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Bestyrelsen
Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 1 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
Sandmarksvej 2 B, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 1 6 48
Email: bjarne.danielsen@brk.dk

Næstformand
Richardt Vang-Olsen
Toftebakken 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 57 / 26 21 46 57
Email: richardt@vang-olsen.dk

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

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 1 1
Email: k.e.olsen@mail.dk

Bestyrelsessuppleant
Thomas Bay Jensen
Myregade 1 , 3700 Rønne
Tlf. 40 22 56 41
Email: thomas.bay.jensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle
Tlf. 44 91 98 09 / 20 1 5 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk

Hasle Byting
Evaluering
Hasle Bytings festivalgruppe har
evalueret årets Harmonikafestival og pinsepartyfest den 5.-8.
juni. Der var fra alle sider stor tilfredshed, også og ikke mindst fra
deltagerne. Arbejdet med næste
års festival, som holdes i samme
weekend som i de foregående 3
år – i dagene 4.-6. juni er startet
op. Der er allerede stor interesse
for at deltage og der er indgået
mange bookninger til Hasle
Camping.
Efter den store tilslutning til pinsefesten (alt udsolgt) arbejdes
der også på en mulig forårsfest i
forbindelse med Harmonikafestivalen. Vi har reserveret datoen lørdag den 30. maj 201 5.
Mange af vore sponsorer har allerede meldt ud at de er parat til
at støtte igen i 201 5 og sidst men
ikke mindst kan vi glæde os over,
at festivalens hovedsponsor
Færgen har meddelt, at de også
støtter os i 201 5.

Hasle Musik- og Festuge
For 5 år i træk blev Hasle Musik- og Festuge afviklet i uge 31 i Hasle
Festugen var sponseret af Hasle Turist- & Erhversforening, Færgen, Ole
Almeborg A/S, Bornholms Brand og ikke mindst spillestederne.
Kunstneren Poul Pava have igen i år leveret motivet til
festprogrammet.
Der var musik/underholdning flere steder i byen og det var et meget
varieret musikprogram for enhver smag – en blanding af nye talenter
og flere mere garvede musikere/bands.

Så det er svært at være sur i Hasle.

Hasle Bytings Festivalgruppe
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post1 1 .tele.dk

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 95 56 77
Bordtennis
Jens Koefoed
Toftelunden 62, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 44 70
Mail: jk@ple.dk

Næstformand
Johnny Asmussen
Ellebakken 1 4, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 50 98
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Michael Kaas Hansen
Gammeltoft 1 1 , 3790 Hasle
Tlf. 30 1 8 1 6 88
Mail: Kaas@hansen.tdcadsl.dk

Klubhuset
Damløkkevej 1 9 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 1 0 1 7
Hasle Hallen
Byvangen 6 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 1 2, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Håndbold
Jannik Hjorth
Møllebakken 1 3 B, 3790 Hasle
Tlf. 26 71 1 9 95
Mail: janniksmhjorth@gmail.com
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 1 5D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 1 0A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 1 8 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Motionsløb
Frank Carlsen
Østergade 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 42 29
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Hasle Idrætsforening
Badminton
Sæson 201 4/201 5 nærmer sig hastigt, og der startes op i uge 36
(september 201 4 fra d. 2. september) på flg. tider i Haslehallen:
TIRSDAG:
Kl. 1 6.30 - 1 8.00: U9/U1 1 /U1 3/U1 5/U1 7
Kl. 1 8.00 - 1 9.00: Motionister
Kl. 1 9.00 - 20.00: Motionister
Kl. 20.00 - 22.00: U1 9/Senior + Holdkampe
TORSDAG:
Kl. 1 6.30 - 1 9.00: Ungdomstræning + Holdkampe
FREDAG:
Kl. 1 8.00 - 1 9.00: Motionister
Kl. 1 9.00 - 20.00: Motionister
Tilmelding til sæson 201 4/201 5 for motionister:
Ring til Doris Carlsen tlf. 5695 5677 / mobil 2442 4031 og få en
træningstid og giv navn, adresse og telefonnr. på de personer, der
spiller i den tildelte tid.
VIGTIGT: Ønsker en spiller at melde sig ud af HIF Badminton, sker det
ved henvendelse til Doris Carlsen eller Susanne Olsen, og ikke ved bare
at blive væk. Kontingentet bliver opkrævet, indtil udmeldingen er
foretaget pr. telefon, skriftligt eller ved personlig henvendelse.
Ungdomsspillere, der ønsker at spille badminton kan også ringe og
tilmelde sig eller møde op i de respektive træningstider.
For U1 9/Senior ring for tilmelding eller mød op tiltirsdags træniongen.
Hold samarbejdet mellem Hasle og Nyker senior fortsætter, og vi kan
godt bruge flere spillere, der kunne tænke sig at deltage i holdkampe
eller være reservespillere, så kom op og få et par hyggelige timer
tirsdag kl. 20.00 - 22.00.

Vedr. holdtilmelding sæson
201 4/201 5 forventer vi at
tilmelde 1 . Hold U1 3/U1 5 Drk. og
1 . Hold senior.
Træningstiderne kan også ses på
hjemmesiden.
Bemærk at vi spiller vore
holdkampe for senior tirsdag
aften og for ungdom torsdag fra
kl. 1 7.30.
Vi forbeholder os ret til, at ændre
træningstider, hvis det bliver
nødvendigt.
Fortsat go' sommer og vel mødt
til sæson 201 4/201 5.
Doris Carlsen
Badmintonudvalget
Hasle IF

B AN KO

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 17.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen
af april 2015.
Husk kaffekoppen
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Hasle Idrætsforening
Familiesvømning
fortsat første lørdag
Vi er rigtig glade for at kunne
fortælle, at Hasle Idrætsforening
har fået sin sædvanlige svømmetid i Rønne Svømmehal.
I sæson 201 4-201 5 fortsætter Familiesvømningen i Rønne Svømmehal således helt som vi plejer,
nemlig første lørdag i hver måned fra kl. 1 5.00-1 6.00 fra og
med oktober til og med april.
Kom og mød andre medlemmer
fra Hasle Idrætsforening og vær
sammen med dine børn på en
aktiv og sjov måde. Vandrutsjebanen er ikke åben, men der vil
være adgang til andre legeredskaber i bassinet – samt efterfølgende varm sauna.
Hvis du vil have fuldt udbytte af
bademuligheden, bør du komme
lidt før, så du kan være omklædt
og parat til at hoppe i vandet kl.
1 5.00.
Prisen er fortsat ”vandvittig” lav:
25 kr. for en familie, der bor på
samme adresse, og 1 5 kr. for enkeltpersoner. Det er en forudsætning for deltagelsen, at én i
familien er medlem af idrætsforeningen.
På gensyn i Rønne Svømmehal
fra kl. 1 5-1 6 på flg. lørdage i
201 4: den 4. oktober, den 1 .
november og den 6. december
samt lørdage i 201 5: den 3. januar, den 7. februar, den 7. marts
og den 4. april.
Karen-Margrethe Hansen Bager

Velkommen til Gymnastiksæson 201 4/201 5
Vi starter op i september, uge 38.
Vi har behov for din/jeres hjælp. Vi mangler instruktører til et par
børnehold og hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe eller komme
med gode ideer, hører vi gerne fra dig. Kontakt: Formand Iris Viborg
Kofod mobil: 51 27 91 22
Hvis man vælger at gå på 2 eller flere voksenhold, Trim og styrke, Fitness Dance og CrossGym, får man afslag i prisen.
Tilmelding sker direkte på holdene. De første 3 gange er prøve gange.
Girokort tilsendes, betaling i november. Se også HIF hjemmeside:
www.hasle-if.dk
Der er efterårsferie i uge 42.
Juleferie i uge 52 samt uge 1 og vinterferie i uge 8.
DGIs forårsopvisning er d. 21 .-22. marts 201 5 i Aakirkeby Hallerne
HIFs gymnastikafslutning er lørdag d. 1 4. marts 201 5 i Hasle Hallen.

Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF:
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Vi lægger vægt på 1 ½ times sjov gymnastik med god musik og masser
af spring! Her er plads til både rutinerede springer og helt nye gymnaster! Vi har både, rytme, sving og spring på programmet! Vi er sikre på,
at DU vil kunne lære en masse og ikke mindst få nogle gode venskaber!

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Powerputter (3-5 år, Børnehavebørn)
Børnene skal komme uden forældre
Mangler instruktør – er det noget for dig?
mandag eller onsdag omkring kl. 1 5.30 – 1 6.30 i Hasle Hallen
250,- kr. pr. barn for hele sæsonen
vides endnu ikke, men se på hjemmesiden Hasle-if.dk

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. Stimulerer barnets kreativitet/fantasi og motivere
det i at bevæge sig.

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:
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Spring 3. klasse+
Arbejder på at finde en instruktør – er det noget for dig?
Mandag kl. 1 7.00 – 1 8.30 i Hasle hallen
250,- kr. for hele sæsonen.
evt. d. 1 5. september 201 4 –
se mere på hjemmesiden www.hasle-if.dk

Forældre – barn (0-2 år) (dagpleje/vuggestue børn)
Mangler instruktør - er det noget for dig?
onsdag kl. 1 6.00 – 1 7.00 i Hasle Hallen
250,- kr. pr. barn for hele sæsonen
evt. d. 1 7. september 201 4 se mere på hjemmesiden: www.hasle-if.dk

Hasle Idrætsforening
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 skal komme i tøj de
kan bevæge sig i og forældre/bedste forældre skal også selv kunne
deltage i gymnastikken.

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:
Pris:
Opstart

Børnefræs (0.-3. klasse)
Karen-Margrethe Hansen Bager,
Camilla Hansen Bager og Kristiane Kromann
onsdag kl. 1 7.00 – 1 8.00 i Hasle Hallen
250,- kr. pr. barn for hele sæsonen
d. 1 7. september 201 4

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 og en masse rytmik. Og så skal vi selvfølgelig prøve forskellige håndredskaber i løbet af sæsonen. Holdet er
for både drenge og piger.

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Mixtic (4.-7. klasse)
Erica Schou og Nicoline Steinlein
Fredag kl. 1 5.30 – 1 6.30 i Hasle Hallen
250,- kr. for hele sæsonen.
d. 1 9. september 201 4

Kan du lide at danse, lave gymnastik og bevæge dig til musik? Så skulle
du prøve at komme til Mixtic. Holdet er for 4.-7. klasse, der synes det er
sjovt også selv at være med til at sammensætte trin og bevægelser til
små serier og koreografier. Vi henter inspiration fra bl.a. hip hop, funk
og show dance. Du vil også komme til at arbejde med både smidighed,
koordination, grundtræning, styrketræning og håndredskaber.

Erica og Nicoline

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Trim og styrke – til kødets fasthed
Ethly Westh
Mandag kl. 1 8.30 – 20.00 i Hasle Hallen.
520,- kr. for hele sæsonen.
(deltager du både på Trim og styrke og fitness Dance
eller CrossGym, koster dette hold kun 300,- kr.)
d. 1 5. september 201 4

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 stepper 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.

Ethly

Hygge og træning
i Aktivitetsparken
Der har været flot ”gang i den”
onsdag aften i maj og juni, hvor
gymnastikafdelingen i Hasle
Idrætsforening har koordineret
aktiviteter i Hasle Aktivitetspark.
Vi har fået mange positive tilkendegivelser på vores tiltag
med de mange forskellige
idrætsaktiviteter på samme lokalitet og samme tidspunkt. Det
gør det muligt, at hele familien
kan tage af sted, hygge sig og
lave fysisk aktivitet sammen – i
stedet for at tage af sted hver for
sig på forskellige tidspunkter.
Der har været dejligt at opleve
de mange, aktive børn, men vi
kunne sagtens have været flere
voksne. Vi vil nu overveje, om vi
skal ændre på rammerne til næste år.

Tak til ledere
Der skal lyde en stor tak til Heidi
Vadum og Marta Thorsen, der
sørgede for, at både børn og
voksne fik rørt sig på dansegulvet.
Og hvor er der bare blevet luftet
mange, farverige kettlebells og
løftet mange kilo gennem
sommermånederne. Godt gået!
På beachvolley-banen har AnneMette Kruse sørget for, at der
kunne spilles volleyball for både
store og små. Her blev der gået
til den, og kæmpet for hvert point.
Stor tak til Anne-Mette.
En særlig tak skal også rettes til
Cai Kruse, der sørgede for, at der
var tændt op i grillen fra kl. 1 7.30
i Multihytten, så man kunne hygge sig med sin medbragte mad,
inden aktiviteterne begyndte.
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Fitness Dance - voksenhold
Heidi Valum Skovgaard
torsdag kl. 1 9.00 – 20.00 i Hasle Hallen.
520,- kr. for hele sæsonen.
d. 1 8. september 201 4

Kan du lide at bevæge dig og få pulsen op? Så er Fitness Dance noget
for dig:) alle kan være med.

