodbold, håndbold, badminton og bordtennis.
Nå - læretiden blev overstået og turen gik til Odense
Teknikum i oktober 1970 for at læse til svagstrømsingeniør som det hed på det tidspunkt. Det var et
studie på 4 år. Et lille kælderrum på ca. 12m2 blev
udgangspunktet i den periode. Det var ikke her jeg
lærte at kokkerere - om nogensinde. Udstyret
bestod at én lille elkogeplade, én pande og en lille
gryde. Heldigvis sendte mor en ”nødhjælpskasse”
næsten hver uge.
Det første halve år var jeg ofte ”hjemme” i weekenderne for at spille håndbold. Familierne Niels Holm/
Kurt Pihl som passede klubbens kiosk, havde en stor
aktie i den økonomiske del af rejseaktiviteten; men
oprykningen glippede og jeg begyndte at spille
håndbold i Stjernen Odense som spillede i 1.division.
Her var jeg på hold Kaj Jørgensen, Klaus Fromm og
Anjas far Kjeld Andersen – en spændende tid.
Studierne fik ende i 1974 hvorefter turen gik til
militæret i København, giftermål med Liss, til Hasle
og delvis arbejdsløshed/lærervikar ved min gamle
skole.

Ansættelse ved F.L.Smidth, Valby med senere
udsendelse til idriftsætning af cementfabrikker i Iraq
og Egypten.
1980 hjem til Bornholm igen, 2 børn Line og Linda,
formand/træner for badminton i HIF, 20 år ved
Østkraft, 14 år som pendler til arbejde ved ABB,
Skovlunde nu pensionist på 8. år.
Richardt efterlyste en hjælpende hånd i Hasleegnens
Lokalhistorie, hvilket jeg reagerede på, og foretager
nu registrering af indleverede arkivalier i forening
samt giver en hånd med i Filmværkstedet. Vi kunne
nemt være flere til opgaverne, hvilket jeg kun kan
opfordre til at deltage i.
I forbindelse med registrering af arkivalier har jeg
set små hæfter fra bedstemødre som beskriver
deres tilværelse som barn og videre færd i livet med
ønsket om at det overleveres til deres efterkommere.
Det har fået mig til at tænke på om der skulle være
andre som ønsker deres livshistorie registreret? Det
kunne eventuelt ske efter aftale ved at møde frem i
foreningen på vores mødedage, så kunne vi optage
det hele og registrere det digitalt samt eventuelt
kopiere/samle det hele til en film?
Johannes Bergmann
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Lidt fra generalforsamlingen den 19.
februar 2022
Tak til de 17 medlemmer af 260, som var mødt frem.
Dirigenten Knud Erik Olsen styrede dagsordenen
flot igennem, tak for det.
Ved punkt 7 valg: Genvalg til kasserer Tonni
Jørgensen - næstformand Lulu Hansen - suppleant
Rune Gøtterup. Birthe Pedersen ønskede ikke
genvalg - i stedet blev Johannes Bergmann nyvalgt,
velkommen til Johannes Bergmann.
Under eventuelt blev Birthe Pedersen unævnt til
æresmedlem. Her udtalte formanden følgende:
Tusind tak for dit bestyrelsesarbejde igennem 18 år,
du kom ind efter og på vegne af Jørgen Stender,
Langegård, der allerhelst ville have en fra Rutsker til
at efterfølge ham. Birthe var sekretær igennem
mange år. Vi har nydt hver gang du har læst op for
os på bornholmsk af din yndlingsforfatter
Rutskerhorrinj Otto Lund. Du har været med i 1658
fra starten i 2008, hvor du har sunget Printzensköld
visen så fint. Birthe, selv om du nu stopper i
bestyrelsen, så ønsker vi at du vil fortsætte med at
komme i Lokâlhistorien, samt at vi må trække på dig
både til julehygge og 1658. Kære Birthe, hjertelig
tillykke med titlen, ønsker dig alt godt fremover.

Æresmedlem Birthe Pedersen med Richardt Vang-Olsen.

Efter kaffen fik vi et fint foredrag om Murermester
Harry Thiesen fra Fuglesangen i Rutsker, ved Benny
Thiesen og Finn Thiesen fra Rutsker. En dejlig
historie om en iværksætter, foreningsmand og
fortaler for fællesskabet i Rutsker. Vi vil ønske at der
er mange flere, der vil komme og fortælle om
lignende historier og oplevelser.

