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Damløkkevej 13, 3790 Hasle 
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk
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Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle         
Tlf. 44 91 98 09 / 20 15 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk
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Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 11
Email: k.e.olsen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Kennie Skovgaard
Storegade 31, 3790 Hasle
Tlf. 23 11 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
Sandmarksvej 2 B, 3700 Rønne
Tlf. 51 41 28 10
Email: bjarne.danielsen0101@icloud.com
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Jens Jørgen Rasmussen
Storegade 44, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 09
Email: jjra@km.dk
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Byvangen 36, 3790 Hasle
Tlf. 28 56 31 98
Email: githa@jartoft.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

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

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

Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15
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Hasle Byting

Hendes Majestæt Dronningen
besøger Bornholm den 30. august - 1. september 2017

Det bliver både festligt, folkeligt og fornøjeligt, når Hendes Majestæt Dronningen besøger Bornholm på årets 

sidste sommertogt i slutningen af august og starten af september.

Livgardens Musikkorps slår tonerne an til en festlig velkomst, når Kongeskibet Dannebrog anløber Rønne 

Havn den 30. august kl. 11. Det er samtidig startskuddet til et næsten tre dage langt besøg, hvor Hendes 

Majestæt Dronningen kan se frem til et spændende og alsidigt program på og om Bornholm.

Det er med stor glæde og forventning, at programmet indeholder et besøg på Svartingedalskolen og på 

vort medborgerhus Rådhuset. 

Besøget i Hasle er fastlagt til fredag den 1. september på skolen fra 11.50 – 12.15 og på Rådhuset/torvet 

12.30-12.50.

Bornholms Kulturuge
15. til 24. sep. 2017
Aktiviteter i Hasle

Dato: Tidspunkt: Sted: Aktivitet:
15. og 16. sep. kl. 18.30 Le Port Hollywood og Berlin i Vang         

17. sep. kl. 17.00 Grønbechs Gård Byrummet swinger i Hasle

17. sep. kl. 11.00 Hasle gamle Rådhus Livet bag byens mure og steder

17. sep. kl. 19.30 Hasle Kirke Rum til eftertanke

17. sep. kl. 13.00 - 17.00 Hasle Havn Syd Bådemotor Museum

17. sep. kl. 10.00 - 17.00 Grønbechs Gård Rabat på fair trade legetøj

17. sep. kl. 13.00 Hasle gamle Rådhus Oplev Hasles byrum

17. sep. kl. 15.30 Grønbechs Gård Råberober i det Sorte Rum

17. sep. kl. 17.00 Grønbechs Gård Bornholms Swingdansere

17. til 24. sep. kl. 12.00 - 17.00 Sdr. Bæk 20 Udstilling i Museums røgeriet

17. til 24. sep. kl. 10.00 - 17.00 Grønbechs Gård Anne Marie Helgers Råberober

17. til 24. sep. kl. 14.00 - 18.00 Galleri Vang Havn RummuR

Se al omtale, priser, rabatter m.m. af alle aktiviteter på http://www.bornholmskulturuge.dk

HÅNDARBEJDSCAFE
- Vi strikker stadig -

I efteråret mødes vi på Rådhuset:

Lørdag, den 23. september 2017

Lørdag, den 21. oktober 2017

Lørdag, den 18. november 2017

Alle dage kl. 13.00 – 16.00.

Kom og vær med når vi hygger os med vores fælles 

interesse for håndarbejde.

Det koster stadig 10 kr. til huslejen, og der er kaffe 

på kanden – tag gerne dit eget krus med.

Anne Kure

56965101
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Forretningsudvalget

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk

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

Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com

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

Afdelingsformænd

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

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

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 12, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Mail: hilselvis@sport.dk
 
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk

Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk

Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk

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

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Hasle Hallen

Byvangen 6, 3790 Hasle

Sildefesten

www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening

www.hasle-if.dk

R32 Ninni Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!

Storegade 73
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 13. 
september 2017 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 25. 

april 2018.

Husk kaffekoppen

Formanden har ordet

Vi er midt i sommeren 2017 og 

idræts aktiviteterne holder som-

merferie. Jeg håber også at I alle 

har haft eller har en rigtig god 

sommerferie.

Det er dejligt at se den aktivitet 

der har været på dansegulvet på 

Fælleden. 

Sildefesten er afsluttet med 

hjælp fra masser af ildsjæle – 

tusind tak for hjælpen til alle – 

uden jer ingen sildefest, så kort 

kan det faktisk siges, så jeg er 

pave stolt over, at vi i Hasle 

idrætsforening har så mange ild-

sjæle/frivillige som vil gøre et 

kæmpe arbejde for at for silde-

festen afviklet, det kan ikke 

påskønnes nok.

Jeg har ladet mig fortælle, at 

tivoliet havde en god fremgang i 

omsætningen i løbet af de dage 

der var sildefest, så jeg håber det 

har smittet af på resultatet til 

idrætsforeningen.

Igen i år blev der afviklet silde-

bold på Stadion ved Klubhuset, 

et rigtig fint arrangement – vi 

blev nr. 3 ud af 12 hold så vores 

fodboldafdeling er rigtig glade 

og vil naturligvis gerne deltage 

næste år. 

Sildebanko er igen i år en succes 

med 212 deltagere og er dermed 

også blevet en fast del af silde-

festen, så jeg håber og tror på, at 

vi næste år måske kan overgå 

antallet – det ville jo være rigtig 

dejligt.

De nye aktiviteter som skum for 

børn og barnlige sjæle og kutter-

træk blev rigtig godt modtaget 

ligesom flytning af fyrværkeriet 

fra søndag til torsdag også blev 

afviklet på en god måde – uden 

at der er kommet henvendelser. 

  

Overskuddet for årets sildefest er 

endnu ikke helt gjort op bl.a. 

fordi de sidste regninger ikke er 

indkommet til betaling, men jeg 

håber og tror på, at vi igen i år 

kan sige, at det var arbejdet 

værd og vil gerne være med til at 

lave en sildefest i 2018.

Som noget nyt var det i år muligt 

at betale med mobile Pay i 

teltene – om dette var en succes, 

mangler jeg aktuelt at følge op 

på. 

I september begynder idrætsakt-

iviteterne igen. Som I kan se i 

bladet, er der mange fine tilbud 

til børn, unge og voksne. Men 

synes du, at det er tid til nye akt-

iviteter i Hasle Idrætsforening 

hører jeg meget gerne fra 

forældre som synes, at aktiv-

iteten til deres barn og kam-

merater mangler i vores foren-

ing. Så vil vi undersøge om det er 

et projekt vi kan støtte op om 

økonomisk og om der er 

forældre der gerne vil være in-

struktører. 

Vi udbetaler ikke noget honorar, 

men tilbyder oplevelser med de 

mennesker som ønsker at 

deltage i den pgl. aktivitet.  

Jeg er også meget glad for at se 

de tiltag som bytinget sætter i 

gang for hele byen. Det tiltræk-

ker nye mennesker til byen og 

det har vi brug for. 

Afslutningsvis vil jeg gerne øn-

ske jer alle en rigtig god sommer 

og så ses vi til de kommende 

”vinteraktiviteter” når vi når så 

langt.

Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening

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

Byggemodning, kloakreperationer  
fundamenter og meget mere...

HIF-Familiesvømning 
fra oktober til april

Endnu en gang er det lykkedes 

for Hasle Idrætsforening at få sin 

sædvanlige tid til Familiesvøm-

ning i Rønne Svømmehal.

Det betyder, at vi også i sæson 

2017-2018 kan mødes i Rønne 

Svømmehal, som vi plejer, nem-

lig hver den første lørdag i 

måneden fra kl. 15.00-16.00 fra 

og med oktober til og med april.

Det er her, du kan komme og 

møde andre medlemmer fra 

Hasle Idrætsforening. Du kan 

komme alene – eller du kan 

komme sammen med din familie. 

Det er en oplagt mulighed for 

hele familien til at lave noget 

aktivt sammen. Der er garanteret 

andre børnefamilier, som du og 

dine børn vil kende enten fra 

idrætsforeningen, skolen eller 

børnehaven.

Hasle Idrætsforening prioriterer 

muligheden for at lade Familie-

svømningen være et alternativt, 

aktivt samlingspunkt for sine 

medlemmer og har derfor valgt 

at fortsætte med særdeles favor-

able priser:

25 kr. for en familie, der bor på 

samme adresse, og 15 kr. for en-

keltpersoner. 

På gensyn i Rønne Svømmehal 

fra kl. 15-16 på flg. lørdage i 

2017: den 7. oktober, den 4. 

november og den 2. december 

samt lørdage i 2018: den 6. januar, 

den 3. februar, den 3. marts og 

den 7. april.    

Det er en forudsætning for delta-

gelsen, at én i familien er 

medlem af idrætsforeningen.

Karen-Margrethe Hansen Bager

Kom til FAMILIESVØMNING 
i Rønne Svømmehal,

adresse: Højvangen 1, 3700 Rønne 

første gang lørdag den 7. oktober kl. 15.00- 16.00
Sæt kryds i kalenderen for hele sæsonen:  

2017: 7. oktober, 4. november, 2. december
2018: 6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april

Kom 10 min. før, så du kan være omklædt 
og parat til at hoppe i vandet kl. 15.00. 

Alle HIF-medlemmer med familie er VELKOMNE

BETALING:
Pr. hustand, uanset antal: 25 kr.
Enkelt person: 15 kr.

Bare mød op i Svømmehallen – der vil være en repræsentant 
fra HIF 

m.v.h.
Karen-Margrethe Hansen Bager

på vegne af
HASLE IDRÆTSFORENING
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Petanque

Så er vi godt i gang med første 

halvdel af årets arrangementer, 

og vi kan se tilbage på en rigtig 

god halvsæson.

Vores 2 hold i dgi- turneringen 

har en midter placering i både A 

og C rækken, hvilket er rigtig flot.

Skov og strandpetanque der 

blev afholdt den 18. juni var en 

overvældende succes, der var 

mødt 59 spillere, hvilket var det 

største antal siden starten for 13 

år siden.