Heidi

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

CrossGym® og Kettlebells træning Voksne
Marta Thorsen
torsdag kl. 20.00 – 21 .00 i Hasle Hallen.
520,- kr. for hele sæsonen.
d. 1 8 september 201 4

I år opgraderer vi Crossgym træning med masser af Kettlebells fitness/sport øvelser.

Træning med Kettlebells omfatter hele kroppen, alle led, og
muskelgrupper, hvilket hjælper
kroppen til at "tale bedre sammen". Regelmæssig kettlebells
træning giver derfor generel forbedring af kondition, udholdenhed, styrke, knogletræthed (
mindsker risiko for knogleskørhed) samt toning af din krop.
Træningsprogrammet vil bestå af
god og solid opvarming, skills teknik forklaring og mulighed for
at prøve øvelserne og WOD workout of the Day - hvor vi i
fælleskab "kæmper os igennem"
et spændende program såsom
intervaller, gentagelser osv. Man
ved aldrig, hvad der venter en på
dagen!
Alle som elsker varieret træningsprogram, få sved på panden,
udfordre sig fysisk er velkomne.
Vi har kettlebells fra 4 til 20 kg, så
alle kan være med. Både øvede
"heros" og nybegynder kan træne
sammen og udføre dagens workout!
Marta

Vi forbeholder os ret til ændringer
i programmet.

Der er blevet luftet mange, farverige kettlebells og løftet mange kilo – af
dygtige piger og damer.

1 0-1 3 holdet, DGI gymnastiks
landsdelshold
Ønsker du ekstra udfordringer,
har DGI Bornholm et Landsdelshold for de 1 0-1 3 årige, 3.-6.
klasse – hvor der trænes både
rytmiske serier og springgymnastik. Kravet er, at du også går på
et lokalforeningshold (og at du
fylder min. 1 0 i løbet af sæsonen).
Træningen foregår torsdage kl.
1 8.00-20.00 i DGI hallen (for
spring samt ved fællestræningerne) og (for rytme) på Søndermarksskolen gymnastiksal.
Se flere oplysninger i Bornholms
Tidende.
På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22
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Hasle Idrætsforening
PETANQUE
Søndag den 1 . juni mødte 40
Friske petanque spillere op til
vores årlige skov og strand petanque, der i år var den tiende
udgave, og igen i år var vi begunstiget af godt vejr. Vi startede
med de to første spil der endte
ved P-pladsen ved glasværksvej
hvor vi nød den medbragte
frokost, og som et plus, så havde
den Bornholmske Spritfabrik
v/Niels Frost, skænket en skarp til
frokosten. Efter frokost spillede vi
igen 2 spil, og endte kl. ca. 1 5.00
ved røgeriet. Røgeriet havde igen
i år velvilligt skænket en røget
sild til hver deltager. Efter den
røgede sild var spist, havde vi
præmieuddeling, og vinder af
stævnet blev Lene Due Pihl fra
Nyker. Derefter var der lodtrækning af alle de dejlige præmier
der var sponseret af div. Forretninger, det siger vi mange tak for,
der var så mange sponsor præmier, så at alle deltagere fik
noget med hjem.
Klubmesterskab i double blev
afholdt søndag den 22. juni med
deltagelse af seks hold. Efter
nogle spændende kampe kunne
vi kåre de nye mestre, det blev
Senna og Kaj Erik foran Iris og
Bent, Mogens og Henrik og Kjeld
og Lissi.
Mandags-mix er en ny turneringsform som DGI-petanque er
startet på i år, og Hasle Petanque
havde den første spille dag
mandag den 30. juni, hvor der
mødte 1 8 hold til spillet på vore

baner, og mandags-mix afholdes
6 mandage på forskellige baner
på øen, og pointene bliver ført
videre indtil afslutningen den 4.
august.
Vores næste arrangement er den
1 0. august, hvor vi afholder
klubmesterskab i single, hvor tilmeldingsliste er opsat i klubhuset.
Hvis der er nogle der kunne
tænke sig at prøve at spille petanque, er i meget velkomne til
at komme ud til os på træningsdagene, kugler kan lånes.
Til slut vil jeg ønske alle en god
eftersommer med håb om mange gode timer på vore baner.
Kaj Erik Hansen
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Hasle Idrætsforening
Mere motion i
hverdagen
I dette nummer af HasleNyt, kan
du læse om nogle af de idrætstilbud, Hasle Idrætsforening tilbyder børn og voksne i efterårsog vintersæsonen 201 4/201 5.
Vi håber, at du og din familie
tager imod nogle af tilbuddene
og kommer afsted. I juni-nummeret af ”Perspektiv”, der er et
tidskrift om sukker og ernæring,
skrives der om betydningen af
motion – men også om, at det
det kan være svært at få motionen
ind i hverdagen. Der står bl.a.:
”Hverdagsmotionen er vigtig.
Hverdagen består af en sum af
rutiner og vaner, der grundlægges meget tidligt. Vi gør stort set
det samme hver dag. Men
hvordan kan vi ændre på vores
rutiner og vaner, således at vi får
nye vaner og motion ind i
hverdagen?
Nogle personer er så heldige, at
de er bidt af motion og ikke kan
lade være. Andre – cirka en tredjedel – skal kæmpe lidt mere
med at få motion til at være en
del af deres hverdag. Og for
deres sundheds skyld bliver de
nødt til at have et mere bevidst
forhold til det at bevæge sig.
Omgivelserne betyder meget, og
hvis man er i en kultur, hvor
mange motionerer, er der stor
sandsynlighed for, at man selv
gør det.
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Kom til FAMILIESVØMNING
i RØNNE SVØMMEHAL
1.lørdag i måneden kl. 15.00-16.00
2014: 4. oktober, 1. november, 6. december,
2015: 3. januar, 7. februar, 7. marts, 4. april
KOM 10 min. FØR, SÅ DU KAN VÆRE OMKLÆDT
OG PARAT TIL AT HOPPE I VANDET kl. 15.00.
ALLE HIF-medlemmer m. familie ER VELKOMNE
BARE MØD OP I SVØMMEHALLEN
OG HENVEND DIG TIL HIF´S REPRÆSENTANT
BETALING:
PR. HUSSTAND, UANSET ANTAL: 25 kr.
ENKELT PERSONER:
15 kr.

m.v.h.
Karen-Margrethe Hansen Bager
på vegne af

HASLE IDRÆTSFORENING
Familiesvømning

www.hasle-if.dk

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør voksne få pulsen op i
30 minutter om dagen i minimum 1 0 minutter ad gangen.
For ældre skal der også være balance og styrketræning, og der
skal trænes 60 minutter hver

dag. Børn og unge bør være aktive i 60 minutter om dagen.”
Så en opfordring til, at du får
plads til mere motion i
hverdagen. Det er sundt!
Karen-Margrethe Hansen Bager

Hasle Småbådeklub
Formand:

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

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

Kasserer:

Torben Mogensen
24 65 70 1 8
kas@hasbk.dk

Sekretær:

Jørgen Hansen
40 1 3 1 1 1 9
sek@hasbk.dk

Medlem:

Niels Bjerregård
22 93 81 72
med@hasbk.dk

Suppleant:

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

Vinteren 201 3/1 4 vil blive husket
som en af de gode. Der faldt næsten ingen sne, og problemer med
is i havnen blev der aldrig tale
om. Kun omkring slæbestedet i
lystbådehavnen dannedes lidt is.
Til gengæld havde vi nogle storme,
men ingen af vore medlemmer
har meldt om nævneværdige
skader.
Til gengæld var torskefiskeriet
ikke noget at råbe hurra for. Man
hørte fra flere medlemmer, at
fangsterne var få og torskene
meget små. Hen på foråret 201 4
har torskefiskeriet vist lidt bedre
takter, og de fremmede pirkebåde
er også vendt tilbage. For laksefiskeriet er det gået noget bedre.
Erhvervsfiskerne har haft gode
fangster, og en af bådene fik en
laks på 26 kg.
Medlemmer af Hasle Småbådeklub har også jagtet de store
laks, og det ville være en god
oplevelse at hive en laks på 26 kg
ind i en jolle. Men mindre kan
også gøre det, og de der driver
trollingfiskeri har haft gode
fangster. Resultatet kan ses på
klubbens hjemmeside, hvor
nogle af fangsterne er uploadet.
Ved generalforsamlingen i februar
blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen, som nu består af formand:
Sven Olaf Kjær, næstformand
Jørn Ole Jensen, kasserer Torben
Mogensen, sekretær Jørgen
Hansen, medlem Niels Bjerregård
og suppleant Carsten Reker Hansen.
Der var ønsker fra forsamlingen
om at få gang i nogle medlemsaftener, hvor temaet skulle være
socialt samvær og udveksling af
erfaring og fiduser. Det tog bestyrelsen op, og der er her i foråret
afholdt to medlemsaftener. Det
blev ikke noget tilløbsstykke,
men til gengæld blev mange ting
vendt, og man kan altid lære af

andres erfaring. Disse medlemsaftener vil nok blive forsøgt igen
til efteråret.
Der er planlagt to fiskekonkurrencer i år, hvoraf den første er
afviklet, når dette blad læses.
Den bliver nemlig afholdt den
24. maj, og som noget nyt startes
dagen med morgenkaffe og
slutter med et grill arrangement.
Den anden fiskekonkurrence bliver afviklet den 20. september.
Nogle af vore medlemmer deltog
i den kendte ”Trolling Master
Bornholm”, en konkurrence der
løber over fire dage. Desværre
kom ingen af dem på podiet,
men indbyrdes blev største laks
fanget af Flemming Snowmann
med 1 1 ,560 kg., Carsten Olsen
med en laks på 1 1 ,1 20 kg, og
Frank Jørgensen med en laks på
1 0,520 kg. Alle sammen fine laks.
Tillykke med det.
Hasle Småbådeklub ønsker alle
en god sommer, og skulle andre
lystfiskere få lyst til at dyrke fællesskabet, er nye medlemmer altid velkomne. Se mere på hjemmesiden http://www.hasbk.dk
Sven OlafKjær
Formand
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
56 96 47 69
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 1 9 60
Medlem:
Jytte Winberg
56 96 46 88
Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03
Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89
Suppleant:
Jonna Hansen
56 48 03 09
Stolegymnastik
Mandage kl. 1 0.00-1 1 .00, onsdage kl. 1 3.00-1 4.00. Det er både
siddende og stående øvelser.
Kortspil
Mandage og torsdage kl. 1 2.1 5 1 5.1 5.
Spillerne har det hyggeligt og
morsomt og der spilles hele året.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 48 68
Her kan selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere
mødes og deltage i en række aktiviteter
formiddag eller eftermiddag.
Der er på alle aktiviteter en frivillig holdleder, som hjælper.

Kursus i EDB for begyndere.
På Aktivitetscenteret, Toftelunden 5, Hasle er der til efteråret 5 ledige
pladser på EDB-holdet om tirsdagen kl. 1 3:00 - 1 5:00.
Der er også få ledige pladser onsdag og torsdag eftermiddag.
Så har du lyst og mod – du får stille og roligt vejledning i brugen af
tastatur, computer, printer
Og lærer de forskellige muligheder at kende vedrørende bl.a. mail og
internet – NemID, E-boks, borger.dk, regionskommunen m.v. - så ring
til 56 92 48 68 og meld dig til.
Starttidspunkter : Onsdag formiddag:
Holdet starter den 3. september.
Tirsdag eftermiddag: Holdet starter den 9. september.
Onsdag eftermiddag: Holdet starter den 1 . oktober
Torsdag eftermiddag: Holdet starter den 2. oktober.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i lige uger.
Løbbinding, quilling,
æskebeklædning, patchwork,
knytning, nålefilt m.m.
Kreativt værksted
Tirsdag 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.
Hyggeligt samvær
Torsdage kl.1 3.00-1 5.00.
Kom med dine ideer eller få ideer
og nyd det sociale samvær, mens
du laver forskellige ting efter eget
valg.

Stavgang
Mandage kl. 9.30 -1 0.45.
Stave kan lånes.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 1 3.00-1 5.00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller lignende.

Engelsk
Tirsdage kl. 1 3.30 -1 5.00.
Få ledige pladser hvis du har lyst
til at opfriske sproget.
Bogudgift ca. 1 50 Kr.

Papirflet
Torsdag kl. 1 3.00-1 5.00.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.

Starttidspunktet annonceres senere.