Harry Thiesen i murertøj.
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Hasle og Omegns Byting
70 års skolejubilæum
I år er det 70 år siden 36 håbefulde børn startede på Hasle Borgerskole.
Det skal fejres og derfor samles vi til en lille sammenkomst onsdag den 10. august 2022.
Programmet er - som det ser ud lige nu- at vi mødes på det gamle rådhus kl. 09.30 for derefter fra kl. 10.00
at for at høre om, hvad der er sket i Hasle gennem de seneste mange år. Indlægsholdere vil blive udmeldt
på et senere tidspunkt.
Efter mødet på Rådhuset begiver vi os gennem byen til Røgeriet, hvor vi vil nyde frokosten.
Selvom vi har gjort et stort arbejde for at finde vores gamle klassekammerater, har vi ikke haft held med
at nå allesammen endnu, så håbet er, at når I læser disse linjer at I giver lyd fra jer og ellers bare møder op
den 10. august.
Tilbage i 1952 var der rigtigt mange børn - børn og unge som vi ikke gik i klasse med, men udenfor
skoletiden legede, spillede fodbold eller bare var sammen med.
Det er vores håb, at så mange af jer, også vil møde frem på Røgeriet, til nogle hyggelige og "kan du huske"
timer sammen.
Om aftenen er det tanken, at vi - ikke blot klassekammeraterne - men alle der har lyst samles på Hotel
Herold og spise og fortsætte snakken.
Der er ikke tilmelding så mød frem med det gode humør til en ny Hasle tradition, hvor det forhåbentligt
fremover vil blive sådan, at et skolejubilæum gør at gamle hasleboere samles og hygger sig.
Tilmelding til aftensmaden kl. 18.00 på Hotel Herold skal /kan ske i løbet af dagen - dog senest inden vi
går fra Røgeriet.
Mange hilsner fra
Povl Marckmann - mail: povlmarckmann@gmail.com
Per Andersen - mail: per@peraconsult.dk
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Hasle og Omegns Byting
Repræsentantskabsmødet på Rådhuset onsdag d. 23. marts
Der var et fint fremmøde - godt 40 personer
deltog.
Efter repræsentantskabsmødet havde
Bornholms Tidendes chefredaktør Kristoffer
Gravgaard et fint indlæg omkring avisen
og om hvordan han oplevede Hasle og
Omegn som tilflytter og fastboende.

Kristoffer Gravgaard ved repræsentantskabsmødet. Foto: Tom Vesth
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Hasle og Omegns Byting
Affaldsindsamling
Hasle Idrætsforening og Bytinget bakkede op om
Danmarks Naturfredningsforenings fællesskab for
affaldsindsamling lørdag d. 2. april 2022.
Trods bidende kulde og blæst mødte der ialt ca. 30
voksne, nogle med børn, op i tidsrummet 10-12 ved
Multihytten på Hasle Fælled og fik udleveret
indsamlingsposer og handsker, hvorefter de begav
sig ud og samlede ind . Efter turen blev der budt på
en forfriskning og lidt mundgodt.
Tak for Jeres fælles indsats for at holde vort område
rent for affald.

HASLE FLAGHOLD MEDDELER
VI KAN GODT BRUGE ET PAR (M/K) "AFLØSERE"
TIL OPSÆTNING OG /ELLER NED TAGNING AF FLAG
DET TAGER KUN CA. ½ TIME PER GANG
HENVEND DIG MEGET GERNE TIL JØRGEN MAHLERT

TLF.. 50 58 01 73
Bytingets nye aktivitetsgruppe holdt vores første arrangement i Hasle.
Fastelavn foran Rådhuset.
Tak for dejlig opbakning - Tak til Bytinget. Hilsen de frivillige
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Grønbechs Gård