Vi var, som næsten altid, begun-

stiget af flot vejr med solskin, 

hvilket ikke gjorde humøret 

mindre. Efter 2 kampe, nåede vi 

P-pladsen ved glasværksvej, hvor 

vores medbragte mad blev spist, 

og hvor Bornholms Spritfabrik 

igen i år havde skænket en skarp 

til frokosten, mange tak for det. 

Efter endnu 2 meget udfordrende 

spil, nåede vi igen røgeriet igen 

som i tidligere  år havde sponseret 

en røget sild med tilbehør, 

hvilket var en dejlig afslutning, 

men den vigtigste del mangler, 

præmieoverrækkelse nr. 1 Lene 

Due Nyker nr. 2 Henrik Svensson 

ASG, nr. 3 Senna Hansen Hasle 

og nr. 4 Kirsten Kofoed Viking, der 

var i det hele 16 vin præmier, 

derudover var der lodtrækning 

om 44 dejlige sponsorgaver, der 

var skænket af forretninger  i 

nærområdet, en stor tak skal lyde 

herfra.

Vores vinspil der foregår 1. lørd-

ag i måneden har været rigtig 

godt besøgt både af vore egne 

spillere, men også af  mange 

spillere fra de øvrige klubber på 

øen.

Søndag den 25. juni blev klub-

mesterskab i double afholdt, der 

var tilmeldt 8 par, og efter nogle 

spændende ( og våde )  kampe 

kunne vi kåre mestrene, det blev 

Senna og Kaj Erik foran Jane  og 

Inger.

På 3 og 4 plads kom Iris og Benr, 

Pia og Bo, et stort tillykke. Efter 

kampene og præmieover-

rækkelsen, tændte vi grillen ( i 

strålende sol ) og hyggede os 

resten af eftermiddagen.

Til slut vil jen ønske alle en 

fortsat god sommer med 

forhåbentlig mange gode timer 

på vore baner.

Kaj Erik Hansen

BORNFIBER 
GI’R DIG
WAOO
OPGRADER DIN BOLIG MED BORNFIBER 
NÅR DU BYGGER OM
BornFiber leverer lynhurtigt bredbånd til bornholmerne fra 199 kr. pr. måned.

Klik ind på www.BornFiber.dk og få et godt tilbud!

Se om du kan få BornFiber på www.bornfiber.dk - Eller ring til kundeservice: 70 89 00 00 - Mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.30
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K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Hasle Idrætsforening

HIF Badminton

Når Hasle Nyt nr. 3 udkommer, 

nærmer badmintonsæson 

2017/2018 sig med hastige 

skridt.

Oversigten over de respektive 

træningstider var i det forrige 

Hasle Nyt, men der bliver en 

ændring i ungdomstræningsti-

derne.

Den nye træningstid bliver lørdag 

fra kl. 10.00-11.30 i Haslehallen 

og opstartsdagen d. 9. september 

2017.

BEMÆRK: Der er sket en ændring 

vedr. kontingent og deltagelse i 

flere aktiviteter. Læs på hjemme-

siden eller kontakt din leder/ 

træner for nærmere oplysninger.

Håber på et godt fremmøde for 

badminton i HIF - især for ungdom.

Doris Carlsen

HIF Badminton

Mobil 2442 4031

Badminton

Sæson 2017/2018 starter tirsdag d. 5. sept. 2017 (uge 36) på følgende 

tider i Hasle hallen.

Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 Motionisttime

kl. 19.00 - 20.00 Motionisttime

kl. 20.00 - 22.00 U19/Senior + Holdkampe

Fredag kl. 17.00 - 18.00 Motionisttime (Opstart 8. sept. 2017)

Lørdag kl. 10.00 - 11.30 Ungdom (Opstart 9. sept. 2017)

Samarbejdet med Nyker IF seniorafdeling fortsætter. Hjemmekampe 

spilles tirsdag i træningstiden.

Tilmelding til sæson 2017/2018 for Ungdom/U19/Senior/Motionister:

Doris Carlsen, Byvangen 30, Hasle - Mobil 2442 4031.

Ret til ændringer forbeholdes.

Se også HIF's hjemmeside (www.hasle-if.dk)

Velmødt til sæson 2017/2018.
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Velkommen til Gymnastiksæson 2017/2018

Vi starter op i uge 38, som er den uge, der begynder med mandag den 18. september.
Vi har tilbud til alle aldre, og håber at se alle jer, der gik til gymnastik sidste sæson - og en masse nye.  De før-
ste 3 gange er prøvegange.

Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF:

Hold: Forældre – barn (0-2 år) (dagpleje/vuggestue børn)
Instruktør: Iris Kofod
Tid: Mandag kl. 16.15 – 17.00 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: d. 18. september 2017

Forældre og barn gymnastik er for de familier, hvor mor, far eller bedste forældre vil være aktive med deres 
børn eller børnebørn.
Vi synger og leger – træner vores sanser og kropsforståelse. Vigtigst er at børnene har det sjovt og føler sig 
trygge. Børne og voksne skal komme i tøj de kan bevæge sig i (træningstøj). Forældre/bedsteforældre 
deltager aktivt i gymnastikken. 

Hold: Powerputter (3-5 år, Børnehavebørn)
Børnene skal komme uden forældre

Instruktør: Iris Kofod, Hjælpere: Emma Nielsen og Katrine Chabert
Tid: Mandag kl. 15.30 – 16.15 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: d. 18. september 2017

Vi skal arbejde med sanser og kropsforståelse, rytmik, lege og redskaber.
Målet er, at man skal have det sjovt og bruge kroppen en masse; At bevæge sig for at lære. Stimulere barnets 
kreativitet/fantasi og motivere det i at bevæge sig.

Hold: Rytmepiger (0.-2. klasse)
Instruktør: Karen-Margrethe Hansen Bager, Camilla Hansen Bager
Hjælpeinstruktører: Linea Rasmussen og Louise Brandt + Elisabeth Ambrosen
Tid: onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: d. 20. september 2017 

Kan du li’ at lave gymnastik og danse til god musik? Så skal du bare prøve og være med her. Vi hopper og 
danser, løber og sjipper, og lærer at lave kolbøtter og stå på hovedet. Vi kommer til at bruge alle muskler i 
kroppen, og udfordrer både arme og ben med en masse forskellige ting. Du får en sjov time med masser af 
bevægelse. Vi laver små danse, styrke- og smidighedstræning – også balletøvelser, og selvfølgelig krydret 
med en masse rytmik. Og så skal vi selvfølgelig prøve forskellige håndredskaber i løbet af sæsonen. Holdet er 
kun for piger.

Hold: Spring 3. klasse+ 
Instruktør: Henrik Madsen, Laura Bjørn, Troels Komstedt
Hjælpeinstruktør: Tino Pihl Andersen og Emil
Tid: Mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hasle hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: d. 18. september 2017 

Springholdet er for dig fra 3. klasse, der gerne vil springe i minitrampolin og på bane. Der bliver i løbet af året 
arbejdet med masser af gymnastikteknik, spring, håndstand og lidt små serier for at kunne binde en opvis-
ning sammen. Med nye redskaber er instruktørerne klar til at tage imod dig og lave masser af god og sjov 
gymnastik. Sæsonen kommer også til at byde på overnatninger og ekstratræninger, så du kommer ikke til at 
kede dig. Du kan med fordel også tilmelde dig GymStyrkeholdet.

Hasle Idrætsforening
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Hold: GymStyrke Træning (3.kl.+)
Instruktør: Henrik Madsen
Tid: Torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen. ½ pris, hvis man er gymnast og også deltager på

Springholdet eller et andet gymnastikhold i HIF.

GymStyrkeholdet er for dig fra 3. klasse, hvor der laves grundlæggende fysisk træning med fokus på core, 
arme og ben - de muskelgrupper som gymnaster bruger rigtigt meget. Der bliver ligeledes fokus på kred-
sløbs- og koordinationstræning i en tredelt træningstime bestående af opvarmning, højintensiv træning og 
cool down. Der bliver ikke trænet rytme og springgymnastik på holdet, men fokus er på gymnastik. Du kan 
dog deltage på holdet selvom du ikke går på andre gymnastikhold. Træningen bliver i løbet af sæsonen 
tilrettelagt individuelt på baggrund fysiske test.

Hold: Rytmix (3.-6. klasse)
Instruktør: Instruktør er endnu ikke fundet – er det noget for dig?
Hjælpeinstruktør: 
Tid: onsdage kl. 16.45 – 17.45 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: d. 20. september 2017

Kan du lide at danse, lave gymnastik og bevæge dig til musik? Så er holdet for dig, hvis du er en pige fra 3.-6. 
klasse. Du vil komme til at arbejde med både smidighed, koordination, grundtræning, styrketræning og 
håndredskaber.

Hold: Trim og styrke – til kødets fasthed (Voksne)
Instruktør: Ethly Westh
Tid: Mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.
Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: d. 18. september 2017

Bliv fit for fight og brænd krudtet af- med denne sæsons sjove og effektive træning, der er forskellig fra gang til gang.
Lyt til musikken - mens du bruger bolden, træner musklerne, spænder elastikkerne, løfter vægtene eller step-
per derudaf. Eneste betingelse er, at du har lyst til at gøre noget for din krop, og at du møder op i fornuftigt 
eller finurligt tøj/sko. Alle muskelgrupper er i spil, og det kan ikke udelukkes, at du får sved på panden. Kom 
som du er, og se hvad du blir’.
Medbring underlag / træningsmåtte og en dunk vand.

Hold: Kettlebell-fitness træning (Voksne)
Instruktør: Marta Thorsen
Tid: Mandag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen. 
Pris: 600,- kr. for 1. hold, 400 kr. for 2. hold - for hele sæsonen.
Opstart: d. 18. september 2017

Kettlebell-fitness - vi kommer til at arbejde primært med kettlebells, hvor der bliver lagt meget vægt på kor-
rekt teknik, kropsholdning og styrketræning. Denne time vil indeholde elementer fra kettlebellfitness og ket-
tlebellsport. Vi vil arbejde med basisøvelser såsom eksplosive sving, løfteøvelser - snatch, clean, jerk, press og mm. 
Kettlebell fitness er meget fysisk træningsform, hvor du kan opnå en stor effekt, hvis du giver dig fuld ud. 