Gymnastik for mænd
Torsdage kl. 1 5.30-1 6.30. Styrkeog konditionstræning.
EDB
Onsdag kl. 9.00 – 1 1 .00 og 1 3.1 5 – 1 5.1 5.
Tirsdag kl. 1 3.00 – 1 5.00.
Torsdag kl. 1 3.1 5 - 1 5.1 5.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscenteret.
Banko
Vi spiller banko sidste torsdag i
hver måned kl. 1 3.00, men
ændringer kan forekomme - se
under kommenende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. – 3 plader koster
1 0 kr. Kaffe og kage kan købes.
Tilmelding ikke nødvendig – vel
mødt.

Arrangementer

Hasle Datastâua
Klar til ny sæson
Sæsonen 201 4/1 5 står for døren.
Vi starter i uge 36 (tirsdag den 2.
og onsdag den 3. september).
Om tirsdagene kl. 9 – 1 2 (3 hold).
Om onsdagene kl. 9 – 1 2 (3 hold)
og kl. 1 3 – 1 6 (3 hold).
Vi holder stadig til i medborgerhuset ”Rådhuset” på torvet i
Hasle. (Indgang fra Rådhusgade).
Vi er 1 1 vejledere, så du har ”din
egen” vejleder, som vil vejlede
dig om netop det, du gerne vil
lære og i dit tempo.
Vi kan vejlede i brugen af computer, Ipad, tablet og Iphone, og
du kan medbringe din egen. Vi
har computere, som du kan
bruge, hvis ikke du selv har en.
Det er gratis at komme i Datastâuan!
Stemningen er afslappet og
hyggelig, og før og/eller efter
lektionen er der altid mulighed
for at købe sig en kop kaffe og et
stk. kage, som nydes i den gamle
byrådssal.
Ring eller mail for tilmelding til:
Cai Kruse (Leder).
Tllf.: 29290554,
Mail: cai.kruse@bornholmer.eu

Kommende arrangementer i Aktivitetscentret:
Efterårsfest
Pakkebanko
Tøj-salg
Syng sammen
Generalforsamling
Julestue
Pakkebanko
Julebuffet
Syng sammen

d.1 8. september
d. 25. september
d. 1 4. oktober
d. 23. oktober
d. 5. november
d. 1 8. november
d. 20. november
d. 27. november
d. 1 1 . december

kl. 1 1 :30
kl. 1 3:00
kl. 1 0:00 - 1 3:00
kl. 1 3.30
kl. 1 3:30
kl. 1 3:00
kl. 1 3:00
kl. 1 1 :30
kl. 1 3:30

13

Bådemotorklubben Columbus
Lidt nyt fra Columbus
Efter en vente tid på 1 7 år kunne
Columbus åbne sin udstilling på
Hasle Havn den 21 -06-201 4.
Det var en meget stor glæde for
Columbus, at kommunen har
stillet lokaler til rådighed for os.
Der var ca 80 personer mødt op
for at se på vores udstilling og
ønske os tillykke.
Det har også været en travlt tid
for Columbus, for at få tingerne
gennemgået og fikset op, men vi
nåede det til tiden.
Jeg synes godt at jeg her kan sige
tak, til de af vores medlemmer,
som har gjort et stort stykke arbejde, uden dem havde der jo
ikke været noget som hedder
Columbus.
Vi holder udstillingen åben hver
dag til efterårsferien er slut.
Åbningstiden er fra kl. 1 3 – 1 7
Der er motor start kl. 1 4 så vidt
muligt, man ved jo ikke helt,
hvordan motorerne er i humør
den dag.
Det er også gået godt med, fordeling af vagterne, igen tak til de
medlemmer som indgår som
kustoder.
Jeg synes vi har godt besøgt og
der er mange som spørger om
både dit og dat, det svarer vi så
på så godt vi kan.
Vi fortæller også en historie i ny
og næ, det er ikke sikkert den er
ens hver gang, men det bliver
den vel ikke ringere af.
Vi ser frem til at kunne vise endnu
flere ting frem fra vores depot, til
næste år.
Jeg vil også lige benytte lejligheden, til at tilbyde dem som ikke
kan få tiden til at gå, en mulighed for at melde sig ind i Columbus, så skal vi nok hjælpe jer.
Ejner
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Børnehuset i Hasle
Hej igen, - en hilsen fra
Børnehuset
Jeg fortalte sidst om vores flerkulturelle uge, en bragende succes hvor vi sammen med børnene såede små frø til nye historier.
–Jeg kan høre at vores arbejde i
den uge bærer frugt. F.eks kom
vores pige med grønlandske
rødder og havde lyst til at synge
for os på Grønlandsk. Det var vidunderligt at se og høre hvilken
interesse det havde hos de andre børn og jeg er sikker på at
det har haft en stor betydning
for pigen at hendes kammerater
viser interesse for den del af
hende også. Jeg ku` se stoltheden
lyse ud af hende når hun sang
og de andre børn bad om at høre
mere

Siden sidst har vi bl.a:
• Været med i projekt cykelleg . –
Det er et nationalt projekt
der i al sin enkelthed består af
en række kendte børnelege,
som er blevet gjort til cykel lege.
Kan man først fange sæbebobler, spille cykelbold og lege fangeleg på cyklen, er man godt på
vej til at blive en trafiksikker cyklist.
Børnene sætter en stor ære i at
deltage og dygtiggøre sig, og i
tiden før og efter er der ekstra
mange børn der har deres cykler
med i børnehaven.
• Været på drengetur
• Været på pigetur
• Fejret blomstens dag , med
blomster og forældrekaffe.
–Blomsterne pynter så dejligt på
legepladsen og børnene nyder
at følge og vande deres egen
blomst.
• Afholdt forældremøde hvor vi
havde inviteret Kirsten, vores talepædagog til at komme og tale
om betydningen af at være nærværende. Bagefter hjalp vi hinanden med at blive klogere på
alle de muligheder der er for

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk
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Børnehuset i Hasle
børn og børnefamilier i Hasle, der er mange skal jeg hilse og sige!
• Været til ugentlige rytmikdage i
hallen, børnene ææææælsker det
• Afholdt arbejdsdag med forældredeltagelse, det er dejligt at så
mange vil bruge tid af deres
sparsomme fritid til at hjælpe
med at holde vores børnehave
fin og pæn.
• Afholdt børnenes internationale dag på fælleden. Vi havde
sammen med Nyker Børnehus
arrangeret og inviteret til leg på
fælleden. Der kom børn fra nær
og fjern. Særlig dejligt var det at
møde de lokale børn fra både
dagplejen, naturbørnehaven og
skole
• Spist frokost på røgeriet og
kørt med hestevogn , -super
dejlig dag
• Været til trolling, folkemøde og
jazzfestival,- og hjemme og besøge Anne
• Fejret Sankt Hans med pølser
og brød på bål.
• Plukket hyldeblomster og lavet vores egen Hyldeblomst saft
Sommeren har også ramt børnehuset og både børn og personale holder ferie på skift.
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Det betyder ikke at børnehuset
er tomt, -vi har åbent hver dag
men uden særligt planlagt
program. Vi vurderer fra dag til
dag og afhængigt af antal af
børn, vejr og lignende, afstemmer vi hvilke tilbud vi skal give
børnene. Nogle dage er der en
tur på programmet, andre dage
tænder vi for vandslangen og leger med vand, til stor morskab
for børnene I skrivende stund er
hele huset taget afsted sammen
for at nyde skovens skygge,
madpakker og hinanden

Nye børn:
Det kan godt være der alle
steder bliver talt om at Bornholm
er en ø i afvikling, MEN her i dejlige Hasle er der altså børn og
der er flere på vej, både lokale
gravide mødre, men også tilflyttere. Dejligt. Børnehuset har
dags dato indskrevet 1 0 nye
børn siden 1 /1 -201 4
Fælleshave:
Børnehuset har mangeårig tradition for samarbejde med plejehjemmet, og som en naturlig
fortsættelse af det samarbejde
og vores deltagelse i SOL projektet, besluttede vi I foråret at
ville etablere en fælleshave i for-

bindelse med plejehjemmets
sansehave. Vi inviterede Naturbørnehaven med og sammen
søgte vi, -med hjælp fra Hasle
byting, penge til etablering af
palle bede og lign.
Forleden fik vi positivt svar, vi har
modtaget penge til etablering,
som vi vil gå i gang med at planlægge efter sommerferien.
Tanken er at alle borgere i Hasle
skal have mulighed for at benytte haven, så hvis du har en
særlig interesse eller lyst til at
være med til at etablere og evt.
drive en sådan have ( I samarbejde med andre) så må du
meget gerne kontakte mig.

Se et børnehus:
Har du lyst til at møde os, se og
høre mere om børnehuset er du
meget velkommen til at kontakte
os. Måske er der grundlag for et
åbent hus arrangement og ellers
er man altid velkommen til at aftale et besøg, vi viser gerne
børnehuset frem Ring på: 56 92
45 1 1 .
Fortsat dejlig sommer ønskes
Hasle Nyt`s læsere af
Børnehuset i Hasle

Mission Afrika Genbrug
Butiksudvalg

Hasle Genbrug – kort og godt, her er både stort og småt

Formand

Vi har altid brug for pæne brugte
møbler, barnevogne, klapvogne,
høje barnestole, legetøj, cykler,
småting, alt til husholdningen og
selvfølgelig rent og pænt tøj, og
mange andre ting og sager. Såfremt det drejer sig om større
ting så kontakt gerne et af
udvalgsmedlemmerne, så vi
sammen kan afgøre om det er
noget der egner sig for vores
butik .

Ulla Engell
Krummevej 4, 1 . th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer

Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 56 96 63 81
e-mail: ipsens@mail.tele.dk

Sekretær

Lene Ipsen
Gammeltoft 33, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 49 1 8
e-mail: lene-ipsen@mail.dk

Udvalgsmedlem

Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 1 0

Udvalgsmedlem

Birgit Ipsen
Toftelunden 56, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant

Vore åbningstider er:
Mandag – Fredag
kl. 1 0.00 – 1 7.00
Lørdag
kl. 1 0.00 – 1 3.00

Storegade 22, Hasle
Tlf. 50 58 92 80

I Mission Afrikas 81 genbrugsbutikker kan du gøre en god handel
og samtidig støtte vore mange
projekter.
Mission Afrika samarbejder med
partnere i Afrika og Danmark om
flere end 70 kirkelige og sociale
projekter.
Projekterne favner bredt inden
for sundhed, kapacitetsopbygning, udveksling, forkyndelse,
gadebørn, landsbyudvikling, og
radio/tv.

Ethel Olsen
Toldbodgade 2, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 51 05
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand

Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer

Lene Ipsen
Tlf. 56 96 49 1 8

Sekretær

Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem

Afholdte arrangementer:

Det er måske ikke så relevant at beskrive arrangementer, der har
fundet sted, men alligevel skal her nævnes et par stykker, som
bestyrelsen synes var rigtig gode.
Lørdag den 1 0/5 havde vi besøg af ”Pisterne” fra Lolland, det er en
teatergruppe af pensionister, som har bestået i 30 år og været på
Bornholm 27 gange. De opførte stykket ”Når nøden er størst”,
Et rigtigt godt/velspillet stykke, som vores medlemmer roste meget.
Medlemmer der ikke så stykket gik glip af en herlig eftermiddag.
Rygterne går på, at de kommer igen i 201 5, Så opfordringen skal være,
at mød godt frem når der senere bliver annonceret om sted/tidspunkt.
Onsdag den 1 8/6 var der udflugt – Sydbornholm. 85 medlemmer
deltog (rigtig godt). Efter opsamling gik turen ud i det bornholmske
landskab og især på de små veje, hvor man ikke kommer så tit.
Eftermiddagskaffen bliv indtaget på ”Kanns hotel”, efter denne var
indtaget, gik turen videre indtil man nåede Snogebæk, hvor der var en
lille pause, så de forskellige ting kunne foretages (væskeindtagelse,
strække ben, købe is m.v.). Turen gik videre til den spændende
afslutning på turen og det var, hvor aftensmaden skulle indtages. Det
kunne der stemmes på, og vinderne blev Flemming Lund-Pedersen og
Benny Bech. Stedet var restaurationen ”Lufthavnen” hvor Casper havde
lavet en rigtigt god middag bestående af saltsprængt svinekam, nye
kartofler, grønsager og peberrodssovs + citronfromage. Derefter gik
turen hjemover og vi var i mål igen ca. 20.30, en rigtig god tur.