Vi fejrer i år 20-års jubilæum for Grønbechs Gård Bornholms Center for Kunsthåndværk og for
kunsthåndværkersammenslutningen ACAB. I
påsken åbnede de første 9 ud af i alt 15 udstillinger,
som vi viser i denne jubilæumssæson. Åbningen
havde rekordmange gæster som det ses på billedet
og stemningen var lige så sprudlende som de
udstillinger, vi viser i år.
Jeg hedder Lene Havtorn Larsen og d. 1. marts 2022
overtog jeg stillingen som leder af Grønbechs Gård.
For mig har det været lidt som at komme hjem. Jeg
plejer at sige at Hasle blev min skæbne, idet jeg i
1996 flyttede hertil som leder af Bornholm Textil
Seminarium. Her nød jeg hver dag i 11 år at mærke
den sprudlende energi og kreativitet som flød
igennem det gamle Rådhus på torvet.
Siden 2007 har jeg arbejdet på Center for Regionalog Turismeforskning på Stenbrudsgården i Nexø.
Her har jeg blandt andet beskæftiget mig
forskningsmæssigt med betydningen af
kunsthåndværk på Bornholm. På den måde har jeg,
de sidste knap 25 år, både personligt og
professionelt, interesseret mig for kunsthåndværk.
Grønbechs Gårds fundament er glæden og passionen.
Det har det altid været, og det er det i dag. I dag er
vi Bornholms Center for Kunsthåndværk og
betydning af denne anerkendelse både lokalt,
nationalt og internationalt kan overdrives. Vi har
politisk bevågenhed, vi har en aktiv og engageret
bestyrelse, vi har udstillere i verdensklasse og så har
vi et helt hold af frivillige værter, der hver dag sørger
for at Grønbechs Gård inviterer gæster ind i til det
smukkeste Bornholm formår at vise indenfor
kunsthåndværk. Og det siger en hel del.
Kom forbi vores café og nye en god kaffe i en smuk
kop, som du selv vælger at prøvesmage fra en
bornholmsk keramiker. Vi serverer kagetapas og
god vin, øl og vand.
Husk at du kan tegne et medlemskab.
Det giver gratis adgang hele sæsonen
og 10% rabat på alt kunsthåndværket i
butikken.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen på Grønbechs gård.
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Grønbechs Gård

Håndarbejds Café
Håndarbejdscafe'en i Hasle har sommerlukket fra d.
13.maj - 28.september.
Dog laver jeg udendørs håndarbejdscafe'i løbet af
sommeren
Jeg lægger begivenheder ud på Fb.
Marianne Lind

A L T I SNEDK ER
Modtager du ikke
Hasle Nyt

&

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

Hasle Nyt omdeles til samtlige
husstande i postnummer
3790 – også til Nej-takkere,
modtager du det ikke, så
kontakt
Bornholms Tidende,
Ekspeditionen
på tlf. 5690 3055, så vil der
blive fulgt op på dette.

R ING T

IL O

T I L B UD
T G O DT
E
Å
F
S OG

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

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 16
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
bornholm@fuglesangen.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen
Søndergade 10
3790 Hasle
tlf. 5694 9194
hmh.ebbesen@gmail.com

Sekretær:
Bo Johansen
Ellevej 46
3700 Rønne
tlf. 5696 5084
Bo.Johansen@brk.dk

Grill aften i Rutsker Byhave
Fælles spisning og råhygge i Rutsker.
Første fredag i juni, juli og august.
Grillen tændes kl. 18:00
Medbring mad, drikkevarer og godt humør.

Alle er velkomne

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

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

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

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:

Støt Rutsker Sogneforeningdin lokale Borgerforening
Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.

Peder Dannevig

Kontingent kan indbetales på vores konto
(Husk at angive navn og adresse).
reg.nr. 6060 konto 48 49 566
Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Sankthansaften
i Rutsker Byhave 23. juni
Grillen tændes kl. 18:00.
Vi spiser og hygger inden bålet tændes. Medbring mad, drikkevarer
og godt humør.
Alle er velkomne

Generalforsamling 2022
Rutsker Sogneforening afholdt ordinær Generalforsamling torsdag den 31.marts 2022.
Bestyrelsen samt suppleanter blev genvalgt. Nye revisorer blev Gyrith Bock og Mette
Olsen og ny revisorsuppleant blev Helle Mogensen.