Hold: CrossGym® træning (Voksne)
Instruktør: Marta Thorsen
Tid: torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Hasle Hallen. 
Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: d. 21. september 2017

CrossGym - vi fortsætter intensiv træning med høj puls og højt tempo - vi kommer til alt arbejde med krops-
vægt, kettlebells, suspension træning og mm. Udover styrketræning kommer der også mange cardio øvelser, 
som vil gøre denne time til en svedig, sjov og udfordrende oplevelse. Træn, så du kan mærke det - så mærker 
du hurtigt resultaterne i form af stærke muskler, smidighed, kondition, timing, koordination og balance. 
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Hasle Idrætsforening

Hold: Dans Fitness
Instruktør: Ahmed Shalaby
Tid: Torsdag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen
Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: d. 21. september 2017

Der bliver en masse sjove bevægelser til glad musik, hvor man danser sig i god form, alle vil kunne være med. 
Ahmed forstår virkelig at få de positive energier frem i folk. Vel mødt.

Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2017/2018: 
0-17 år (børnehold): 300 kr.
18-99 år (1. voksenhold): 600 kr.
18-99 år (2. voksenhold): 400 kr.

Tilmelding sker direkte på holdene. De første 3 gange er prøve gange. Girokort tilsendes, betaling i novem-
ber. Se også HIF hjemmeside: www.hasle-if.dk

Vigtige datoer for gymnastikhold i HIF. 
Efterårsferie i uge 42
Juleferie i uge 52 og uge 1 (evt. uge 51)
Vinterferie uge 7 (10.-18. feb.)
Påske uge 13 (25.marts – 2. april)
HIFs gymnastikafslutning er lørdag 10. marts 2018 i Hasle Hallen. 
DGIs forårsopvisning er d. 17. – 18. april 2018 i Aakirkeby Hallerne

Tak til vores sponsorer
Vi er meget taknemlige for de bidrag som vi har fået i forbindelse med indkøb af ny Air track.
Tak til: Bornholms Brand, OK entreprise og Wonderpuljen
Ligeledes tak for bidrag i forbindelse vores redskabsrum: Stor tak til forældre, frivillige mf., som har lagt flere 
timers arbejdskraft. Også tak til PL Entreprise A/S, Brendes /Rønne låseteknik, Hjb samt Bornholms Produk-
thandel.

DGI Bornholms landsdelshold
Ønsker du ekstra udfordringer, har DGI Bornholm både et Landsdelshold for de 10-14 årige i 4.-6. klasse, og 
et juniorhold for piger og drenge fra 7. klasse og opefter.  Her trænes der både rytmiske serier og springgym-
nastik. Kravet er, at du også går på et lokalforeningshold 
1014-holdet træner torsdage kl. 18.00-20.00 i DGI hallen (for rytme samt ved fællestræningerne) og (for 
Spring) i Nyvest. Start d. 14. september 2017 i DGI Hallen.
Juniorholdet træner tirsdage kl. 18.00.20.00 i DGI hallen (for rytme samt ved fællestræningerne) og (for 
Spring) i Nyvest. Start 12. september 2017 i DGI Hallen.

På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22
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Hasle Byting

Spar i Hasle holdt markedsdag  og donerer 7.000 kr. 
til Hasle Byting

Spar i Hasle havde torvedag lørdag den 10. juni 2017, der var 

smagsprøver og grill udenfor forretningen. Købmand Jens Emil Jensen 

fortæller at alle landets Sparforretninger en gang om året afholder 

markedsdag, hvor 10 procent af dagens omsætning går til et lokalt 

velgørende formål. De lokale foreninger/aktiviteter med videre kunne 

lægge billet ind på at få del af disse penge.  

Bytinget var så heldig, at blive den heldige vinder af årets donation, 

der var søgt om tilskud til en ny opvaskemaskine til medborgerhuset 

”Rådhuset”.

Bytinget vil gerne takke købmand Jens Emil Jensen Spar, for det flotte 

beløb det er vi meget glade for at vi blev den heldige vinder. 

Opvaskemaskinen er allerede købt og installeret i medborgerhuset.

Knud Erik Olsen

Hasle Byting Købmand Jens Emil Jensen overræk-

ker Hasle Bytings kasserer Knud Erik 

Olsen gavechecken på 7.000 kr.

Bornholms Harmonika- og Countryfestival 2017

Så fik vi afviklet årets Harmonika- 

og Countryfestival 2017. Igen i år 

havde vi country party torsdag 

aften med det Svenske band 

”The Supertruckers og det Danske 

Band ”Gigi, Raske og Taube” som 

underholdt og i pausen var der 

opvisning af Dirty Boots der 

leverede et fantastisk show. I år 

havde en privat sponsor spon-

seret tørklæder til de første 200 

personer. Maden blev leveret af 

”Krudthuzet”. Det blev som sidste 

år en vellykket aften med god 

opbakning og rigtig god stemning.

Fredag og lørdag havde vi vores 

Harmonikafestival, og igen i år 

gik det over al forventning, en 

masse god musik fra musikere 

fra Bornholm, Sverige, Norge og 

det øvrige Danmark.

Der skal lyde en stor tak til vores 

sponsorer, uden dem kunne det 

ikke lade sig gøre at gennemføre 

et sådant arrangement. En tak til 

alle der underholdt og dem der 

gav en hånd med for at få det 

hele til at køre.

Knud Erik  
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Columbus

Columbus åbnede motorudstillingen på havnen 

den 1. juli, hvor der var begyndt at komme mange 

turister på Hasle Havn. Hver gang vi starter en af de 

store motorer og der genlyder af nostalgisk tøf-tøf 

fra en gammel Hundestedmotor, strømmer folk til 

for at se, hvad der foregår. Turister, særlig af det 

ældre segment, vil meget gerne have en lang snak 

med vores motorkustoder, om gamle dage og dies-

elmotorer.

I år har vi udvidet udstillingen med et lokale mere 

og lokalet er fyldt med vore egne motorer og effek-

ter samt en maritim samling, vi har fået overdraget 

fra Ib Hansen fra Listed. Bla. kan fremhæves en 

sjælden 2 cyl. svenskbygget påhængsmotor fra 

1940´erne, bygget bronze og messing og med 

næsten evigshedsgaranti. Mærket er Herkules og 

svenskerne byggede den samme model fra 1933 til 

1961, næsten uden forandring.

SKJ

Det nye lokale med Herkules midt i billedet.

Hasle Havn i 1984 med ”Mona Rosa” af Flensburg og 

”Björn” af Husum. Vores udstillingsbygning i baggrunden.

Dagplejen

Glade dage i det hvide hus
 

Koloniophold ved hvide hus er en tradition for os 

dagplejere i Hasle.

I vores første uge valgte vi at invitere vore kollegaer 

Irene fra Klemensker og Sanne fra Sandvig med.

For os dagplejere starter det allerede om søndagen, 

hvor vi kører ud med de ting vi skal bruge, og får 

handlet ind. Det vigtigste er dog at få sat hegnet op, 

så der er styr på børnenes sikkerhed. 

Årets koloni ved hvide hus byder på mange 

spændende oplevelser, bl.a. besøg af Anja, der med-

bragte 2 mus, som børnene fik lov til at holde og 

give mad. En formiddag havde vi besøg af 2 heste 

fra Siegård, som børnene fik en ridetur på.

Det eneste legetøj vi har med er scootere, ellers 

leger børnene med det der er i naturen.

Det har været 14 fantastiske dage, med masser af 

solskin og godt vejr. Heldigvis var der også en regn-

vejrsdag, så børnene fik afprøvet regntøj og gum-

mistøvler.

Vi glæder os altid meget til vi skal i hvide hus. I år var 

vores forventninger dog større en ellers, på grund af 

renoveringen. Vi nød rigtigt meget, at der var blevet 

lyst – rent og pænt.

Vi vil gerne sige tak til vores positive forældre, der 

gerne kører til det hvide hus, for at aflevere og hente 

deres børn.

Glæder os til næste år.
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Vækst-Huzet

Nyt køkken på vej i Vækst-Huzet

Snart bliver Vækst-Huzet på Bykærvej 4 endnu mere 

attraktivt at bruge for bl.a. Hasles borgere og foren-

inger. I netop denne måned installeres et nyt indus-

trikøkken, hvori der kan laves mad til 150 personer.

Det skal indvies, når Gospelfællesskabet Bornholm 

holder en weekend med gæster fra Gospelfellow-

ship i København d. 25-27. August.

Gospelweekend

Netop det besøg glæder gospelfællesskabet sig me-

get over. Gospelfellowship i København har fra for fem 

år siden været forbillede og det er store musikalske 

personligheder indenfor gospel-verdenen, der kom-

mer til Bornholm den weekend. Gæsterne bor på 

Hasle Camping og det fælles program foregår i 

Vækst-Huzet. 

Søndag deltager gæsterne også i gospelgudstjenesten 

i Musikhuzet i Rønne kl. 15.30. Blandt gæsterne er 

Hans Christian Jochimsen, Claes Wegener og Laura 

Kjærgaard. 

Der er selvfølgelig gratis adgang til gudstjenesten.

Et hjem spejler sjælen

Mandag d. 28. August besøger den næste gæst med 

en spændende livshistorie, Kirsten Steno Eisby. Hun 

er ”hus-coach” og på spørgsmålet om, hvad hun kan 

gøre for andre, siger hun: ”jeg kan hjælpe dig og 

dine kære med at afdække sjælens inderste ønsker, 

drømme og behov og med at overføre dem til 

hjemmet, så du/I skaber en sjæleoase – et hjem, der 

hver eneste dag lader sjælen op. Som en mobiltele-

fon er afhængig af SIN lader for overhovedet at 

kunne kommunikere med omverdenen og fungere 

som forventet, er vi også afhængige af HJEM og 

Guds nærvær i hjemmet for at lade op, når livet 

udenfor og indenfor dørene kræver så meget af os.”

Kirsten har i mange år været boligdesigner, men til 

sidst kunne hun ikke holde den verden ud. Hun følte 

hun dekorerede fængsler, hvor folk ikke turde være 

sig selv.