Kommende arrangementer:

Torsdag den 1 4. august skal vi køre sommerens anden udflugt. Turen
går til Midt- og Nordbornholm. Vi skal drikke kaffe/te, have en
øl/vandpause og fine et sted at spise. Arrangementet koster kr. 1 25,-.
Der køres fra Rutsker kl. 1 2.45, Hasle Torv kl. 1 3.00, Solgården kl. 1 3.00,
Sorthat/Muleby kl. 1 3.1 5.
Vi er hjemme igen kl. ca. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 1 2. august (håber
Undertegnede ønsker at blive medlem af: Hasle Nyt er modtaget, skulle gerne være udkommet i
går).
Inger Hansen
Tlf. 56 96 48 73

Hasle/Rutsker Pensionistforening
Navn:
Fødselsdag/år:
Adr.:

Lørdag den 6. september kl. 1 4.00 på Råhuset.
Der spilles banko, tag en pakke med til ca. kr. 20,Der er kaffe/te og kage til kr. 20,-.

Lørdag den 27. september kl. 1 4.00 på Rådhuset. –
flyttet fra den 20. september.
En eftermiddag med sang og musik. Der kommer nogle
og spiller og synger for os
Der er kaffe/te og kage til kr. 20,-.-.

Navn:
Fødselsdag/år:
Adr.:
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Såfremt man ønsker at blive medlem af
Hasle/Rutsker Pensionistforening, kan kuponen til
venstre udfyldes.
Ring til en i bestyrelsen, som vil komme og afhente
den og samtidig fortælle om foreningen.

Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker

Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-1 2
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tirs. og tor. 1 0-1 3

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag d. 7. september kl. 1 4.00 afholdes friluftsgudstjeneste for
begge sogne i Finnedalen – på græsmarken skråt overfor
Finnedalshytten. FDF og kirkekrummerne medvirker ved
gudstjenesten. Tag kaffekurven med og noget at sidde på – og en
paraply, hvis det bliver bygevejr. Alle er velkomne og kirkebil kan
benyttes. Adressen er: Finnedalsvej 7, 3790 Hasle.

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed

Tlf. 51 51 0945
E-post: karenhvam@gmail.com

Graver i Hasle

Preben Sommer

Træffes tir-fre. på kirkegården på
Fælledvej. Fridag mandag.
Tlf. 5696 51 1 5 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander

Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 91 35
E-post: rutskirke@c.dk

Organist

Lindalee Laur

Tlf. 5696 6762 / 6060 7849
E-post: lindaleelaur@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler

Tlf. 5697 01 09

Hasle Menighedsråd

Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 1 1 , tlf. 5696 4566
Kirkeværge Ole Petersen
Tlf. 2946 2890

Rutsker Menighedsråd

Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 1 1 , 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. 21 . oktober
til sognepræsten.

MENIGHEDSRÅDSVALG I HASLE d. 9. september
Der er gået 2 år siden vi sidst havde valg til menighedsrådet, og nu er
det så tid igen. Nogle af os har været der i en del år, og nu ser vi gerne
at andre vil tage over, og vi håber at mange møder op denne aften på
Hotel Herold. Læs mere i annoncen her i Hasle-Nyt.
Venlig hilsen Menighedsrådet

BØRN OG MEDIER
Et Kirke-Skole forældre-arrangement
torsdag d. 30. oktober kl. 1 9.00 i
Kantinen på Svartingedal Skole,
Kirkegade 4, 3790 Hasle.
Emnet er bl.a. digital mobning, og vi får
besøg af konsulent i Kidsandmedia.dk,
Steen Eskildsen, der skriver sådan her som oplæg til aftenen: "Luder jeg

sviner dig til som jeg vil. Du er bitch og skal dø fucking grimme luder." Den
slags er desværre hverdagskost for mange unge, når de læser SMS eller i
opslag på deres facebook væg. Mobning har altid eksisteret, men med
udbredelsen afmobiltelefoner og brugen afsociale medier som f.eks.
facebook har mobningen ændret karakter. Hvad gør vi som forældre i
denne digitale verden for at beskytte vores børn og unge? Hvilke erfaringer
har I, hvilke råd kan vi give børnene?

Der er fri entré.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MIDLERTIDIG LUKNING AF RUTS KIRKE
Ruts Kirke vil være lukket fra 1 8. aug. til ca. 28. nov. Årsagen er primært, at kirkens vægge indvendigt skal
renses for gammel gulnet plasticmaling og derefter kalkes igen. Desuden foretages også enkelte andre
nødvendige reparationsopgaver i kirken. Arbejdet forventes afsluttet, så vi kan åbne en lys og smuk kirke
igen første søndag i advent, d. 30. november. Mens Ruts kirke er lukket holdes gudstjenesterne som
fællesgudstjenester i Hasle Kirke. Lige bortset fra den 28. september, hvor der er høstgudstjeneste for
Rutsker Sogn i FDF huset i Rutsker.

AUGUST

NOVEMBER

24. - 1 0.s.e. trinitatis, Matt 1 1 ,1 6-24
Hasle 1 0.30 Fællesgudstjeneste.
Udflugt efter gudstjenesten
Ruts Ingen, se Hasle

2. – Alle Helgens dag, Matt 5,1 3-1 6
Hasle 1 0.30 Kirkekoret medvirker, Kirkekaffe

31 . – 1 1 .s.e. trinitatis, Luk 7,36-50
Hasle 1 0.30 Lis Hegner Mortensen

SEPTEMBER
7. – 1 2.s.e. trinitatis, Matt 1 2,31 -42
Hasle 1 4.00 Friluftsgudstjeneste lige overfor
Finnedalshytten
1 4. – 1 3.s.e. trinitatis, Matt 20,20-28
Hasle 1 0.30

1 6. – 22.s.e. trinitatis, Matt 1 8,1 -1 4
Hasle 1 0.30 Kirkekaffe
Indsamling til Dansk Bibelinstitut
23. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 1 1 ,25-30
Hasle 1 0.30
30. – 1 .s.i advent, Matt 21 ,1 -9
Ruts 1 0.30 Kirkekoret medvirker
Hasle 1 4.00 Kirkekaffe

21 . – 1 4.s.e. trinitatis, Joh 5,1 -1 5
Hasle 1 0.30 Høstgudstjeneste, Kirkekrummerne
medvirker
Indsamling til Kirkekrummerne

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

28. – 1 5.s.e. trinitatis, Luk 1 0,38-42
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30 Høstgudstjenete i FDF-huset,
Kirkebyen 33. FDF medvirker.
Indsamling til FDF-Hasle-Rutsker

Kirkebil

OKTOBER
5. – 1 6.s.e. trinitatis, Joh 1 1 ,1 9-45
Hasle 1 0.30 Kirkekaffe
1 2. – 1 7.s.e. trinitatis, Mark 2,1 4-22
Hasle 1 0.30
Indsamling til Bibellæserringen
1 9. – 1 8.s.e. trinitatis, Joh 1 5,1 -1 1
Hasle 1 0.30 Knud Henning Hansen
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9. – 21 .s.e. trinitatis, Luk 1 3,1 -9
Hasle 1 0.30

26. – 1 9.s.e. trinitatis, Joh 1 ,35-51
Hasle 1 0.30 BUSK, Kirkekaffe

Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Rutsker: Taxa Nord 5648 0832
Hasle: Bornholms Taxa 5695 2301

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 1 0.45. Kaffe kl. 1 0.1 5

Kirkesiderne
AKTIVITETER

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

KIRKEKORET HASLE-RUTSKER
Fra 9. september er der korøvelse hver tirsdag aften kl. 1 9.30 – 21 i
Hasle Kirke. Koret medvirker ved gudstjenester og andre
arrangementer ca. en gang om måneden. Koret er p.t. på ca. 20 voksne
sangere og der er åbent for flere. Henvendelse til organist Lindalee
Laur eller kirkesanger Aase Houler.
KIRKEKRUMMERNE
For alle børn fra 4 år og til ca. 1 0. Hver fredag kl. 1 6-1 7.1 5 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 1 5.45. Få
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 041 4
eller på præstekontoret.
FDF HASLE-RUTSKER
Hver onsdag kl. 1 8.00 – 1 9.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset,
Kirkebyen 33 i Rutsker. Børnene samles i deres ”klasser” eller i det fri til
forskellige spændende lege og opgaver. Flere oplysninger kan fås ved
kredsleder, Katrine Branth, tlf. 5696 5627 eller 2422 631 6

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

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 3. sept., 8. okt. og 1 9. nov. kl. 1 9.00 i graverlokalet
Kirkevej 1 , Rutsker.
Hasle: Den 1 . okt. og 20. nov. kl. 1 9.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.
VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.
EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 1 4, Hasle. Samtale- og bedemøder hver onsdag 1 9.30
desuden fælles møder med Rønne ELM.
Nærmere oplysninger hos Lene Ambrosen, 5696 6321

Ruts Kirke

Personregistrering

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 1 4 dage efter fødslen.

KLF - KIRKE og MEDIER
Hasle - Rutsker afdeling afholder ordinær generalforsamling ons. d.1 2
nov. 201 4 kl. 1 9.30 i E.L.M.`s missionshus, Julegade 1 4, Hasle.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Helmer Olsen, Rønne fortæller og viser billeder fra et ophold i Israel.
Der er lotteri og gratis kaffebord.
Alle er hjertelig velkomne. Bestyrelsen

Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales
med præsten.

VI SYNGER JULEN IND
3. dec. kl. 1 9.00 i Ruts Kirke.
1 1 . dec. kl. 1 9.30 i Hasle Kirke, Kirkekoret medvirker.

Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med
præsten. Prøvelsesattest skal
man have på
kommunekontoret.
Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.
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Kirkesiderne
EFTERÅRETS SANGE
Hasle-Rutsker kirkekor indbyder sammen med menighedsrådene til en
sangaften/musikgudstjeneste med en god blanding af kor- og fællessange.
Der bliver fokus på høstens og efterårets sange og salmer.
Tirs. d. 7. oktober kl. 1 9.30 i Hasle Kirke. Alle er velkomne!

NY ÅBEN STUDIEKREDS
For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken og bibelen
lidt bedre at kende. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der bliver hver gang et kort oplæg
ved studiekredslederen, læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen eller kirkehistorien og lejlighed til en
uformel drøftelse. Studiekredsen er arrangeret af sognemedhjælper Karen Kofoed, min kone Pernille og
undertegnede. Det foregår hver gang i præstegården, Storegade 44 i Hasle.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du måske er interesseret. Venligste hilsener, sognepræst
Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 1 9)

FDF Hasle-Rutsker
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Tiden som FDF'er går altid forrygende hurtigt.
I pinsen deltog mange af vores
puslinge og tumlinge i Spejdermarchen Bornholm Rundt. En del
gik med på første etape fra Rønne
til Hasle og enkelte gik med videre. En enkelt tumling fuldførte
hele turen og kom i mål søndag
eftermiddag, med meget trætte
ben. Utrolig godt klaret af alle, da
det er nogle lange kilometre for
de ikke så lange ben.
Sidste møde før sommerferien
mødtes vi på Jarlsgård, hvor det
efterhånden er blevet en tradition
at alle FDF'ere med familier
mødes til fælles middag. Bestyrelsen havde tændt op i den store
grill, hvorfra der blev serveret
koteletter og pølser mens andre
flittige bestyrelseshænder havde
fremtryllet et lækkert salatbord.
Efter middagen var der (som
vanligt) rundbold – voksne mod
børn. Selvfølgelig vandt børnene. Den superhyggelige aften
sluttede med et lækkert kagebord, med alverdens lækre kager
samt skønne frugtfade.

Mens vi holder sommerferie er
der blevet etableret en flot ny
parkeringsplads foran vores
kredshus, så vi fremover kan
undgå trængsel i indkørslen når
der skal hentes og bringes om
onsdagen.

gerne have fundet inden søndag
d. 7. september, hvor vi slutter
sommerlejren af med friluftsgudstjeneste i Finnedalen sammen med vores familier og forhåbentlig en helt masse andre
hyggelige mennesker.

Vi starter igen onsdag d. 20.
august kl. 1 8.00-1 9.30 hvor mange børn flyttes i nye grupper, da
mange af vores aktiviteter er aldersopdelt.

I FDF er der plads til alle, FDF er
for dig der er 5 år (ca.) eller mere..
Har du/i lyst til at se hvad FDF er,
er du altid velkommen til at møde
op i Kredshuset I Rutsker, hvor vi
er hver onsdag kl 1 8.00-1 9.30.

Fredag d. 5. september mødes vi
til årets sommerlejr, som foregår
i Finnedalen, hvor vi skal hjælpe
piraterne med at finde en begravet skat. Skatten skulle vi meget

Du kan også ringe eller skrive til
Kredsleder Katrine Branth 2422
631 6 eller Anita Bøgh 271 2 4455.