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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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
21 16 84 79
Medlem:
Inger Holm
56 96 91 95
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42
Suppleant:
Ketty Dam
24 62 09 84
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”
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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.
Ugeprogram for aktiviteter:
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
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
Startstedet kan variere – kontakt
holdleder.
Jonna Hansen - tlf.: 6063 2716

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Johnny Drachmann
tlf.: 6171 3848

Aktivitetscentret i Hasle
Corona !
Hurra – Hurra – så er Corona tiden endelig afsluttet –
og dog - for det er jo ikke selve Corona'en, men de generelle restriktioner der er afsluttet Corona ‘en er jo stadig rundt om i samfundet, så vi skal fortsætte med at være opmærksomme og vise
hensyn:
Vi holder til på et Plejehjem, så det er Plejehjemmets regler vi skal overholde. Regionskommunen vurderer
løbende situationen og tilpasser retningslinjerne.
Holdlederne vil hele tiden blive orienteret om eventuelle ændringer i reglerne.

Kommende arrangementer:
Bustur fredag, den 20 maj kl. 11:00
Vi starter fra Toftelunden 5 kl. 11:00, og vi skal ud og se om
foråret er kommet til Bornholm.
Jan Ole har lovet at vise os lidt af øen – vi holder pause og
får en god menu et eller andet hemmeligt sted – og vi
forventer at være tilbage på Toftelunden 5 igen ca. kl. 15:30.
Pris for bus og mad: 150,- kr.
Tilmelding og betaling senest torsdag, den 12. maj.

Aktivitetsrådet ønsker alle en rigtig dejlig, behagelig varm og fredfuld sommer.

HASLEpakken
Velkommen til Hasle
Tilbud til alle tilflyttere med postadresse 3790 Hasle, med tilbud
fra byens forretninger, virksomheder og foreninger.
Da vi ikke kan få automatisk besked om tilflyttere, må du selv give
os besked til Karin Pihl, mahlert@post11.tele.dk gerne med kopi
af forsiden af købsaftalen eller lejeaftalen – så du også kan få din
pakke.
Er din butik, virksomhed eller forening endnu ikke med i pakken,
så tag gerne kontakt til Karin Pihl. Det er gratis at være med på folderen – din pris er alene dit
tilbud når kupon anvendes.
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Hasle Genbrug
Butiksudvalg
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

Vi har haft en lidt turbulent start på foråret, da vi har haft en del
sygdom og personalet er blevet reduceret en del. Det har betydet at vi
i marts har holdt åbent 10-14.
Fra 1. april bliver det fremover man-fredag 12.00 – 16.00
lørdag 10.00 – 13.00.
Vi er et godt team, hvor vi respekterer hinandens evner og forskelligheder. Men vi ville gerne være nogle flere, så vi igen kunne holde
åbent hele dagen.
Arbejdet i genbrugsforretningen består af mange forskellige opgaver.
Kunderne skal betjenes, de vare vi modtager skal sorteres, prises og
sættes ind i butikken, der skal gøres rent og ryddes op, butikken skal
åbnes og lukkes, kassen tælles op og så skal vi ikke mindst have det
hyggeligt sammen.
Hvis det skulle være noget for dig, så kom hen i butikken og tag en
snak med os.
Vi har rigtig mange bøger i butikken. Derfor kan vi desværre ikke
modtage bøger de næste 3 måneder.
Annelise Bergmann

Vore åbningstider er:
Mandag - Fredag
kl. 12.00 – 16.00
Lørdag
kl. 10.00 – 13.00
Tlf.: 6124 9126
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Vang beboer og grundejerforening
Formand

Hvad er sket i Vang

Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

Sidste efterår havde vi gang i æblepressen og der blev lavet dejlig
æblemost og cider.

Næstformand

Svampetur ved Komyre 16. oktober 2021.

Birthe Jensen

Vi afholdt borgermøde vedr. den nye lokalplan 123 for Vang i november.

Kasserer
Pia Pass

Fællesspisning 21. november på Le Port, hvor vi havde besøg af
sprogforsker Alex Speed Kjeldsen.

Sekretær

Juletræstænding og fællesspisning d. 27. november.