”I stedet ville jeg sætte dem fri og give adgang til 

deres egen gudskabte kreativitet, give kærlighed og 

fornyet tro og håb på en bedre fremtid - via hjem-

met! Så jeg gik et niveau dybere og studerede den 

menneskelige adfærd - også i hjemmet - og så at 

hjemmet er et spejl for vores sjæls velbefindende - 

godt eller skidt. Gud viste mig i mit eget liv, at Han 

også bruger hjemmet til at genoprette tro, håb og 

kærlighed og derfor har jeg også denne dimension 

med i mit virke.”

Hun fortæller sin egen rørende historie om, hvordan 

hun var ”hjemløs” og hvordan hun udviklede et red-

skab, som kan bruges til at lytte med hjertet. I 

hendes foredrag: ”Hjemmet spejler sjælen” giver 

hun deltagerne redskaber til at frasortere, hvad IKKE 

er del af deres liv, og hints til hvad det MÅ være! 

”Mit formål er at give dig ny inspiration og passion 

til at følge dine inderste drømme og leve et liv, der 

afspejler den, du virkelig er - således kommer du 

hjem - helt hjem -  til dig selv og til Gud!”

Aftenen er vel at mærke ikke kun for kvinder ;-)

Mandag d. 28. August kl. 19. Entre 50 kr. Kaffe og 

kage 35 kr. 

Foto: Kirsten Steno Eisby, Vækst-Huzet mandag d. 28. 

August kl. 19
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22, Tlf 
61249126

Butiksudvalg

Formand

Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer

Gitte Thiesen

Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle

Tlf. 40 37 54 60

e-mail: gitte.thiesen@gmail.com

Udvalgsmedlem

Anne Dam

Strandvejen 8, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 46 10

Udvalgsmedlem

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Udvalgsmedlem

Jytte Berg Nielsen

Møllebakken 14, 3790 Hasle

Tlf.: 40 47 94 48

Suppleant

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf.: 30 70 46 35

Suppleant

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Gør et godt kup—kaffekander 

(porcelæn  frit valg pr. stk. 50 kr.

Hvis du mangler supplement til 

spise-/kaffestel, glas, is asietter 

o.l. har vi måske lige det du 

søger, da vi har mange forskel-

lige stel.

Er du til krimi eller skønlitteratur, 

har vi stadigvæk et stor udvalg af 

bøger. 1 stk. 5 kr eller tag 3 stk. 

for en 10'er.

Bliver vejret lidt dårligt har vi 

mange spil og puslespil til både 

børn og voksne.

Går turen syd på i September, 

har vi stadigvæk T-shirts, shorts 

og badetøj på lager.

Ønsker du en kniv, så spørg per-

sonalet, da vi af sikkerheds-

mæssige årsager har dem bag lås 

og slå.

Mangler du noget helt andet så 

kik ind til os, måske har vi lige 

det du mangler.

Ting og sager, mange skønne ting på lager.

• Undervisnings- og mødelokale op til 150 personer. Alt i AV-udstyr,  
   te-køkken og grupperum. 
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas. 
• Service, borde og stole udlejes til brug i Vækst-Huzet 
• Lyd, lys og scenen udlejes

Vækst-Huzet – et hus med liv i 
 
Her kan du eller din virksomhed holde møder, familien holde fester – 
eller I kan deltage i nogle af de aktiviteter, der foregår i huset.

Jesper Møller-Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle  
Tlf. 4044 5426, E-mail info@væksthuzet.dk

ERNST
ØKOLOGISK 
KØBMAND
NYKER STRANDVEJ 5
SORTHAT-MULEBY - RØNNE
EMAIL: ERNST@FUNDERKAAS.DK
TLF: 53614470

ÅBENT 
TORSDAG-FREDAG 1000 - 1730
LØRDAG 1000 - 1200
+ NÅR SKILTET ER UDE
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Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får 
pulsen op, sved på panden, en 
god latter og socialt samvær.

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet 
m.m. 

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang 
til internettet til rådighed.

Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og 
stående øvelser.

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.

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

"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og 
snakke om oplevelser fra gamle 
dage.

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.

Banko
Vi spiller normalt første torsdag i 
hver måned kl. 13:00, men 
ændringer kan forekomme – se 
under kommende 
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. -
3 plader koster 10 kr.
Kaffe/te og kage kan købes.

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. 

Engelsk mandag:
Hvis du synes, dit engelsk er lidt rustent, og du gerne vil genopfriske det, 
har du muligheden mandag formiddag kl. 9.30 – 11.00 i vintersæsonen.
Niveauet er ikke ’begynder’, men ’let øvede’, så tøv ikke med at melde 
dig, selvom det er MANGE år siden, du sidst har beskæftiget dig med 

engelsk. Alle kan være med, hvis man bare har lidt kendskab til sproget. 
Vi begynder ikke helt forfra, men tilrettelægger selvfølgelig undervis-

ningen efter deltagernes udgangspunkt.
Og ikke at forglemme: Vi drikker kaffe og har et hyggeligt fællesskab i 

løbet af formiddagen.

Engelsk tirsdag:
Hvis du gerne vil bruge dit engelsk i samtale og forstå mere, når du 

rejser, er der mulighed for at arbejde med sproget hver tirsdag efter-
middag kl. 13.30 – 15.00 i vintersæsonen. 

Niveauet er ’øvede’, dvs. at man har et vist kendskab til sprogets struk-
tur og kan udtrykke sig på et forholdsvis enkelt og dagligdags sprog. 
Selvom det evt. er mange år siden, du har været aktiv med engelsk, kan 
du sagtens være med. Vi går ikke hurtigere frem, end at alle kan deltage.

Der er naturligvis kaffepause i løbet af eftermiddagen.

Ugeprogram for aktiviteter:

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56

Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95

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

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

Aktivitetsrådet afholder generalforsamling onsdag, den 8. november 2017 kl. 13:30 på Aktivitetscentret, 

Toftelunden 5, 3790 Hasle.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Aktivitetsrådet vært med kaffe og kage.

Aktivitetscentret i Hasle

Aktivitetscentret i Hasle barsler med 2 nye tiltag:

”Husker du”:

Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”, hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drik-

ker kaffe. I disse hyggelige omgivelser har vi tænkt os, at en lille eller stor gruppe sætter sig sammen og ud-

veksler oplevelser fra vores unge dage. Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som man 

måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne oplevelser med andre.

Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.

”Hasle Senior Walk”:

Det betyder vel egentlig bare ”gå-tur for folk i pensionistalderen”. 

Vi mødes ved Multihytten i Parken, og medbringer kaffe og kage til eget forbrug.

Der er 4 ruter i forskellig længde, som man tilmelder sig på forhånd. Det er til:

”Klympen” = ca. 1,4 km

”Glasværksvej” = ca. 2,6 km

”Hvide hus” = ca. 3,4 km

”Tofte” = ca. 4,7 km

Efter turen samles vi igen ved 

Multihytten og drikker i fæl-

lesskab vores medbragte kaffe.

Det er foreløbig en ”engangsfor-

estilling” og finder sted mandag, 

den 18. sept. 2017 kl. 13:00.

Man tilmelder sig på tilmeld-

ingsskemaet i Aktivitetscentret.

Kommende arrangementer:

Pakkebanko 7. sept. kl. 13:00

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

Efterårsfest 25. sept. kl. 11:30

Pakkebanko 5. okt. kl. 13:00 

Efterårs-bustur 10. okt. kl. 13:00

Pakkebanko 2. nov. kl. 13:00

Generalforsamling 8. nov. kl. 13:30

Julebuffet 22. nov. kl. 11:30

Julestue 28. nov. kl. 13:00
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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

Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden

Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

18. august

Udflugt til Kræmmerhuset i 

Skarpeskade, Klemensker

25. august Café

1. september

Søs Kjøller kommer og fortæller 

om sit arbejde blandt flygtninge

8. september Café

15. september

Glæder og udfordringer, når vi 

bliver ældre. Med Signe Munch

22. september

Jacob Houler kommer, og har 

noget på hjerte, som han vil dele 

med os

29. september

Lukket. Seniortræf hos L.M.

lørdag den 30/9

6. oktober

Græskarfest

13. oktober

Udflugt til Bolsterbjerg

20. oktober Café

27. oktober

Jesper Hansen fortæller om

”Mennesker jeg mødte”

3. november Café

10. november

En livsrejse - fra Sønderjylland til 

Bornholm med Finn Kappelgaard

17. november Café

24. november

Lukket– Seniortræf hos

ELM lørdag den 25/11

1. december

Pakkefest

Livets storme
En mand havde mistet sin hustru 
og i samtalen med præsten kom 
det frem, at han ønskede, at 
præsten ved bisættelsen skulle 
læse teksten om Jesus, der stiller 
stormen på søen. Et lidt usæd-
vanligt valg, men det var den 
tekst, manden havde brug for at 
lytte til lige nu.

Ofte hører de fleste beretningen 
som en mirakelhistorie og spør-
ger uvilkårligt ”om det nu kan 
passe”. I stedet burde man 
spørge: Hvad vil denne 
beretning fortælle mig? Det var 
det manden , der havde mister 
sin kone, gjorde. Og heri gjorde 
han ret. Beretningen er ikke blot 
en mirakelhistorie, men en 
forkyndelse i handling.

Hvad mener jeg med det? Havet 
og de store vande er i både det 
gamle og det nye testamente 
billede på det farlige, det dæ-
moniske, det gudfjendtlige ele-
ment i tilværelsen. De magter, 
der hele tiden ligger derude som 
en trussel og når som helst kan 
bryde ind og ødelægge vores 
tilværelse. Gang på gang 
udtrykkes menneskers angst og 

nød og fare med ord, der be-
skriver en druknedød:

”Frels mig, Gud, for vandet når 
mig til halsen, jeg er sunket i 
bundløst dynd og kan ikke få 
fodfæste. Jeg er kommet ud på 
de dybe vande, strømmen skyller 
sammen om mig”. Vi forstår sym-
bolikken, for vi kan selv tale om ” 
at komme ud hvor man ikke kan 
bunde” eller at have ” et hav af 
sorger”. Havet og vandet er sym-
boler på fjendtlige magter, som 
truer os, og derfor finder vi også i 
Johs. Å. en beskrivelse af Den 
nye jord og Den nye himmel, 
hvor havet ikke findes mere. 