Menighedsrådsvalg 2014 i Hasle Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Hasle Sogn, bestående af 6
medlemmer for perioden 201 4201 6.
Hasle Sogn har fået dispensation
fra lov om valg til menighedsråd
til at deltage i et forsøg med en
funktionsperiode på 2 år.

Hasle Sogn har desuden fået
dispensation fra lov om valg til
menighedsråd til at deltage i et
forsøg med Valgforsamling som
valgform. Valgforsamlingen har
til formål at vælge medlemmer
til menighedsrådet for den

kommende funktionsperiode
201 4-201 6.
Valgforsamlingen træder i
stedet for det ordinære valg
tirsdag den 1 1 . november 201 4,
medmindre der kommer en alternativ liste.

Der indkaldes til Valgforsamling
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 på Hotel Herold
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a

Velkomst
Valg af dirigent
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådets arbejde
siden sidste valg
Redegørelse for kommende opgaver for
menighedsrådet
Redegørelse for dispensation til
valgforsamling samt reglerne herfor
Valg af stemmetællere
Beslutning af valgform (a eller b)
Forhandling om fællesliste (forhandling om
grupperingers pladser på listen)
I Præsentation af grupperingernes
kandidater og stedfortrædere
II Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne
III Afsluttende forhandling om fordeling af
pladser i rådet til grupperingerne
IV Afstemning om forhandlingsresultatet.

Der er offentlig adgang til forsamlingen, men kun personer
med valgret har tale- og stemmeret under mødet. Personer
med valgret skal oplyse navn,
adresse og fødselsdato, alternativt legitimere sig med f.eks.
sundhedskort.
De generelle regler om valgret
er gældende, dog skal man være
fyldt 1 8 år, være bosiddende i
sognet og medlem af folkekirken
senest den 9. september 201 4
og sognebåndsløsere, indenpastoratsflyttere og tilflyttere til
sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd
eller meddelt flytning til folke-

b.

9.
1 0.

11.

Personvalg
I Opstilling af kandidater til
menighedsrådet
II Præsentation af kandidater til
menighedsrådet
III Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne
IV Afstemning
V Opstilling af kandidater til
stedfortræder og evt. præsentation og
yderligere debat
VI Afstemning
Meddelelse om afstemningsresultatet og
underskrivelse af beslutningsprotokol
Orientering om muligheden for at indgive
en kandidatliste og derved begære valg
gennemført efter de almindelige regler og
om klagemulighed til biskoppen.
Eventuelt.

registeret senest den 29. august
201 4.
Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.
Kandidater kan opstilles uden
fremmøde såfremt kandidaten
har givet skriftligt samtykke.

www.menighedsraad.dk eller
fås hos formanden for valgbestyrelsen, hvor også den autoriserede blanket kan fås.
En alternativ liste til begæring af
valg efter de almindelige regler
skal indleveres til

Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag i Hasle
kirkes våbenhus og Kirkekontoret,
Storegade 44, Hasle.
Det er muligt at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en alternativ kandidatliste senest den
1 6. september 201 4 kl. 1 9.00.
Information herom kan ses på

Formand for valgbestyrelsen:
Hans Ole Jensen, Damløkkevej
1 1 , 3790 Hasle. tlf. 5696 4566/
21 44 9466 træffes daglig, e-post:
city.jensen@mail.dk.
Med venlig hilsen
Hans Ole Jensen
Formand for Hasle menighedsråd
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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. 1 4.00 til kl. 1 7.00
Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 21 83 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Det var en efterårsdag
Det var en efterårsdag. Jeg kom
gående ude i engen et sted langt
mod vest. Jeg havde kikkerten
med, hvis der skulle vise sig
noget spændende. Det gør der
næsten altid. Også i dag!
Jeg hørte dem, før jeg så dem.
De kom et sted højt oppe i
luften.
Ja, der var de. Regnspover. De gik
ned længere ude, ude ved
mosen.
Jeg kunne endnu høre deres
bløde, klagende kalden. Der var
noget underligt ved det hele.
Om et par dage ville de være
væk. De kom langt nordfra og
ville snart forsvinde igen, videre
sydpå. De var kun her på et kort
besøg. De hørte ikke hjemme
her.
Jamen, sådan er det i grunden
også med dig og mig. Vi er kun

Planlagte arrangementer:
1 5. august
Vi er inviteret til Lene & Henning
Fuglesangsvej 9, Rutsker
22. august
Udflugt til Ny Kirke (Nyker) Kaffe
hos Ulla og Paul O. Kjøller
29. august
Jakob Houler har ordet
5. september
Sang og musik ved Finn Nygaard

her på jorden en kort tid, på
træk.
Vi skal videre. Vi er på rejse.
Hvor skal du hen? Jeg skal til
himlen, hjem til Jesus.
Her på jorden er jeg en fremmed,
en pilgrim, en trækfugl. Himlen
er mit hjem.
Hvad betyder det så, om jeg ikke
får alt, hvad jeg kunne ønske mig
her på jorden.
Kun hos Jesus kan du finde hvile.
DET ER HIMLEN DET GÆLDER.

K.A. BYG

v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389

20. september
Kilden fylder 1 5 år Spisning kl
1 3.00
26. september
Kilden er lukket (senior
eftermiddag i LM den 27.
september.)
1 0. oktober
Græskarfest
24. oktober
Kilden er lukket (senior eftermiddag i ELM den 25 oktober)
31 . oktober
Sang og musik ved Finn Nygaard
1 4. november
Kilden er lukket (senior
eftermiddag i Præstegården den
1 5 november)
28. november
Pakkefest
5. december
Jakob Houler har ordet
1 2. december
Juleafslutning
Cafè Kilden....
Vi glæder os til at ses igen
den 9. januar 201 5
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
Kasserer:
Flemming Storr, tlf. 5696 4820
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. 1 9.00 – 21 .00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli 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
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.

Arrangementer
Sommerudflugt 201 4

Lørdag den 23. august kl. 1 3.00 mødes vi på Hasle Torv for at køre til
Bornholms Tekniske Samling , der ligger på Borrelyngvej 48. Det
koster 60,-kr. at komme ind, hvis vi er over 1 5 stk. er det bare en 50,-er.
Tag kaffekurven, godt humør og solskin med.

Kulturugen 201 4

Torsdag den 1 8. september kl. 1 9.00 i Store sal.
Temaet er LYST og den har en enorm bæredygtighed, men ingen støtte.
Vi viser filmen fra sidste års 1 658 i Hasle kirke,
med alle de fantastiske medvirkende.
Ved dette arrangement vil der være mulighed for at købe filmen,
samt kaffe og kage.
Der er tilmelding på 5696 4657 / 2621 4657 eller
kontakt@haslelokalhistorie.dk.

Sang og musikeftermiddag

Lørdag den 4.oktober kl. 1 4.00 i Store sal.
Her har vi fornøjelsen at byde velkommen til lidt underholdning og
fællessang ved Ebbe Bay Mogensen og Lisbeth Kjøller. Mød godt
frem til en hyggelig eftermiddag.
Tilmelding på 5696 4657 / 2621 4657 eller
kontakt@haslelokalhistorie.dk.

Sang og musikeftermiddag

Lørdag den 1 . november kl. 1 4.00 i Store sal.
De gode gamle kendte melodier, som vi alle husker, også bornholmske
som vi synger med på sammen med Leif Sonne Hansen og Preben
Flinck. Mød godt frem og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen.
Tilmelding på 5696 4657 / 2621 4657 eller
kontakt@haslelokalhistorie.dk.

Billedaften

Torsdag den 6. november kl.1 9.00 i Store sal.
Hasle Brandvæsen kommer og viser billeder og fortæller om deres
arbejde igennem tiderne.
Mød godt frem også til denne aften.

Julehygge

Lørdag den 29.november kl. 1 4.00 i Store sal.
Traditionen tro. Mere herom i næste blad.

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
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
Jartoft
Oluf Christian Jensen blev født i
Klemensker den 2. september
1 875. Tog navneforandring til
Oluf Christian Jartoft 3.juli 1 91 1 i
København.
Død den 25. oktober 1 956 på
Rønne sygehus. Begravet på
Hasle kirkegård den 28. oktober
1 956. Malermester i Hasle, boede
i Smallesund / Gasværksvej.
Malede også en del malerier, vi
har i Lokalhistorien 6 stykker.
Hvis der er nogen der ligger inde
med et maleri fra Jartoft, vil vi
gerne høre om det. Vi kunne
måske lave en lille særudstilling.
Eller hvis nu at der ligger et på
loftet eller i skunken, som måske
alligevel aldrig kommer frem, så
tænk på Lokalhistorien i stedet
for at skænke det til Bofa, de
tager ikke rigtig hånd om det.
Mange af de billeder han lavede,
huse – gårde, er der måske også
en god historie til. Vi hører
meget gerne fra jer!
Richardt

Fodbehandlingkikegetkhjem
på hele Bornholm
Mobil-Klinik for fodterapi

Gladekfødder
v/statsaut. fodterapeut Birgit Hansson
Telefon:k56k96k97k17kbedstkmellemkkl.k7.30-8.30
Mulighed for udvidet helbredstillæg og indberetning til Danmark
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Hasle-Egnens Lokalhistorie
Lennart Mørk Hansen
Vedrørende maleriet af
malermester Jartoft
Jeg fremsender vedlagt et maleri,
som måske kunne have foreningens interesse. Det er fremstillet
af malermester Jartoft, som virkede i Hasle i sidste halvdel af
det 1 9. århundrede.
Det malte hus lå på hjørnet af
Storegade og Toldbodgade og
tilhørte mine tip-oldeforældre,
Hans Peter Pedersen og hustru,
Barbro Christophersdatter. En
datter af dem lod huset rive ned
og byggede i stedet en forretningsejendom, der siden blev
købt og brugt af Hasle Bank. Billedet fulgte med hele vejen, og
da Hasle Bank ophørte og også
dette hus skulle rives ned,
erhvervede min far det. Jeg finder,
at billedet rettelig hører hjemme
i Hasle.

Hasle gamle bank

Jeg vedlægger samtidig en beskrivelse af mine tip-oldeforældres liv og levned samt en oversigt over deres efterkommere.
Venlig hilsen, Lennart Mørk
Hansen. Sønderborg
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Hans Peter Pedersen
Hans Peter Pedersen blev født i
Hasle den 20. februar 1 820, som
søn af borger Peder Christiansen
og hustru Karen Kirstine Hansdatter. Han blev hjemmedøbt
den 22. februar, bekræftet i Hasle
kirke den 25. marts s.a. Faddere
var: tømmermand Peder Hansen
Lunds hustru Christiane Marete
Margrethe Rasmusdatter Thorup
samt borgerne Hans Mørk1 ,
Christopher Pedersen og lieutnant H. West, alle af Hasle.
Han blev konfirmeret den 5. okt.
1 834, hvor han da tjente hos
Hans Mørks enke. Hans far, Peder
Christiansen var da død (1 830,
s.d.).
Ifølge kirkebogens afgangsliste:
1 7. marts 1 843, Hans Peter Pedersen, 23 år, rejst til København.
Det er formentlig i den anledning, at præsten, Adler2 , nævnte
dato udstedte attest om hans
fødsel og konfirmation med det
vidnesbyrd: "Om hans forhold er
mig intet uden godt bekjendt."
Han stak til søs, som så mange
bornholmere, men om hans færden er intet overleveret, inden han
5 år senere er hjemme i Hasle og
den 21 . marts 1 848 bliver gift
med Barbro Christopherdatter
Pedersen, hans kusine (hans far
og hendes mor var søskende).
Forlovere var C. Mørk og Valentin
Hansen. 3 .
Hans Peter blev selvstændig
skipper og sejlede bl.a. med laks
mellem Rønne og Warnemünde
med jagten ”Ulrikka Margrethe. 4
"Ulrikka Margrethe" var 24 fod
lang og 8 fod bred, en almindelig

småskibstype i sidste halvdel af
det 1 9. årh., som dog efterhånden
måtte vige for skonnerter og galeaser. 5 Der var ligefrem jagter,
man forlængede og riggede om
til galease eller 2-mastet skonnert. Over vandet havde jagten
afrundede former, konveks
stævn, stærkt spring og plant,
hjerteformet agterspejl med roret
udenpå. Som andre mindre skibe
i ældre tid havde den ofte en
bred farvegang, såkaldte hvergangsstriber, på siden, lige under
dækket. Skrogformen blev af
marstallerne anvendt til andre
skibstyper, galeaser og skonnerter, fordi jagtformen gav gode

1 Hans Hansen Mørk (1782 – 1831)
se denne.
2 Adolph Peter Adler var samtidig
med Søren Kierkegaard, der var
meget optaget afAdlers skæbne:
Adler blev fyret fra sit embede i
Hasle p.g.a. nogle skrifter og
prædikensamlinger, hvori han
plæderede for ånden frem for
tanken som det eneste væsentlige.
Man anså ham for sindssyg, hvad
han bestemt ikke var. Efter
afskedigelsen levede han som
forfatter i København frem til sin
død i 1869. Han var præst i RutskerHasle 1841 – 44.
3 Christian Hansen Mørk (1805 –
1855), se denne, og Fallentin Hansen
(1819 – 1916), se denne.
4 Billedet er en kopi afet maleri af
”Ulrikka Margrethe”.
5 Den angivne længde passer ikke
på en jagt. Den må have været ml.
80 og 90 fod lang og ca. 18 fod bred.
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sejl- og søegenskaber i forbindelse med rummelighed, og
desuden ansås konstruktionen
for stærkere end de klipperbyggede skibe, som lettere blev
kølsprængt med alderen. Jagtens
rigning var enkel: 1 mast i et
stykke med storsejl og som regel
3 forsejl, stagfok, klyver og jager.
Hans Peter omkom 7. november
1 864 ud for Warnemünde, da
skibet "Ulrikka Margrethe" forliste.
Han må have haft en forudanelse
om død og ulykke, idet han før sin
sidste rejse lod sit sølvur6 blive
hjemme.
At sejle med laks dengang var en
risikabel affære, fordi fisken landedes om vinteren og blev
eksporteret på samme årstid.
Hans Peter sejlede sammen med
en Hans Andersen, og på vejen
hjem fra Warnemünde blev de
overrasket af en vestenstorm. De
sejlede for købmand Munch i
Hasle (senere Grønbech´s) og
skulle efter planen have forladt
Warnemünde sammen med en
købmand Rønnes båd fra Rønne,
men den var sejlet af sted, inden
de nåede frem.