Birte Rasmussen

Menigt Medlem
Jeanne Albinus

Suppleanter
Osburga Von Beckerath
Marie Knudsen

Ønskede hinanden godt nytår på Vang havn, nytårsnat.
Fællesspisning på Le Port d. 31. marts, hvor Fyrmester Niels Jørn Jensen
hammeren fyr fortalte om strandinger og redningssti.
Strandrensning d. 30. april fra Pissebækken til Jons Kapel

Hvad sker i Vang
Foråret og sommerens aktiviteter kan følges på vores hjemmeside:
www.vang.nu
Følg især vores udstillinger i Galleriet på hjemmesiden
Vang beboer og grundejerforenings generalforsamling d. 2. juni
kl. 19.00 på The Ranch
Sankt Hans bål i det gamle stenbrud d. 23. juni kl. 21.00

Alle ønskes en god sommer
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod
Hæftet ”En tur gennem Vang”
med tegninger af Erling Risager
og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan
købes for 40,-kr. ved henvendelse
til Iris Kofod, tlf.: 5127 9122
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Svartingedal Skole
Forfatterdage på Svartingedal Skole
Sandra Schwartz og Camilla Wandahl… Siger det
dig noget? Måske ikke. Men hvis du læser børne- og
ungdomsbøger, kender du dem helt sikkert. Sandra
og Camilla er et par af landets mest succesrige og
produktive forfattere til netop disse målgrupper, og
har i løbet af deres forfatterkarrierer skrevet et hav
af bøger til børn i alle aldre. Mange af bøgerne
omhandlende de svære ting, man kan komme ud
for som barn i dag, men også bøger fulde af fantasi,
kærlighed, magi og eventyr.
Begge kvinder er store personligheder, som rejser
landet tyndt og besøger blandt andet skoler med
det formål at prøve at åbne for de kreative årer hos
børnene, fodre deres fantasi og prøve at
afmystificere det her med ”at skrive” og at skabe…
Svartingedal Skole var så heldige at få besøg af
disse dygtige kvinder i uge 6, hvor skolen afholdt
”Litteraturuge” og ”Forfatterdage”.
Camilla Wandahl, på skolen nu kendt som Kaptajn
Camilla Wandahl, er faktisk uddannet folkeskolelærer
og var i sit rette element, da hun besøgte
indskolingen i ført sørøverhat og godt humør.
Camilla har udgivet over 40 bøger, men det var
pirat-bøgerne ”Søstre på de syv have”, der dannede
baggrund for hendes levende fortællinger under
”Forfatterdagene”.
1., 2. og 3. klasse fik sig én på opleveren og blev
revet med af de spændende historier, Camilla
præsenterede dem for og børnenes fantasi fik frit
løb, da de tegnede skattekort og efterfølgende tog
på skattejagt på skolen sammen med 4. klasse.
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Camilla Wandahl

Sandra Schwartz har også skrevet et utal af bøger
og skriver både til børn og voksne. Hun har virkelig
øje for at præsentere en god historie, ligegyldigt
hvor gammel modtageren er. Hun mestrer flere
forskellige genrer, fra letlæsningsbøger til de mere
krævende, og skriver om alt fra kærlighed til gys.
Hun er dog ikke ”kun” forfatter, hun underviser også
andre i at skrive og denne kombination gav eleverne
i de større klasser nogle virkelig spændende
udfordringer.

Svartingedal Skole

6. og 7. klasse blev simpelthen
del af en ”gyserfoldebogsworkshop”, hvor eleverne i
grupper skulle skrive deres egne
korte gyser-historier. Og, 8. klasse
arbejdede under temaet ”Mikrofiktion” med at skabe deres egne
skræmmende og fantasifulde
forsider og bagsidetekster, igen
med gysergenren som omdrejningspunkt for hele seancen.
De unge mennesker gik op i
udfordringerne med liv og sjæl,
engagementet lyste ud af dem
og der blev måske skabt en lille
forfatterspire i flere af dem. I
hvert fald er tilbagemeldingerne
fra såvel børn som undervisere,
at ”Forfatterdagene” var en
bragende succes og meget
gerne må gentages.

Fra skolens side kan vi kun sige
”arrrrrrrr, splitte mine bramsejl”
og sige tak for denne gang, og
meget gerne på gensyn, til
Camilla Wandahl og Sandra
Schwartz, som supplerer
hinanden fantastisk godt, når de,

som her, kommer ud og skal
inspirere en hel skole. Sjældent
har vi oplevet mere lydhøre og
entusiastiske elever og når
underviserne samtidig har fået et
”kick” ud af besøget, kan vi vist
kun være meget tilfredse.
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