Da Jesus stillede stormen på 
søen,  blev det understreget, 
hvem der bestemmer: Gud eller 
hans modstander.

Enkemanden fornemmede, at 
Jesus med netop denne 
beretning, havde et ord at sige 
ham ind i hans oprørte situation 
og til hans oprørte sind. Han var 
ved at gå under og havde brug 
for at høre Guds myndige røst 
stille storm og sø, så det kunne 
blive helt blikstille..

Af Peter Hauge Madsen
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Kirkesiderne

MINIKONFIRMANDER

Snart begynder den nye sæson for minikonfirmander. Vi starter op lige 
efter efterårsferien og forsætter indtil påske. Det tilbydes alle børn som 
går i 3. Klasse på Svartingedal Skolen eller som bor  i Hasle, Rutsker, Rø 
og Klemensker sogne.  Det er for alle børn, om man er døbt eller ej. Det 
der er vigtigt er, at man er nysgerrig og har lyst til at være med.
Vi mødes hver torsdag efter skole i konfirmandlokalet eller i kirken. Vi 
skal igennem leg, fortælling, oplevelser, ture, familiegudstjenester og 
andre aktiviteter beskæftige os med tro, bibelen, kirkeliv m.m.
Det er altid muligt at kontakte kirkens sognemedhjælper Anne-Marie 
Hinge på sognemedhjaelper.hr.kr@gmail.com eller på  tlf. 51510945 
hvis man har spørgsmål, eller allerede nu ved at man vil tilmelde sig.

Præstekontoret Hasle-Rutsker 
Storegade 44

3790 Hasle

Tlf. 5696 4009

E-post: hasle.sognbornholms@km.dk

E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

E-post: jjra@km.dk

Træffes bedst tir.-fre. 9-12

Mandag er fridag

Sekretær, Hanne Landberg

Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag 

kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf. 

56953295

E-post: hala@km.dk

Graver i Hasle 
Preben Sommer

Træffes på kirkegården på Fælledvej 

32, tirs-fre. Mandag er fridag.

Tlf. 5696 5115 / 2345 7683

E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander

Træffes på Rutsker kirkegård, 

bedst tir.–fre. 8-9.

Tlf. 5185 5916

E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler

Tlf. 5697 0109

E-post: aase.houler@gmail.com

Organist
Thorbjørn Jensen

Tlf. 6130 4738

E-post: thorbjoern.jensen@gmail.com

Sognemedhjælper
Anne-Marie Hinge

Tlf. 5151 0945

E-post: sognemedhjaelper.hr.kr@gmail.com

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen

Damløkkevej 11, tlf. 5696 4566

Kirkeværge Claus Lind

Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen

Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268

Kirkeværge Holger Anker Kofod  

Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuelle nyheder om 

Folkekirken i Hasle og Rutsker findes 

på hjemmesiden www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af 

Hasle Nyt sendes senest d. 12. oktober 

til sognepræsten. 

NU KOMMER DER SPAGHETTIGUDSTJENESTER IGEN

Efter et års stilstand starter vi igen op med spaghettigudstjenester fra 

september måned. 

Konceptet er fortsat en lille kort børne-familiegudstjeneste i Hasle 

kirke – og derefter fælles spisning i hjemmekundskabslokalet på 

skolen (enkelte gange andre andre steder). Spaghettigudstjenesterne 

afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og 

sognepræsten. Sæt kryds i kalenderen og mød op i Hasle Kirke den: 

14. sept. kl. 17.30

12. okt. kl. 17.30

9. nov. kl. 17.30
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

AUGUST

20. - 10. s.e. trinitatis, Luk 19,41-48
Hasle 10.30 Kirkernes sommerudflugt
Ruts Fælles i Hasle

27. - 11. s.e. trinitatis, Luk 18,9-14
Hasle 9.00 
Ruts 10.30 Øvegudstjeneste med konfirmander 
og forældre

SEPTEMBER

3. - 12. s.e. trinitatis, Mark 7,31-37
Fælles gudstjeneste i Hasle 10.30. Jørn Sjøholm
Kirkekaffe

10. - 13. s.e. trinitatis, Luk 10,23-37
Hasle 9.00 
Ruts 10.30 Familiehøstgudstjeneste, 
FDF medvirker. Høstmarked. 
Indsamling i begge kirker til FDF

14. - 17.30 Spaghettigudstjeneste i Hasle Kirke

17. - 14. s.e.trinitatis, Luk 17,11-19
Ruts 9.00 
Hasle 10.30 Sang- og musikgudstjeneste 
Kirkekoret medvirker, Kirkekaffe

24. - 15. s.e.trinitatis, Matt 6,24-34
Ruts 9.00    
Hasle 10.30 Familiehøstgudstjeneste, 
Kirkekrummerne medvirker.
Indsamling i begge kirker til Kirkekrummerne.

OKTOBER

1. – 16. s.e.trinitatis, Luk 7,11-17
Ruts 10.30 Fællesgudstjeneste, Peter Hauge Madsen
Hasle Fælles i Rutsker. 

8. - 17. s.e.trinitatis, Luk 14,1-11
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Kirkekoret medvirker
Indsamling i begge kirker til Bibellæserringen

12. - kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste i Hasle Kirke

15. - 18. s.e. trinitatis, Matt 22,34-46
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

22. - 19. s.e. trinitatis, Mark 2,1-12
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30

29. - 20.s.e. trinitatis, Matt 22,1-14
Fællesgudstjeneste i Hasle 9.00. Per Kofoed Munch
Ruts Fælles i Hasle

NOVEMBER

5. - Alle Helgens dag, Matt 5,1-12
Ruts 10.30 Kirkekaffe
Hasle 14.00 Kirkekaffe

9. - 17.30 Spaghettigudstjeneste i Hasle Kirke

12. - 22. s.e. Trinitatis, Matt 18,21-35
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30
Indsamling i begge kirker til Menighedsfakultetet i 
Århus.

19. - 23 .s.e. trinitatis, Matt 22,15-22
Fællesgudstjeneste i Ruts 10.30 Knud Henning Hansen
Hasle Fælles i Ruts 

26. - Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
Ruts 9.00
Hasle 10.30 

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af 
sognets præst. 
* Indsamling i begge kirker
  

Kirkebil
Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker 
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Dantaxi 5695 2301

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15
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Personregistrering

Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer 
direkte fra jordmoderen til 
kirkekontoret. Er man ugift skal 
omsorgs-erklæring indleveres 
senest 14 dage efter fødslen. 

Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales 
med præsten.

Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med 
præsten. Prøvelsesattest skal 
man have på 
kommunekontoret.

Ved dødsfald:
Man taler med præst og 
bedemandsforretning. 

AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis. 

KONFIRMANDUNDERVISNING
Konfirmandundervisningen i Hasle-Rutsker som forberedelse til kon-
firmation i foråret 2018 begynder tirsdag d. 22. august kl. 14.30. i Hasle 
Kirke. Hvis du ikke har nået at blive tilmeldt, så mød bare op, så finder 
vi ud af det. Undervisningen vil derefter blive hver tirsdag (bortset fra 
skoleferier) kl. 14.30 i kirken og konfirmandstuen. Har du spørgsmål er 
du meget velkommen til at henvende dig til præsten. 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 23. aug., 4. okt. og 22 nov. kl. 19.00 i graverlokalet 
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle:  Den 17. aug. 28. sept., 9. nov. og 7. dec. kl. 19.00 i konfirmand-
stuen, Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirm-
andstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben åbner 
efter sommerferien d. 18. august. Få program og nærmere information 
hos Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi 
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkur-
rencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i 
Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Am-
brosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen. Hytten åbner 
efter sommerferien d. 18. august kl. 19.00. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte 
tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om 
måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, 
Storegade 44 i Hasle: Altid kl. 19.30. Datoer: Se kirkens hjemmeside. 
Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen 
Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af organist, Thorbjørn Jensen og øver i Hasle Kirke hver 
tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager 
gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre 
arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved hen-
vendelser til organisten. 

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

ÆLDRES EFTERMIDDAGE  
Lør. d. 30. sept. kl. 14.30 hos LM, 
Toftelunden 2
Lør. d. 28. okt. kl. 14.30 hos ELM, 
Julegade 14
Lør. d. 25. nov. kl. 14.30 i 
Præstegården, Storegade 44

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

EVANGELISK LUTHERSK MIS-
SIONSFORENING (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 møde-
plan i dagspressen. 
Flere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Finn Madsen, 
tlf. 5696 4474 
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Hallo! Se her! �
�

Alt indenfor havearbejde, 
flisebelægning, bortkørsel �

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

rengøring m.m. �
�

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

�
Kun fantasien sætter 

grænser!
"Alt-i-Et!" Haveservice�

v/ Anette Bidstrup �
Tlf. 2893 6841

Kirkesiderne

TROUBADOUR KOMMER TIL HASLE

På Hasles dag i kulturugen d. 17. september kl. 19.30 indbyder menighedsrådende til koncert i Hasle Kirke. 

Titlen for koncerten er: 

Rum til eftertanke. Gå ind i Hasle Kirkes gamle og smukke kirkerum og oplev et sted og et rum med plads til 

eftertanke. Den jyske troubadour Hans Jørn Østerby vil med sine sange og sine historier sætte ord på nogen 

af de tanker, som vi i en fortravlet verden ikke altid har rum for. Der opkræves entre. Musik, Badgetilbud se 

mere på www.bornholmskulturuge.dk. 

Den 20. sept kl. 19.00 kan man igen høre Hans Jørn Østerby – nu med fortælling, trylleri m.m. Det er et 

arrangement for konfirmander og forældre, men ALLE er velkomne. Foregår i kirken eller på Rådhuset (Fælles 

arrangement med Klemensker sogn). 

REFORMATIONSJUBILÆUM i Hasle-Rutsker

I anledning af 500 års reformationsjubilæet indbyder menighedsrådene i Hasle-Rutsker til følgende 

arrangementer. Alle er velkomne! 