Efter at være blevet enke drev
hun beværtning i huset på
hjørnet af Storegade og Toldbodgade, nuværende matr.nr. 1 3, i
Hasle.9 Huset, et 8 fags bindingsværkshus, havde hun og Hans
Peter købt ved skøde af 29. dec.
1 849 for 600 rigsbankdaler. Samtidig optoges et lån på 300 rbd. i
Vestermarie Skolekasse, men de
har åbenbart også lånt 300 rdl. af
Chr. Hansen Mørk, hvilket gav
anledning til en strid om huset
ved Hans Peters pludselige død i
1 864.

Barbro Christophersdatter
Pedersen 7
var født 24. juni 1 820 i Hasle,
som datter af borger og bødker
Christopher Pedersen og hustru
Maren Margrethe Christiansdatter.
Hun blev døbt hjemme den 25.
juni, og det blev bekræftet i kirken den 23. juli s.å. Faddere var
borger Anders Bagers hustru,
Ane Marie Johansdatter, Constabel Peder Skougaard, ungkarl
Christian Hansen Mørk8 og Fallentin Hansen Bager, alle af Hasle.
Hun blev som nævnt ovenfor gift
den 21 . marts 1 848 med sin fætter, Hans Peter. død den 30. januar 1 872.

Som enke blev Barbro nemlig
forsøgt tvunget fra huset af familien Mørk, sikkert p.g.a. deres
tilgodehavende i huset. Vis-a-vis
på hjørnet af Storegade og Toldbodgade lå nemlig Mørkegården,
hvor enken efter Christian Mørk,
kaldet bedstemor Mørk, holdt til.
Det lykkedes imidlertid ikke at
fordrive Barbro, men fra den tid
herskede der fjendskab mellem
Pederser´ne og Mørk´erne, som
dog endte med, at et par af
børnebørnene giftede sig 1 0 .
Men det var altså i det gamle
hus, som Hans Peter og Barbro
købte til sig og deres efterhånden store familie, at Barbro klarede sig som enke med hjælp fra
de hjemmeværende børn, f. eks.
6 Det ur Mogens Mørk Hansen
arvede.
7 Barbro ca. 1894.
8 1805 – 55, se denne.
9 Maleri afhuset, gjort af
malermester Jartoft, som virkede i
Hasle i sidste halvdel afdet 19. årh.
Billedet fulgte med over i det nye
hus, som Rotthofbyggede, det
senere Hasle bank.
10 Niels Chr. Hansen og Marie
Augusta Pedersen i 1907. Se disse.
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boede datteren Augusta endnu
hjemme i 1 880, hvor hun var 24
år. På et tidspunkt i 80´erne rejste
hun imidlertid til USA og giftede
sig med tyskeren Rotthof.
Hvordan det kom i stand fortæller annalerne intet om.
Den 1 9. feb. 1 889 solgte Barbro
huset til netop Augusta og Rotthof, mod at hun kunne blive boende og underholdt til sine
dages ende. Hun var da 69 år.
Som der står i skødet: ” .. solgt på
min borteblevne mands skipper
Hans Peter Petersens vegne og
med min aføvrigheden i hh.t. fdgn. af1 1 . sept. 1 839 beskikkede
værge medunderskrevne pens. lærer Siersteds11 samtykke.” Prisen

var 4.000 kr., der berigtiges ved
tilsvarelse af gælden til Vestermarie Skolekasse (600 kr.) og anden gæld på godt 1 .550 kr. (sikkert bl.a. de penge der blev lånt
for at kunne betale Mørk´erne ud i
1 864) samt ved udstedelse af en
panteobligation til Barbro på restbeløbet kr. 1 .850.
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Ifølge dokument udstedt i Hasle
den 1 . aug. 1 889 lover og tilsiger
Rotthof, at han såfremt hun måtte blive utilfreds med opholdet ”..
hos min hustru og mig på vor
bopæl..” og vil fraflytte, skal med-

give hende møblementet til 2
stuer, dagligstue og soveværelse,
uden vederlag. Den årlige værdi
sættes til kr. 60 for ophold, og kr.
60 for møblementet.
”Skulle min hustru og jeg bestemme os til at forlade landet … ” for-

pligter han sig til at forskaffe svigermoderen og for hendes levetid at betale lejen af en to-værelsers lejlighed hvor på Bornholm,
hun måtte ønske, uden vederlag.
Augusta har sikkert overtalt Rotthof til at tage med hende hjem
for at tage sig af moderen, som
hun har følt sig stærkt knyttet til,
hun havde jo været hjemme hos
hende til langt ind i voksenalderen, hvor en kvinde efter datidens normer for længst helst
skulle være gift.
Rotthoff lod det gamle hus rive

ned og byggede et nyt1 2 , hvori
de etablerede en købmands- og
porcelænshandel. Rotthof trivedes imidlertid ikke og vendte efter et års tid tilbage til USA. Augusta blev endnu ca. 1 år, hvorefter hun afviklede forretningen
og rejste over til sin mand i
Braddock, Pennsylvania, hvorefter broren, Peter Christopher, fik
fuldmagt.
Barbro blev boende i huset også
efter at Augusta var rejst, men i
alle årene indtil hendes død, sørgede Augusta og Rotthof for
hendes underhold og de betalte
såmænd også begravelsesomkostningerne, der beløb sig til
243 kroner og 1 4 øre.
Barbro overlevede sin mand i 34
år og døde lørdag den 1 . august
1 896, 76 år gammel. Hun blev
begravet fra hjemmet onsdag
den 5. august kl. 1 2 til Hasle
gamle kirkegård, hvor graven nu
er slettet. 1 3
Boet blev opgjort, således at
Rotthof´s udgifter til svigermoderens forsørgelse efter 1 .
juni 1 892 med fradrag af hendes
renteindtægter af obligationen +
omkostningerne ved begravelsen i alt beløb sig til kr. 2.1 07.
Rotthof fik obligationen og frafaldt yderligere krav.
11 Siersted var i en lang årrække
lærer i Hasle og gjorde meget for
byen. Der er rejst en mindesten for
ham i skoven ml. Hasle og Rønne, og
hans grav på Hasle gamle kirkegård
er bevaret. Det var lov, at kvinder og
umyndige børn skulle have udpeget
en værge ved forsørgers død, og
Siersted har garanteret været en god
en afslagsen.
12 Det senere Hasle Bank.
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Descendenter af Hans
Peter Pedersen og hustru Barbro Christophersdatter
1 1 . september 1 848 i Hasle, død
25. februar 1 91 2 i Hasle. Se denne.

Pedersen foreligger afskrift af et
brev, han sendte hjem ved
nytårstide 1 872, knap 1 måned
før sin død. Indholdet fortæller
noget om et menneskes tanker
og følelser, hvor mange data ellers blot er navne og årstal. Samtidig er det en røst fra sejlskibenes tid:

Martin Poul, født 25. marts 1 850 i

Swansea nytårsdag 1 872.

Peder Christian Christopher, født

Hasle, druknet ud for Barcelona
den 30. januar 1 872. Fra Martin

Foto afBarbro med børnene
Johannes Morten, Hans Peter,
Hansine og Augusta, ca. 1867.

Kjære moder og sødskende. 1
Med glæde modtog jeg jeres brev
den 1 8. december, hvori jeg ser at I
haver det godt, som jeg også har
havt det til dato. Den 1 9. november gik vi fra Almeira og på Sines
fødselsdag2 indkom vi hertil efter
en meget heldig rejse for vi havde
godt vejr mest hele tiden det stygeste vi havde var under Gibreltar
hvor vi lå i 1 6 dage for modvind for
der var så fuldt afskiver så der
knapt var plads til at sejle der var
flere som sejlede på hinanden, vi
talte med en som havde sejlet på 3
andre skiver, en nat så vi to som
sejlede sammen og den ene af
dem troer vi sank. Jeg ser i jeres
brev at i ikke har hørt fra Christian 3 og det falder jer tungt skri-

ver I men i må have tålmodighed
til at vente så får i nok brev for blot
et eneste brev som der ikke kommer frem sålangt fra kan gjerne
udgjøre til over et halvt år for vad
havde I troet om mig dersom i ikke
havde modtaget det brev jeg skrev
i Almeira så havde i jo ikke hørt fra
mig førend nu og det er jo ikke
halvt så langt borte som Christian
skulle gå.
Når i nu skriver til mig så håber jeg
at I har fået brev fra Christian. Jeg
får at fortælle jer lidt om mine jul
hvorledes den haver været men i
kan tro den har ikke soledes som
om jeg havde været hjemme den
eneste forskel vi haver havt på
maden det var juleaften for da fik
1 Her er benyttet brevskriverens
stavemåde og tegnsætning, men
ikke hans brug afstort bogstav i
navneordene.
2 Hans yngste søster Hansine, som
var født den 16. dec. 1863 og som
altså fyldte 8 år.
3 an ældste bror, som var udlært
skibsbygger og sejlede på
verdenshavene på denne tid.

Hasle Camping
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Buffet med dessert 149,August: Alle dage
September: Fredag, lørdag og søndag
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vi grød men ellers har det været
som det plejer ærter 3 gange og
salt kjødsuppe 4 gange om ugen
og kaffe og brød morgen og aften
men det er jo meget godt nok når
blot alle havde det så godt. Hils
Bent Pedersen fra mig at jeg godt
kan huske ham I kan også hilse
Hans Ipsen fra mig at jeg havde
god lyst til at høre ham spille. Jeg
ved endnu ikke hvor vi skal gå hen
men jeg synes at jeg ikke kan vente
længere med at skrive for jeg ved
at I længes efter brev, jeg fortryder
at jeg ikke skrev strags for så kunne jeg snart vente brev igjen men i
får aligevel at skrive til mig hertil
for når i ikke betaller brevet så får
jeg det nok men i skal skrive den
samme dag at I modtager dette
brev og når du så skriver Augusta
så skal du skrive ligesåmeget som
sidst der er nok at du kan få at
skrive om og kan du få nogen potrætter så send mig dem. Peter får
at skrive til mig hvorledes han synes om at være snedker jeg får nu
at slutte for denne gang for når jeg
får at vide hvor vi skal gå hen så
skal jeg skrive mere. Jeg vil ønske
jer et glædelig nytår og gud give at
i må beholde helsen i det nye år for
det er dog det bedste afalt og med
det ønske underskriver Din kjære
søn og jeres broder sit navn
Martin Petersen
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Martin Poul sejlede som tømrer
med briggen "John”, bound for
Barcelona, men faldt natten
mellem den 29. og 30. januar
1 872 overbord og druknede, led
dermed skæbne med sin far 8 år
tidligere. Kaptajnen, S. C. Knudsen, opgør den 1 8.marts 1 872 i
Barcelona Martin Pouls efterladenskaber som følger: 1 hugøxe, 1
skarvøkse, 2 måkere, 1 hammer,
1 koben, 1 skruesnit, 1 0 høvle, 1 2
hugjern, 2 kyller, 6 drivjern, 1
skruenøjel, 1 hoftang, 1 boresvin
med 7 bor, 1 vinkel, 1 tommestok,
1 sav, 3 passere. Dette var værktøjet. Desuden: 1 skibskiste, 1
dyne, 1 pude, 1 stråsæk, 4 par
benklæder, 1 frakke, 3 veste, 3
par underbenklæder, 5 skjorter, 2
uldtrøjer, 2 busseruller, 3 huer, 3
tørklæder, 1 album, 2 par sko, Alt
pakket i sæk.
Alt dette siger lidt om en tømmermands udstyr og jordiske
gods.