5. okt. kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle. 

Luthersk og reformert salmesang - ligheder og forskelle 

Vi ser på den musiktradition, Luther blev en del af, den katolske. Hvordan gik det, da reformatorerne skiltes? 

Og hvordan kommer luthersk og reformert teologi til udtryk i sange og salmer i dag? Der gives eksempler, 

som derefter synges. 

v/ Poul Lykke Nielsen, pensioneret organist 

31. oktober kl. 19.30 i Hasle Kirke

500 års reformationsgudstjeneste med musikalske, teologiske, og historiske indslag.

Den 31. oktober 1517 opslog Luther 95 teser på kirkedøren. Det regnes for reformationens 

begyndelsestidspunkt. 

2. nov. kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle. 

Reformationen i Danmark – og på Bornholm. 

Den lutherske reformation bredte sig hurtigt fra Tyskland til Danmark – og kom derfor også til Bornholm. 

Hvordan gik det for sig? Hvorfor blev vores kirke, som den blev? Også her adskilte udviklingen på Bornholm 

sig fra det øvrige Danmark.

v/ Finn Aa. Rønne, lektor, dr.teol. Dansk Bibel-Institut. 

16. nov. kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle. 

Luthers to-regimentslære. Om kirken og øvrigheden. 

Luther gjorde op med tanken om kirken som politisk magt og foretog en 

nødvendig sondring mellem det åndelige og det verdslige regimente. 

Gud har indsat kirken til at forkynde evangeliet og øvrigheden som 

bolværk mod det onde. Som kristne lever vi i begge regimenter. 

v/ Knud Henning Hansen, provst emeritus

FRISKLAVET 
mad hver dag!

Born-Trans
Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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Bestyrelse

Formand:

Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657

Mobil: 2621 4657

Næstformand:

Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:

Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Sekretær:

Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl.:

Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Bestyr. Suppl.:

Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970

Bestyr. Suppl.:

Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

Vores adresse er: Storegade 64, 

Hasle, vi har åbent hver tirsdag 

og torsdag kl. 19.00 – 21.00.

Dog ikke på helligdage, samt 

ferie i hele juli måned. Ved tele-

fonisk henvendelse til forman-

den eller et bestyrelses medlem, 

kan man altid aftale andre tids-

punkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er: 

kontakt@haslelokalhistorie.dk

www.haslelokalhistorie.dk 

Hvis du/I skulle have gamle bil-

leder eller gamle artikler lig-

gende, så vil vi meget gerne lå-

ne dem. Billeder af ejendom-

me, gårde, huse, skibe, fisker-

både, gamle biler og motor-

cykler, 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

Arrangementer

Foredrag
Torsdag den 14. september kl. 19.00 i Store Sal på Rådhuset.

Her kommer Lillian Hjorth Westh og fortæller os historien om Pelle 

Erobreren.

Mød godt frem til denne aften, vi ses, tag gerne en god bekendt med.

Kulturugen 2017 
Søndag den 17. september kl. 11.00 i Store sal på Rådhuset.

Vores bidrag til Kulturugen 2017 i Hasle er filmen: ”Livet bag byens 

mure og steder”. Historien om virksomheder, virkelyst og tragedier fra 

nord til syd, øst til vest. Om Lisbeth Larsdatters endeligt og Karen 

Blixens feriehus. En anderledes byvandring i det gamle Hasle. Gratis for 

folk med badge, uden badge koster det en 20er.

Udstillingen på Hasle Røgeri er åben i hele Kulturugen i Røgeriets 

åbningstid.

Glæder os til at se jer begge steder.

Foredrag
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Store Sal på Rådhuset.

Her kommer Ann Vibeke Knudsen og fortæller om foto – fotografering 

- fotografer, billeder i det hele taget, fotografer i Danmark – Bornholm 

– Hasle. Forskellige søgemuligheder, hvordan man kan komme ind på 

disse muligheder, samt om hjemmesider. En meget spændende aften 

mød godt frem.

Foredrag
Lørdag den 4. november kl. 14.00 i Store Sal på Rådhuset.

Her kommer Jesper Vang Hansen fra Rundetårn i København. Jesper 

Vang Hansen er formand for Bornholms Historiske Samfund. Han 

arbejder med historierne i Nørre Herreds tingbøger, og der er rigtig 

mange gode historier herfra i vores område. Så derfor mød godt frem 

til også dette foredrag.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Heroldsgade fylder 85 år

Hasles Heroldsgade kan i år fejre 

85-året for sin navngivning. 

Gaden er et forbindelsesled 

mellem to befærdede veje, der 

begge fører direkte til Rønne. 

Den løber mellem byens hovedåre, 

Storegade, og Fælledvej. Sidst-

nævnte begynder som bekendt 

først efter Grønbechs Gård og 

bliver mod syd videreført af den 

varierede vej gennem skoven. 

Efter min mening mere op-

levelsesrig end den snorlige 

landevej. 

Heroldsgade blev i 1932 opkaldt 

efter byens store søn, kgl. kam-

mersanger Vilhelm Herold (1865-

1937). Den begynder skråt over 

for det sted, hvor den vestlige 

del af Herolds barndomshjem 

med bagergården lå. Denne del 

blev nedrevet i 1907 til fordel for 

Hasle Tekniske Skole, der senere 

blev til ”Bia Lid”. 

Gaden bliver midtvejs gennem-

skåret af et uoverskueligt 

vejkryds, som dog er sikret af 

trafikstreger på vejen. Men 

gaden har et roligt præg, og den 

har minder om gamle håndværk. 

Smeden hamrede så det 

klingede i et smedehus, der lå 

lidt tilbagetrukket fra gaden. 

Skomageren sad og syede og 

flikkede i sit værksted. Der lød 

dyrelyde fra en avlsbrugergård, 

og det siges, at der længere 

tilbage i tiden lå en stubmølle på 

det vestlige hjørne mod Fælledvej. 

Heroldsgade hed oprindelig Lille 

Grønnegade. Den gik, ifølge et 

bykort af 1858, i vinkelform fra 

nuværende Heroldsgade videre 

ad nuværende Grønnegade til 

den østlige del af Storegade. 

Store Grønnegade var 

Sandløkkegades vestlige del af 

nuværende Julegade syd for 

krydset Julegade-

Stenbordet på Hasle Havn.
Disse prægtige mænd har mødt trofast op ved Stenbordet hver dag og 

diskuteret dagens begivenheder og ordnet hele verdenssituationen, men 

også nyt samværet med hinanden. - Ja, det var dengang.

Kalender 2018
Så er kalender 2018 på gaden. Den kan købes følgende steder: Hasle Røgeri – 

Jens Emil SPAR – Super Brugsen – Turistkontoret – samt i Lokalhistorien. 

Det er igen i år fotograf Mikael Vang billeder, der er sammensat af Christl 

Vang og Richardt Vang-Olsen. Denne smukke kalender koster 95,- kroner.
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Sandløkkegade. Gaderne havde 

deres navne efter store græs-

marker kaldet grønninger. 

Lokalhistorikeren, arkitekt Karl 

Thorsen skriver dog et sted, at 

Store Grønnegade gik fra 

Gulerodsgade (nuværende 

Fælledvej) østpå mod Rønne 

Landevej, hvilket nok er det mest 

sandsynlige. Det gamle bykort 

har præg af pladsmangel for ga-

deteksterne. Karl Thorsen 

fortæller endvidere, at Lille Grøn-

ningen strakte sig over det areal, 

hvor Tranbergs have ligger, og 

mod syd til det sted, hvor vi har 

”Vendelbogården”. 

Mølle og avlsbrug

Ved Heroldsgades sydvestlige 

hjørne ligger der et langt, gult 

bindingsværkshus med en stor 

have. Huset hører til Fælledvej, 

og det fortælles, at der på dette 

sted lå en stubmølle indtil 

1850’erne. Den nuværende ejen-

dom var møllerhuset, og trappe 

og tærskel i gården blev dannet 

af møllesten. Lidt længere mod 

nord, på hjørnet af Fælledvej og 

nuværende Smedestræde lå 

slægten Dues smedje.

Der blev efterhånden opført 

nogle dobbelte beboelseshuse i 

Heroldsgade. I 1924 flyttede 

ægteparret Viktoria og Per Albin 

Stoltz flytte ind i et nybygget hus 

i den østlige side af gaden. 

Derefter er der kun bygget et en-

kelt hus mere: Købmand C.O. 

Tranbergs rødstenshus med 

gavlen ud mod gaden på hjørnet 

af Heroldsgade og Smedestræde. 

Huset ligger foran den tidligere 

smedje. Tidligere var der en 

græsmark på dette sted. 

Vendelbogård.

Købmand Trandberg.
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For reservation ring på 56 96 92 01 eller  
book online på www.leport.dk

Vang 81 
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Lige over for O.C. Tranbergs hus 

er der et stykke jord, der hører til 

det gamle avlsbrug, i dag kendt 

som ”Vendelbogården”. Jordstykket 

er nu skjult bag et raftehegn.

På hjørnet efter Smedestræde 

mod nord ligger skomager Mar-

cussens hus, som det stadig 

kaldes. Viktoria Stoltz havde en 

erindring om, at skomageren og 

hans familie i sin tid boede i det 

modsatte hjørnehus, hvor ægte-

parret Reuss senere fik sæbebutik. 

Lige efter krydset Heroldsgade-

Grønnegade har vi til venstre hu-

set, der tidligere rummede 

Baptistmenighedens mødekapel. 

Huset var byfogedkontor i 

1880’erne. På den modsatte side 

ligger der boliger på stedet for 

den tidligere Tranbergs køb-

mandsgård. Den blev etableret 

af købmand Niels Christian 

Michelsen i 1868 og fungerede i 

100 år på sin egen holm omgivet 

af tre gader.

Herolds tak 

Tidligere hed Heroldsgade i 

folkemunde ”Linds Bakke”, op-

kaldt efter landpostbud Niels 

Lind, der boede i Heroldsgade 7, 

nabo til Viktoria og Per Albin 

Stoltz. Men navnet Heroldsgade 

er slået fast til minde om bager-

drengen, der blev verdenssanger, 

men til det sidste elskede sin fødeby.