"John" sejlede videre til Drammen
og medtog Martin Pouls efterladenskaber, og fra Drammen
sendte kaptajnen godset hjem til
Hasle via grosserer Ammitzbøll i
Amaliegade i København (formentlig rederen).
Hansine Barbarine født 1 3. decem-

ber 1 851 i Hasle, død 1 6. juni
1 859 i Hasle.
Johanne Caroline, født 9. juli

1 853 i Hasle, død 22. jan. 1 937 i
Gentofte.
Johanne blev i 1 857, koleraåret,
bortadopteret4 til kasketmager
Morten Nielsen Kofoed og hustru Johanne Caroline Kofoed i
København og fulgte med dem
til hovedstaden 5 . Kofoed var en
ven til hendes bedstefar. Hvorfor
hun blev bortadopteret vides ikke,
sikkert pga. moderens vilkår som
enke.
Hun blev konfirmeret i Vor Frelsers Kirke på Chr.havn, hvor
adoptivforældrene boede. Hun
havde livet igennem ingen tilknytning til sin kødelige familie,
bortset fra søsteren Augusta i
Sverige.
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Hendes adoptivforældre døde
begge i 1 875, han 68 år gammel
af hjerneapoplexi den 1 7. marts,
hun 59 år gammel af kopper den
1 7. aug. De blev begravet på
Holmens Kirkegård. Johanne arvede efter morens død ca. 5.200 kr.
Hun har haft tilknytning til en familie Bentzon, en officersfamilie,
som boede på Lindegaardsvej 31
i Charlottenlund, hvilket fremgår
af en folketælling i 1 91 1 . Det
nævnes her, at hendes egentlige
opholdssted er Göteborg. Ingen
stillingsbetegnelse. Hun har efter
sigende boet hos denne officersfamilie mod betaling, og rygtet
vil vide, at hun blev misbrugt.
Af et brev fra søsteren Augusta,
dateret København den 25. feb.
1 91 2 og til søster Christine (jeg
ved ikke, hvem hun er, da ingen
af de kendte søskende bærer det
navn, muligvis er det svigerinden

4 Ikke desto mindre nævnes hun
blandt arvingerne til Barbro i 1896.
5 Foto afJohanne og hendes
adoptivforældre.

Kirstine Martina ( se under
broren Hans Peter) i forbindelse
med min oldefars død, nævner
hun familien Bentzon, som hun
skal besøge i Göteborg. Fruen er
just død, tilbage er Bentzon og 2
døtre samt Johanne, som altså
bor der og som Augusta skal
hilse fra.
En niece oplyser, at hun under et
hospitalsophold i København i
1 927 pludselig fik besøg af Johanne Caroline, der så fattig ud.
Hun boede da i Hellerup, hvor
niecen besøgte hende, men der
er intet nærmere om, hvor og
hvordan hun boede.
I 1 936 mente Augusta at hun var
død, idet hun under et besøg i
Skodsborg (formentlig sanatoriet), har prøvet at opsøge hende,
men uden resultat. Forbindelsen
mellem de 2 søstre var altså gledet ud i årene efter 1 91 2.
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Johanne døde imidlertid først
den 22. jan. 1 937 på Gentofte
Amtssygehus af arterio sclerosio
og blev bisat fra Bispebjerg
Krematoriums lille kapel. Urnen
blev nedsat på Holmens Kirkegård.
Augusta Christine, født 26. august

1 855 i Hasle, død 1 . oktober 1 937
på Lidingö, Sverige.
Augusta var sin families "arvetante". Hun var gift 2 gange.
1 .gang Brooklyn, New York 1 881
med William Rotthof, født i Essen
i Tyskland 1 854. Han var ingeniør
og værkbestyrer i Pennsylvania.
Han købte i 1 889 sin svigermors
ejendom i Hasle, lod det nedrive
og byggede i stedet et nyt som
købmands- og porcelænsforretning. Han kunne imidlertid ikke
finde sig til rette i Hasle og rejste
tilbage til USA. Det er fra denne
Rotthof det "gyldne" stokkehåndtag stammer6.
Augusta drev i 1 890 - 92 porcelænsforretning i ejendommen,
men fulgte så efter sin mand til
USA. Der afholdtes frivillig
auktion den 1 2. og 21 . maj 1 892
over porcelain´et, hvilket indbragte henholdsvist 992,69 kr. og
654,46 kr., ikke ubetydelige beløb. Ejendommen blev pr. 1 5.
feb. 1 901 solgt som købmandsforretning for kr. 9.500 til mejeri-

bestyrer i Bøjden Chr. Hansen
Kofoed, fætter til Niels Christian
Hansen 7 , som var i lære som
mejerist i 1 900 hos ham i Bøjden.
Augusta og Rotthof havde ingen
børn.
Rotthof døde i USA d. 29. maj
1 897, hvorefter Augusta i 1 898
giftede sig på ny med George
Knut Hjalmar Hamfeldt, født den
1 8. okt. 1 870 i Kimito, Finland,
svensk far og engelsk mor.
Augusta var da 43 år gammel,
mens manden blot var 28 år.
Hamfeldt kendte Rotthoff og
hans kone. Han boede i den
samme gade som de, Menands
street, og han var et af vidnerne
på Rotthoffs testamente, hvor
Augusta arvede det hele 8 .
Hamfeldt var ingeniøruddannet
og rejste til USA (Pennsylvania),
hvor han avancerede til direktør
for et stålværk. Kom i 1 91 3 tilbage til Sverige, hvor han var
med til at stifte Oxelösunds
Jernværk m.m., se "Svenska män
och Kvinnor" 1 946, bd. 3. H. døde
den 1 9. jan. 1 949, 1 2 år efter sin
kone, der jo altså også var 1 5 år
ældre.
Der var ingen børn i ægteskabet,
men et plejebarn, Johanne Marie, en niece til Augusta. Straks
efter H.`s død omtalte avisen

"Bornholms Socialdemokrat", at
slægtninge på øen kunne vente
en millionarv efter den svenske
industrifyrste. Da boet var gjort
op, var der blot 1 /2 mill. svenske
kroner, hvoraf min farmors andel
blev ca. 1 3.500 danske kroner (i
1 949 dog et ganske flot beløb).
Søskendebarnet Johanne Marie
(se nedenfor) arvede forlods 1 /3.
Augusta havde penge stående i
Hasle Bank, formentlig efter salg
af ejendommen, og hver jul fik
hvert af søskendebørnene 30
kroner, en hel fyrstelig sum. Hun
sendte også i mange år et svensk
julehæfte.
Augusta blev begravet i den
Hamfeldt´ske familiegrav på den
gamle kirkegård i Vadstena.
Hans Peter, født 23. august 1 857 i

Hasle, død 1 5. december 1 938 i
Hasle.
Hans Peter var snedkermester,
boede Storegade 33. Gift den 23.
august 1 889 med Kirstine Martina Karoline, datter af snedker
Jens Kofoed, altså sikkert
mesters datter. Der var en søn i
ægteskabet, Jens Kofoed Petersen, født 1 2. april 1 894. Der er en
efterslægt. En svigersøn af Jens
Kofoed var maskinmester på
”Hans Hedtoft” og omkom ved
forliset ud for Kap Farvel den 30.
januar 1 952.
Johannes Morten Kofoed, født

26. januar 1 860 i Hasle, død 1 7.
februar 1 922 i Rønne.
Uddannet snedker, gift 1 3. juni
1 885 med Ane Marie Pedersen. 2
børn og en efterslægt, bl.a. navnet Lyngberg i Rønne.
6 med inskriptionen: W. Rotthof.
From employers ofthis B.H.I. & C. Co.
7 Niels Chr. Hansen, 1880 - 1939.
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8 Testamentet blev udfærdiget
dagen før, Rotthofdøde. Blandt
vidnerne var Hamfeldt.

Hasle-Egnens Lokalhistorie
Hansine Barbarine, født i Hasle

1 6. december 1 863.
Hun var opkaldt efter sin storesøster, der døde som lille. Det er
til hende, Martin Poul sender en
gratulation med hendes 8 års
fødselsdag i sit sidste brev hjem.
Hun blev gift den 7. marts 1 884
med smedesvend Martin Pedersen fra Klemensker, med hvem
hun fik 1 3 børn. Blandt disse
datteren Johanne Marie, som
blev opfostret hos mosteren Augusta, dels i USA, dels i Sverige,
og 1 91 3 gift Cedergren i Sverige.
Johanne og hendes forældre er
kommet hos Augusta og Rotthof,
mens de boede i Hasle, og Johanne er sikkert fulgt med dem
(Augusta) til USA. Der var jo 1 3
munde at mætte i hendes hjem,
og de sad trangt i det, jvf. det
følgende.
Hansine og Martin bosatte sig i
Hasle, hvor han sammen med et
par andre startede en vognfabrik. Projektet gik imidlertid ikke,
og han pådrog sig en stor gæld.
For at kunne tjene til afdrag af
gælden rejste han i begyndelsen
af 1 890´erne til USA, til sin
svoger Rotthof. Han var væk i 4 –
5 år, fik afviklet gælden og vendte
hjem og opbyggede med succes
en slagterforretning i Præstegade 4.
Martin døde i Hasle i 1 934 og
Hansine samme sted den 1 8. oktober 1 938.

En medlevende bornholmerdreng
Mange af os, der forlod Bornholm,
vendte ikke tilbage som faste
beboere, men har bevaret et
varmt forhold til fødeøen. Jeg
mindes Hasledrengen Holger
Christiansen, som forlod øen og
var københavner i mange år.
Men efter pensioneringen vendte
han tilbage til fødebyen sammen
med sin kone, Nora, som var født
Holm og fra Teglkaas. Og Holgers
færden i det daglige blev et fint
billede på, hvordan en
hjemvendt ikke blot nyder de
minderige steder, men også er
medlevende og kan vise en utrolig opmærksomhed over for
sine omgivelser.
I min tidligste barndom i 1 940’erne var Holger, denne høje mand
med dyb stemme og godmodigt
væsen, en af vores naboer. Søn af
Sara og Emil Christiansen.
Faderen arbejdede i mange år
hos Baunkjær på Pilegaard i Klemensker. Jeg kendte dog kun
moderen, Sara Christiansen, der
syede for folk og altid var god for
en hyggelig beretning. Et glad
og hjerteligt menneske. Hun
kunne næsten ordret gengive
muntre folkelige causerier i
bornholmeraviserne, og hun fortalte mig adskilligt om livet på
landet i gamle dage. Ærgerligt, at
båndoptageren ikke var hvermandseje dengang!
Holger havde et krævende arbejde
som kularbejder i den virksomhed
for kulbrydning, der på statens
initiativ under Anden Verdenskrig blev etableret i skoven
syd for Hasle. Efter virksomhe-

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

dens ophør havde aktiviteterne
skabt Rubinsøen – i et naturskønt
område. Under arbejdet med
bogen ”Kulbryderne ved Hasle”,
som jeg lavede sammen med
Eyvind L. Lind, mødtes jeg en
formiddagsstund i 1 984 med
Holger i det nu så stille miljø ved
Rubinsøen. Han boede i nærheden, i Toftegårdskvarteret, og var
ude at lufte sin hund. Holger
blev fotograferet af bogens fotograf, Erik Borch, og mens vi så
ud over Rubinsøen, tænkte Holger de ca. 40 år tilbage til kulbrydningstiden i 1 940’erne. Han
var med på oprydningsholdet fra
september 1 946 til slutningen af
oktober 1 948. På et tidspunkt
gav Holger denne beskrivelse,
der kom med i bogen:
”Vi var ialt 27-28 mand, der arbejdede i treholdsdrift, og 1 0-1 2 af
os hakkede kul i skakterne. Desuden var der ”ismidere”, altså folk,
der læssede kul på vognene, en
pumpemand, en kranmand og en
tømrer, som var på dagvagt og
havde ansvaret for afstivningen.
To mand gik i hver skakt, og vi
opererede med tre-fire skakter. En
stod og hakkede inde i skakten, en
anden trillede ud med børen, og
uden for arbejdede ismideren. En
mand på dagholdet læssede kul
på ophejsningen. I gangen gik vi
ligesom sidelæns mod hinanden,
og vi havde to lette hakker og en
stor, tung hakke, som vi skiftedes
til at bruge. Sandet nede i kulværkshullet var hårdt som ben, så
vi skulle slå kraftigt til. Vi gik vel en
ca. 80 cm frem pr. arbejdsvagt, og
vi skulle passe på med at hakke
”opad”. Hvis vi tog lidt afloftet,
som altså var kullag, plejede vi at
tænde et stearinlys, og hvis det gik
ud, så vidste vi, at det kneb med
luften i minegangen.”
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Holger Christiansens svoger, Erik
Pedersen, igang med den store
hakke i kulværkets oprydningsfase.