Kammersangeren besøgte jævn-

ligt sin kære fødeø, og han har 

ganske sikkert nydt at trave en 

tur gennem sin gade med de 

pæne huse og haver. I kommun-

ens forhandlingsprotokol står 

der i referatet af mødet den 8. 

september 1932:

”Vilhelm Herold takker, fordi en 

Gade i Byen er bleven kaldt Her-

oldsgade.”

Arne Ipsen

Sæbehuset.

Babtist mødesal.
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Ekspressen
Reklame

eEkspressen
ReklameEksReklameEk

Ekspressen
B r ov a n g e n  2 1 C •  3 7 2 0  A a k i r ke by •  T l f . 2 8 5 5  0 3 4 0

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

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

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP

Hasle by omkring 1900

Hasleboen murer og organist 

Henry Ipsen gav omkring 1970 

mundtligt disse erindrede oplys-

ninger til sønnen Arne Ipsen:

Omkring 1900 var Hasles by-

billede præget af mange grønne 

områder. Og der var ikke mange 

egentlige gadenavne. Men der 

var da Storegaden, og den var 

kortere end i dag. Den gik fra 

nuvæ-rende Korsgade til stedet 

med posthuset til venstre og 

bageren til højre. Herfra ud mod 

Rønne Landevej lå ”Grønningen” 

med skrånende terræn ned mod 

den åbne bæk. 

Kun Storegade, Vestergade og 

gaden fra kirken og nedefter var 

brolagte. De øvrige gader var 

grus-lagte, og der var dybe 

rendestene med rendestens-

brædter. Det kunne gungre både 

i gaderne og fortovene, når der 

kørte vogne, hvis brædterne 

med deres bolte var lagt forkert. 

Hasle havde 20-25 avlsbruger-

gårde, de fleste var dobbelt så 

store som almindelige danske 

stats-husmandsbrug. Nogle af 

gårdene havde både en avlsvogn 

og en vogn til pænere brug, i 

nogle til-fælde vognmandskørsel. 

Avlsbrugerne havde spredte 

jorder i byvangen, og de havde 

mange tjenestekarle og tjenes-

tedrenge. Så der var leben 

omkring gårdene.

Mange af byens borgere havde 

en ko, og hvert andet hjem 

havde en gris i udhuset. Høn-

segård var der hos næsten 100 

procent af familierne. 

Sydligst i byens vestlige del, hvor 

vi nu har Løkkegade og Sønder-

gade, lå ”Fokkeløkken” nederst 

Henry Ipsen med familie.
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&

TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

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

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

mod vest og ”Trommeslager-

løkken” øverst, og der var gærde 

mellem løkkerne. Trommeslager-

løk-ken var et hævet område. I 

Trommeslagerhuset, opført i 

bindingsværk, på hjørnet af 

Vestergade og Løkkegade boede 

byens trommeslager, Randers 

Kofoed, som havde været 

trommeslager i 1864-krigen.

Hasles huse havde brønde, nogle 

af dem lå lige uden for 

gadedøren. De var dybe, for man 

skulle bore sig gennem jordens 

malersten for at komme ned til 

vandet. Nogle af brøndene 

havde en dybde af 10 alen (6-7 

meter, red.). 

Byen havde krumme gader med 

mange små købmandsforret-

ninger og mellem 5 og 10 skræd-

derværksteder.  

Lige efter havnen mod nord lå 

Hestestranden. Sidst på dagen 

trak avlsbrugernes tjenestekarle 

og drenge hestene til stranden 

og badede dyrene.

I forårs- og sommertiden kunne 

vi fra mit barndomshjem på hjør-

net af Storegade og nuværende 

Korsgade daglig se en flok 

ænder med en andrik i spidsen 

gå i en lang række ned til 

stranden. De gik fra Korsgade, og 

ænderne sluttede sig til flokken, 

efterhånden som den standsede 

op ved husene. På Hestestranden 

lå ænderne og snadrede og væl-

tede sig i vandet og på stranden, 

indtil det blev aften. Så gik 

flokken hjemad i en lang række. 

Randers Kofoed
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Der var altid opsyn ved Hestestranden, som forsvandt ved Hasle havns udvidelse til det dobbelte med afslutning i 

sommeren 1988. Damen med hatten er skolelærerinden Frøken Agnethe Dam.
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Hasle Datastâua

Tirsdag den 5. september 

starter vi den nye sæson i Data-

stâuan. En hel del har allerede 

tilmeldt sig, men der er stadig 

ledige pladser. Vi holder åbent 

tirsdage kl. 9 – 12 og onsdage 

kl. 9 – 16. Du vil så vidt muligt 

komme på et hold af 1 times 

varighed, når det passer dig 

bedst. Du vil få ”din egen” 

vejleder, hvad enten du har en 

pc, tablet eller smartphone. Vi 

mener, og har erfaring for, at ”en 

til en” vejledning giver det bed-

ste resultat. Du bestemmer, hvad 

du vil lære i netop dit tempo. 

Forstår du det ikke første gang, 

så prøver vi bare flere gange. 

Husk: Der findes ikke dumme 

spørgsmål!

Tilmelding til:   Cai Kruse på tlf. 

29290554 eller e-mail 

cai.kruse@bornholmer.eu hvis du 

er fyldt 60 år eller er førtidspen-

sionist.

Vi glæder os til den nye sæson 

med både nye og kendte an-

sigter. Til dig, som er ny, kan vi 

love, at du bliver en del af et so-

cialt fællesskab, hvor vi griner 

meget og passer på hinanden. Vi 

har brugere fra det meste af 

Vestbornholm, så det skulle være 

mærkeligt, om ikke du kender 

nogen i forvejen. Tag din egen 

”maskine” med, hvis du har en, 

ellers låner du af os. Alt er gratis, 

undtagen kaffe og kage.

Hasle Datastâua er en del af or-

ganisationen ”60+Bornholm”, 

som har 10 datastuer på hele 

Bornholm samt en telefonisk it-

support, som har åbent 4 dage 

om ugen. Vores hjemmeside 

hedder: https://www.60plus-

bornholm.dk/ - her kan du få alle 

oplysninger om os, bl.a. telefon-

numre til vores it-support.

Hjertelig velkommen til den nye 

sæson.

Cai Kruse

IT-vejleder søges

Er du habil bruger med godt 

kendskab til pc, tablet eller 

smartphone? 

Har du lyst til at indgå i et 

hyggeligt, varmt fællesskab som 

frivillig, ulønnet it-vejleder? 

Er du et tålmodigt, rart menneske 

med naturlig omgang med dine 

medmennesker, og har du hu-

moristisk sans? 

Så er du lige den person, vi 

gerne vil have ind i vort vejleder-

team! Henvend dig til neden-

stående, hellere i dag end i mor-

gen.

Cai Kruse
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Team Hasle Motion

EN DEJLIG DAG I HASLE DEN 23-7-2017 
122  CYKLISTER DELTOG OG UDEN UHELD I NORDBORNHOLM RUNDT, 

OG I ÅR  MED EN PRÆMIE VED LODTRÆKNING AF STARTNUMMER.  

VINDEREN BLIV GREGERS HØJME, SOM VAR PÅ FERIE PÅ ØEN. 

PRÆMIEN, DER VAR EN FLOT MOUNTAINBIKE, BLEV SPONSORERET AF  

MALERFIRMAET BORG,  BORNHOLMS ELEKTROMOTOR OG FRI BIKESHOP, SØNDERGADE 7. 

SPONSOR FOR AT AFHOLDE LØBET VAR : ESPERSEN.  

 

Så kom dagen endelig, hvor det nye Team Hasle Mo ons tøj ankom, 

og vi synes, det er så flot ! Første tur var Nordbornholm Rundt. 

Vi er dybt taknemlige overfor vores tøjsponsorer, så tak l jer alle. 

Team Hasle Mo ons  

tøjsponsorer:  

OK Entreprise 

Brødrene Anker 

Sommers Radio 

Krudthuzet  

Knud Jensen & Søn 

Hasle Savværk 

Bornholms Elektromotor 

Ole Almeborg 

Vækst-Huzet 

Hasle Autoværksted 

Flemming Svendsen vvs 

Espersen 

Hasle Røgeri 

Fri Bikeshop 

Bikes ckers 

Grønbech & Co 

De frivillige  

Et stort tak skal I have, vi kunne ikke gøre det vi gør 
uden jer ! 

Træningsdage og der 

MTB:  Torsdag  kl 1830 

Racer:  Søndag kl 0930 

Ved Hasle Klubhus. 
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Formand:
Michael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 56 96 91 42
michael.mogensen@nypost.dk

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 16
3790 Hasle
tlf. 56 96 98 49
bornholm@fuglesangen.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen
Søndergade 10
3790 Hasle
tlf. 56 94 91 94
hmh.ebbesen@gmail.com

Sekretær:
Bo Johansen
Ellevej 46
3700 Rønne
tlf. 56 96 50 84
Bo.Johansen@brk.dk

Bestyr. medlem:
Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 56 96 97 15
elsebeth@christiansen.mail.dk

Bestyr. medlem:
Finn Thisen
Kirkebyen 4
3790 Hasle
tlf. 56 96 91 24

Bestyr. medlem:
Svend Jensen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 56 96 97 15

1. Suppleant:
Michael Olsen
Kirkebyen 46
3790 Hasle

2. Suppleant:
Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Rutsker Byhave

Vi har som sædvanligt afholdt grillaftener i Byhaven. Hver første fredag 

i juni, juli og august mødes vi i Byhaven, hvor vi griller og hygger os 

gevaldigt.

Sankt Hans aften i Byhaven måtte vi desværre aflyse. Grillene var 

tændt men så åbnede himlens sluser sig og vi måtte opgive at 

gennemføre arrangementet.

Rutsker Sogneforening afholdt ordinær Generalforsamling
torsdag den 30. marts i FDF huset i Rutsker.

• Velkomst ved formand Elsebeth Christiansen.

• Iris Kofoed valgt til dirigent uden modkandidat.

• Bo Johansen valgt til referent.

• Stemmetællere: valgt blev Ole Hansen og Uffe Bay.

• Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indvarslet efter vedtægterne.