To gamle Hasle-drenge mødes ved Rubinsøen. Holger Christiansen (med Hund
og stok) var med på oprydningsholdet. Henry Ipsen opmurede kulværkets
smedje under 2. verdenskrig. (Foto: Erik Borch).

Holger mindedes et hårdt, men
skiftende og afvekslende arbejde.
Natvagten var fra kl. 22 til 6 morgen. Lønnen var udmærket, og
kammeratskabet var fint. Om
sommeren fik kularbejderne fornøjelig snak med de forbipasserende turister. I oprydningsfasen
arbejdede også Holgers svoger,
Erik Pedersen, der senere blev
cementstøber i Lobbæk. Han
havde for øvrigt evner for husbyggeri, og han var far til den afholdte Bornholmssanger Bente
Pedersen.

de vendte tilbage til Hasle. Men
de havde i tidens løb været flittige feriegæster i Hasle. Engang i
en sommerferie spurgte en ældre
kone Holger, hvor han boede. ”På
Amager.” ”Bor du på Amager! Jamen, så ser du jo vores søn hver
dag.” Som om Amager var en lille
landsby.

kedage. Men også over for andre
i byen. Mine forældre fik trofast
besøg af Holger, når de havde
mærkedage. Jeg ved, at han var
flink til at gå til Toftegaardens
plejeafdeling og besøge mennesker, han kendte fra barndommen. Og Holger kunne sige opmuntrende ord.

Hver sommer tog Holger til
Aakirkeby og besøgte en tidligere Haslebo. Det var Frode Pedersen, bedre kendt som ”Frode
Frek”, som var blind og boede på
plejehjem. I Hasle viste Holger
udbredt opmærksomhed, når
naboer i nybyggerkvarteret ved
Toftegårdsvej havde mær-

Holgers helbred var ikke helt
godt. Men han fik mange gode
år i sin fødeby, fordi han viste så
stor en åbenhed over for
hverdagens mennesker og kunne glædes over tilværelsens lyse
sider.

Da kulbrydningen i Hasle
Lystskov var overstået, fik Holger
job i klinkerfabrikken. Men i 1 949
flyttede Nora, Holger og deres to
drenge til København. Her fik
Holger job i et firma, der handlede
med frø og kemikalier. Senere
lavede virksomheden udstyr og
legeredskaber til børneinstitutioner. Og Holger fik bl.a. til opgave at tage ud til børnehaver
og forhandle etablering af klatreredskaber og lignende. Et
interessant og selvstændigt arbejde, men også stærkt ansvarspræget. Det kunne påvirke nattesøvnen og faktisk også trykke
på helbredet.

36

Nora og Holger boede i Kastrup
indtil eftersommeren 1 983, hvor

Arne Ipsen
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Rådhuset

Kultur- og medborgerhuset i Hasle

Billeder af Bornholm

Tre foredrag om fotografiens opkomst, udbredelse og brug på Bornholm fra midten af
1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig. De gamle fotografier fortæller en historie
om de initiativer, steder, mennesker og vigtige begivenheder som har givet øen en
betydning og en historie, som Bornholm i dag nyder godt af.

Ann Vibeke Knudsen

Torsdag d. 2. oktober, kl. 20

Da Bornholm blev fotograferet

Fotografiet er en enestående kilde, når vi vil vide noget om vores kulturarv. Den første fotograf, en “daguerreotypist”, kom til Bornholm i 1847. De følgende år besøgte
omrejsende fotografer Bornholm i sommermånederne. Tre fotografer etablerede sig i
Rønne og Nexø o. 1865. De benyttede datidens komplicerede fototeknik. Først da
man fik fabriksfremstillede glasplader voksede antallet af fotografer. Omkring 1900
havde hver by sin fotograf. Eller flere! Turismen var grundlaget for fotografernes virke.
Nye teknikker ændrede fotografiet og kulminerede med den digitale teknik o. 2000.

Anders Kofoed Larsen

Torsdag d. 9. oktober, kl. 20

Feriebilleder fra Nordbornholm
I slutningen af 1800-tallet blev den førhen noget “primitive” stenbrydning på
Hasleegnen sat i system. Hasle, Sandvig og Allinge voksede økonomisk, og det
samme gjorde havnebyggeriet. Der blev bygget store hoteller, og Nordbornholm
blev et turistparadis specielt for tyskerne. Indlagt vand og elektricitet var usædvanligt i datidens danske provinshoteller, hvilket gav de bornholmske hoteller stor prestige. Ugentlige afgange fra Sassnitz bragte nu strømme af turister til både Sandvig
og Allinge.

Jens Aagesen

Torsdag d. 23. oktober, kl. 20

Øens frihedskamp i billeder

Med udgangspunkt i egne interviews, kildelæsning og fotos vil Jens Aagesen fortælle om modstandskampen på Bornholm under Anden Verdenskrig. Bornholm var en
vigtig brik i modstandsbevægelsens forbindelse til Sverige, og også på Bornholm
forekom både spionage, sabotage, kidnapninger og kampe med dødelig udgang på
begge sider. Det er historien om små sporadiske gruppers selvbestaltede kamp, der
endte op i en større koordinering af modstanden under en lokalafdeling af Danmarks
Frihedsråd.
INFORMATION
Tilmelding er ikke nødvendig. Entreen på 25 kr. pr. aften opkræves ved indgangen. Kaffe/te og småkager i pausen er
inkluderet. Billetter kan også indtil 1 uge før hvert foredrag reserveres med en mail til Poul Steen Larsen på mailadressen psl@psl.dk. Bemærk at Rådhusets festsal kun har plads til max. 100 gæster, og at foredragene begynder
præcist kl. 20.00. De slutter senest kl.22.Der er opgang til festsalen (også for kørestole) fra indgangen i Rådhusgade.
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Karetmagergaarden
Formand

Anette Sørensen

Næstformand
Ingrid Hansen

Kasserer

Birgit Skovgaard

Sæson 201 4
Vi har fuld gang i sæsonen. Der er mange kræmmere i gården og flere
nye er kommet til. Der sælges meget forskelligt og sortimentet er
bredt. Vi har indkøbt et stort telt så alle arrangementer kan afholdes,
uanset vejret. Mange medlemmer udtrykker glæde over dette. Vi har
åbent mandag og torsdag fra kl 1 0-1 4. Vores grillaftener er meget
populære. Der deltager ca 50-70 gæster hver gang. Hver uge er der nye
udstillere i værkstedet.

Bestyrelsesmedlemmer

Uge 33 er det Leni Pedersen med håndarbejde
Uge 34 er det Majbritt Nielsen med garn og strik
Uge 35 er det Majbritt Nielsen med garn og håndarbejde
Uge 36 er det Birthe Kærsig med billeder

Suppleanter

Der er masser af liv i vores oase. Kom ind forbi, besøg markedsfolkene
eller udstillere. Det er også muligt at nyde sin madpakke i gården. Tag
gerne børnene med,vi har en lille legeplads til dem. Besøg vores
hjemmeside Karetmagergaarden.dk for flere oplysninger.

Allan Olsen
Mogens Myhre
Mimi Rasmussen

Leni Pedersen
Britta Christiansen

På bestyrelsens vegne Annette Sørensen

Grønbechsgård

Foto: Herover - Tagkostruktionen på Østerlars Kirke
Til venstre - foto fra Hængedækket afnogle keramikfigurer på gulvet.
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Hasle Erhvervs og Turistforening
Turistinformationen
Lige nu er det jo den absolutte
højsæson og jeg får dagligt besøg
af rigtig mange glade turister.
Udover information om vores
område, så har jeg i begrænset
omfang vekslet valuta, hjulpet
med bestilling af fiskekort – herunder betalt for turister som ikke
havde kreditkort, men kun kontanter. Hjulpet med bestilling af
færgebilletter. Scannet diverse
købsaftaler og derefter mailet.
Antal besøgende ligger nogenlunde på samme niveau som
sidste år med en lille stigning.
Sæsonen er udvidet i år, da jeg
havde åbent i hele påsken med
rigtig mange gæster.
Der har været en del skriverier
omkring helikopterflyvningen
med turister – at det larmer for
meget. Det er jo så en oplevelse
turisterne gerne vil have ellers
kommer piloten jo ikke tilbage år
efter år. Mener vi i lighed med
alle andre tiltag skal give vores
turister mulighed for anderledes
oplevelser. For dem der ikke har
prøvet en tur – se at komme af
sted, det er bare en rigtig unik
oplevelse, at se Hammershus fra
oven.
Efterlyser: For tyske turister efterlyser jeg et sommerhus til 4
personer mellem Rønne og Hasle
til august 201 5 i 2 uger. De er
kommet her de sidste 1 5 år i et
meget lille sommerhus uden
luksus, men nuværende udlejer
ønsker ikke at udleje mere. Send
mig gerne en mail på turist@hasle.dk

T-shirt, indkøbsnet, flag
m.m .

Hasle Legeland
Det tegner til at blive en god sæson for legelandet. Pt. med 1 6
åbningsdage endnu har der været 889 betalende gæster. Så mit
gæt bliver et godt stykke over
1 .000 betalende gæster. Har haft
nogle rigtig gode piger ansat,
som har vist en hel del gode initiativer. Får en del ros fra gæster
omkring vores initiativ. Så håber
vi kan indgå samme aftale med
Idrætsområder om lån af hallen
igen til næste år.

Musik-onsdage og marked på torvet
Onsdag eftermiddag i juli har der
været musik ved/Hat Affair på
torvet. Et nyt tiltag/forsøg på at
skabe lidt mere liv på torvet. Det
har nok bare været for varmt til
at sætte sig og lytte til musikken,
men en del har stået/siddet på
den anden side og lyttet og bilerne har kørt langsomt forbi.
Forsøg med torvemarked om
onsdagen er også skubbet i gang
her i juli. Efter en lidt langsom
start, ser det ud til at vi har kontakt med en del sælgere der ønsker at stille op også i august.
Det bliver om onsdagen fra kl.
1 0-1 5.

I sidste nr. af Hasle nyt skrev jeg
om at du/I kan bestille diverse
ting for at få udbredt vores nye
logo. Har du glemt at bestille er
det ikke for sent endnu. Jeg har
fået så få bestillinger at der ikke
er sat noget i trykken endnu.
Send mig en mail, så vil jeg maile
en bestillingsliste til dig. Eller besøg mig i Turistinformationen
hvis du gerne vil se en tshirt/indkøbsnet inden bestilling.
Mal: turist@hasle.dk /Karin

Medlemmer søges
Vi har også brug for dig som
medlem af vores forening. Synes
du om de mange forskellige ting
der sker/er sket her i Hasle, så vil
det være rigtig dejligt med nogle
flere privat medlemmer – det
koster kun 1 35 kr. pr. år. Har du
virksomhed og endnu ikke er
medlem så meld dig ind i vores
forening. Send mig en mail:
turist@hasle.dk /Karin
Med din støtte kan vi fortsætte
med at bidrage til yderligere
udvikling af Hasle. Som medlem
får du bl.a. nyhedsmail, når der er
noget at orientere om. Aktiviteter vi yder bidrag til er bl.a. Hasle
Musik- og Festuge, Sankt Hans,
Harmonikafestival, Påske i Hasle.
Hasle Legeland er vores aktivitet,
som også koster os nogle penge
af afholde.
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Skal du købe eller sælge?
Ring til Bornholms Bedste Boligteam
Vi giver dig en tryg, god og effektiv bolighandel

danbolig Rønne · Tlf. 5695 1995 · roenne@danbolig.dk
danbolig Nexø · Tlf. 5649 1295 · nexoe@danbolig.dk

Ole & Martin W. Kok-Hansen

Statsaut. ejendomsmæglere, valuar & MDE · Nørregade 6 Rønne · Torvet 13 Nexø · www.danbolig.dk