• Beretning ved formanden blev omdelt og godkendt.

• Regnskab fremlagt af kasserer Helle Ebbesen, regnskab enstemmigt godkendt.

• Genvalgt til bestyrelsen blev Benny Thiesen, Finn Thisen, Helle Ebbesen,

• Som suppleanter til bestyrelsen blev Michael Olsen og Uffe Bay valgt.

• Jytte Green blev genvalgt som revisor og Gürith Bock som revisorsuppleant.

• Ikke indkommet nogle forslag.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev konstitueringen således:

Formand Mikael Mogensen

Næstformand Benny Thiesen

Kasserer Helle Ebbesen

Sekretær Bo Johansen

Bestyrelsesmedlemmer 

Elsebeth Christiansen, 

Svend Jensen,

Finn Thisen
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The Ranch / Det gamle 
forsamlingshus i Rutsker

The Ranch i Rutsker er åbnet i ny 

istandsatte lokaler som restaurant, 

selskabslokaler og til afholdelse 

af alle typer af arrangementer 

hvor det kun er fantasien der 

sætter grænsen. 

Fleksibilitet er nøgleordet, ingen 

arrangementer er for store eller 

for små, storslåede eller beskedne 

arrangementer – det er kundernes 

ønsker vi står parate til at opfylde, 

fortæller Tommy Halberg. Den 

store sal er perfekt til teater / 

revy, musik m.m. og forslag til ar-

rangementer modtages meget 

gerne. Har du et arrangement du 

gerne vil holde koster det ikke 

noget at leje lokalerne og The 

Ranch har også en musiker 

tilknyttet stedet. 

The Ranch har som udgangspunkt 

åbent hele året fra kl. 14:00 til 

21:00 men er også fleksibel på 

dette punkt. Restauranten har 

som koncept hverdagsmad i 

bedste restaurant kvalitet til bil-

lige priser, f.eks. stegt flæsk ad 

libitum med kartofler og 

persillesovs til 89 kr. året rundt. 

Restauranten leverer også mad 

ud af huset, kontakt The Ranch 

for at høre nærmere om mu-

ligheder og priser.

En kop kaffe / the, en kølig 

forfriskning eller noget at spise - 

så er restauranten et besøg værd.

Du kan kontakte The Ranch på telefon 56 94 10 10 eller se mere på 

www.The Ranch.dk - e-mail: TheRanch@outlook.dk  /  Facebook: The Ranch

Støt Rutsker 
Sogneforening

Kun 100 kr. pr. husstand om året, 

pensionister ½ pris. 

Kontingent kan indbetales på 

vores konto 

(Husk at angive navn og 

adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et 

af bestyrelsesmedlemmerne.
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Grønbechs Gård

Eftermiddagsvagt på en almindelig søndag i juni på Grønbechs Gård. Det har regnet kraftigt i formiddag, så 

der har allerede været mange besøgende. Nu er solen fremme, så måske besøgstallet resten af dagen vil 

dale. ’Det var meget interessant’ siger en dame, idet hun er ved at gå. ’Det er jeg glad for at høre’ siger jeg og 

’tak for besøget’.  Mange har det som en fast tradition at komme her – år efter år.

Må på et tidspunkt instruere et par gæster i elevatorens finurligheder. De små mobiler i træ her i butikken får 

både kvinder og mænd i legehumør. En 10-års pige forelsker sig i en af puderne med ugleansigt – heldigvis 

er forelskelsen ikke forgæves. 

Solen skinner, så folk sætter sig udenfor med øl og æblemost. Det er ydermere så herligt, når man får en god 

snak med besøgende, som er lige så begejstrede som en selv for alt det, der udstilles. Det giver mulighed for 

at fortælle om nogle af de ’historier’, som kunsthåndværkerne diskede op med ved ferniseringen for en uge 

siden. Betagelsen, respekten for alle de kreative hjerner og for dygtige håndværkere kender faktisk ingen 

grænser.

En dejlig eftermiddag som ’billetsælger’ m.m. er ved at være til ende. Nu mangler bare tømning af diverse 

papirkurve – og – ikke mindst -  hvor stor har dagens omsætning været?  Hov – glem endelig ikke flaget 

udenfor.

Ida
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Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 56 96 43 68

Mob. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær  
Hanne Holm

Tlf. 56 96 92 29

Kasserer 
Flemming Hansen

Tlf. 56 96 42 07 

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem 

Birthe Pedersen

Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem 
Inger Hansen

Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest

Tlf. 61 34 11 88

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

HUSK!

Torsdag den 17. august 2017 kører vi sommerens anden udflugt.

Turen køres på Midt- og Nordbornholm. Vi skal drikke kaffe, have en 

øl/vandpause og slutter af med en dejlig middag.

Arrangementet koster kr. 140,- 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 ud i det blå. 

Vi er hjemme igen ca. kl. 20.30.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. august.

Lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00 på Rådhuset 

(Medborgerhuset)

Bjarne Kure kommer og underholder med sine egne historier og sange.

Der er kaffe og kage til kr. 20,-.

Hasle Haveforening har nedlagt 4 haver nede ved skoven og oprette et lille fristed hvor der er lavet en lille 

grillplads og Hasle Byting har sponseret 3 bord og bænkesæt. Området blev indviet af foreningens 

medlemmer med en lille hyggelig sammenkomst. Reimert var grillmester så det blev en rigtigt god 

eftermiddag i en af de få dage hvor solen skinnede.

Skulle du have lyst til at få en kolonihave er du velkommen til at kontakte foreningens kasserer 

Knud Erik Olsen på tlf. 2872 7011

Hasle Haveforening





Vi er den mest sælgende mægler  
af ejendomme på Bornholm.*

danbolig Bornholm.
v/Ole & Martin W. Kok-Hansen

Ejendomsmæglere, valuar & MDE · danbolig.dk

danbolig Rønne · Nørregade 6, 3700 Rønne · Tlf. 5695 1995 · roenne@danbolig.dk

danbolig Nexø · Torvet 13, 3730 Nexø · Tlf. 5649 1295 · nexoe@danbolig.dk

*Klide: boligsiden.dk/find mægler/Bornholm/solgte ejendomme pr. 14.06.2017.

Det er ingen tilfældighed, at rigtig mange vælger at sælge gennem danbolig Bornholm.
Vil du også have solgt din bolig?

Ring til danbolig Rønne på tlf. 5695 1995 eller danbolig Nexø på tlf. 5649 1295 
og få en gratis salgsvurdering.

Anden mæglerAnden mæglerAnden mæglerAnden mæglerAnden mæglerAnden mæglerdanbolig 

 Bornholm

Solgte ejendomme de 
seneste 12 måneder*

22  
solgte

46  
solgte

51  
solgte

123 
solgte

143 
solgte

308 
solgte

212 
solgte
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Vang beboer og grundejerforening

Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Leif Olsen

Kasserer 
Marie Nikolajsen

Sekretær 
Pia Christophersen

Menigt Medlem 
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus

Hans Jørn Karlsen

Hvad er sket i Vang
o Generalforsamling torsdag d. 6. juni.  

o Strandrensning lørdag d. 10. juni.

o Bixen åbnede søndag d. 11. juni kl. 16.30 for den nye sæson. 

Vi fastholder en daglig minimums-åbningstid fra 16.30- 18.00.

o Musik med Jens Ole Pihl fredag d. 16. juni. 

o Skt. Hans bål, Fredag d. 23. juni kl. 21.00. 

o Olaf Sørensens Trio lørdag d. 12. august.

Hvad sker i Vang i 2017
o Vange uge (uge 34) i Galleriet. Kom og besøg os. 

Der er åbent for udstilling om eftermiddagen.

o Sommerfest i Galleriet lørdag d. 26. august kl. 17.00. 

o Fællesspisning d. 23. november kl. 18.00 på Le Port.

o Juletræstænding og julehygge fredag d. 1. dec. kl. 16.30 

På Vang havn efterfølende går vi i Salteriet.

o Godt Nytår, Vi skåler for et godt nytår på Vang havn 

d. 01.01.18 kl. 00.00.
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Natur Børnehaven

Så er det tid til en lille opdatering 

fra vores lille børnehave her i 

udkanten af Hasle. :-) I skrivende 

stund nyder vi sommeren. 

Børnene og personalet holder 

ferie på skift, så huset er ikke så 

fyldt som det plejer at være. 

De sidste måneder har vi fejret 

mange børnefødselsdage, både 

hjemme hos børnene, på 

fælleden og i børnehaven. Hvert 

barn maler sig en T-shirt når de 

har fødselsdag, som så er deres 

gave, alle sidder vi spændt og 

kigger på når der pakkes op, og 

alle får kunstværket at se :-)

Vi nyder hver dag vores børne-

have, og al pladsen udenom. 

Især vores bålplads bliver flittigt 

brugt. Først og fremmest laver vi 

bål hver fredag, hvor vores mid-

dagsmad bliver tilberedt. Det 

kan være boller i karry, æggekage, 

suppe, eller livretten – 

kyllingespyd. Da vi fejrede skt. 

Hans brændte vi en fin heks af, 

den havde vores skolegruppe 

lavet dagen forinden. Flere efter-

middag finder vi på at bage brød, 

popcorn eller pandekager over 

bålet. Både børn og voksne 

nyder samværet rundt om bålet. 

Efter vores cykelmåned i maj har 

vi også været på et par cykelture 

i Hasleskoven -  mest ud imod 

det hvide hus, hvor vi bla. be-

søgte dagplejemødrene.

Nu ser frem til mere sommervejr, 

så vi kan komme lidt mere til 

stranden og soppe, og få afholdt 

de årlige vandkampe :-)

Her i sommerferien har vi også 

været til rundvisning på Grøn-

bech gård -  det kan varmt anbe-

fales. Mange fine kjoler, sjove 

snurretoppe, dejligt legerum, og 

flotte smykker. 

Har du/i lyst til at se vores lille 

Naturbørnehave er i velkomne til 

at komme på besøg. Husk bare 

at ringe først, så i er sikre på vi er 

hjemme. Vi har en Facebook side 

hvor i også kan se flere billeder 

fra vores daglig dag. 




