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Bornholms Harmonika- og Country Festival 2016

Så fik vi afviklet årets Harmonikafestival 2016 den 5. 
i rækken. Efter en lille nedgang i 2015 var vi i udval-
get enige om at der skulle ske noget nyt. Resultatet 
blev at vi skulle forsøge at lave en Country Party om 
torsdagen. En privat sponsor havde sponseret 200 
cowboyhatte til de første der tilmeldte sig. Vi havde 
fået det Svenske country band ”The Supertruckers” 
til at spille til dans og under spisningen underholdte 
Sandbye og Wegner. I pauserne underholdt 
danserne fra Dirty-Boots.  Maden blev som altid 
leveret af ”Kruthuzet” Det blev en vellykket aften 
med en rigtig god stemning.

Fredag og lørdag havde vi så vores Harmonikafest-
ival, også denne gik over al forventning med god 

opbakning og en fantastisk stemning og en masse 
god musik. Igen i år havde vi musikere fra Norge, 
Sverige, det øvrige Danmark og ikke mindst fra 
Bornholm.
Det viste sig at være en god ide at dele festivalen op 
i to, det gav en del flere tilhørere og en større om-
sætning, så det vil vi forsøge igen i 2017.

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, uden 
dem kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre et 
sådant arrangement. En tak til alle der underholdt 
og dem der gav en hånd med for at få det hele til at 
køre.

Knud Erik

Videbæk Harmonikaklub
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Forretningsudvalget

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

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

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

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

Udvalgsmedlem
Vakant

Afdelingsformænd

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

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 90 / 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

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

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

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

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

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Hasle Hallen

Byvangen 6, 3790 Hasle

Sildefesten

www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening

www.hasle-if.dk

R32 Ninni Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Formanden har ordet

Sommeren er omsider kommet 
med alle de glæder det nu in-
debærer, blandt andet at vores 
sildefest.

Sildefesten blev igen i år afviklet 
flot med masser af mennesker 
både til sildebanko, grisefest og i 
øvrigt rigtig mange på pladsen – 
jeg synes den igen var vellykket 
og vil gerne sige tak til alle de 
frivillige som igen i år har gjort 
det muligt at afvikle sildefesten. 
Jeg synes der været en rigtig god 
stemning hvor alle gæsterne har 
hygget sig – tak alle sammen.

Regnskabet er endnu ikke gjort 
op, men jeg er sikker på at an-
strengelserne har været det hele 
værd således, at Hasle Idrætsfor-
ening igen får et overskud fra 
festen.

Vedr. børneoptoget var der i år 
en rimelig god tilmelding og der 
var mange flotte og kreative uds-
mykninger, så der var noget at se 
på for alle parter. Det var holdet 
fra Kabyssen som vandt dette års 
børneoptog, dejligt, at også 
børnene og måske især 
forældrene er med på sidelinjen. 
Tillykke til vinderen. 

Til årets miss Sild var der også 
mange på pladsen, men silde-
fangsten var dog en lille smule 
mager, idet der ikke var så 
mange sild at vælge imellem 
som sidste år, men dog alligevel 
nok til at der kunne udpeges en 

vinder. I år var det var en lokal 
som løb af med sejren som miss 
Sild, herligt og tillykke herfra. 

På stadion har der været afholdt 
pokalturneringer som fodbold 
formentlig vil orientere mere om 
i bladet hvorfor jeg her blot skal 
nævne arrangementet.

Bestyrelsen har også holdt som-
merferie hvorfor der ikke er så 
meget at berette, men jeg håber 
alle er klar igen til at genoptage 
arbejdet.

Jeg kan allerede på nuværende 
tidspunkt oplyse, at fodboldban-
erne omkring vores klubhus er af 
kommunen udlån til hun-
destævne den 27. og 28. august, 
hvor Dansk Kennelklub skal af-
holde stævne, så det bliver 
spændende.

Når Hasle Nyt udkommer, er det 
tid til at overveje tilmelding til 
vinterens aktiviteter og jeg 
håber, at så mange som muligt 
har fundet de tilbud som Hasle 
Idrætsforening har så attraktive, 
at vi fremstår om en rigtig for 
idrætsforening med mange 
grene. Jeg håber også, at tidli-
gere års ændring i vores kontin-
gentsatser og sammensætning 
er med til at flere indmelder sig i 
foreningen.

I ønskes alle en rigtig god som-
mer – som den nu er efter 
danske forhold – og håber, at se 
mange medlemmer til vinteren 
aktiviteter.

Jeg vil gerne slutte med at ønske 
jer alle sammen en rigtig god 
sommer som iflg. 
vejrmeldingerne skulle komme.

Johnny Asmussen

Badminton

Når dette skrives, er det dejligt 
sommervejrmen sæson 
2016/2017 nærmer sig, og 
træningstiderne i Haslehallen er 
fastlagt for den kommende 
sæson.

For badminton sker der den 
ændring, at træningsdag/tid 
flyttes til onsdag kl. 17.45 til kl. 
20.00. Der er ingen inddeling af 
træniningstiden med timen fra 
17.45 til 18.45 er forbeholdt 
U9/U11/13, endelig inddeling vil 
de tilmeldte ungdomsspillere 
selv få indflydelse på.

Håber på en god tilmelding af 
både ungdom, motionister og 
seniorspillere.
Se de fastlagte tider her i Hasle 
Nyt og på HIF's hjemmeside.
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PETANQUE

Så er vi nået gennem foråret og 
en god start af sommeren, hvor 
vi har fået spillet en masse 
petanque. Nordea-turneringen 
er godt i gang, og forårets kampe 
er spillet med følgende placeringer 
til holdene. Hold 1 er nr. 5 i C-
rækken, hold 2 er nr. 2 i B-
rækken, men der resterer stadig 
efterårskampene, så meget kan 
stadig ske.

SKOV OG STRANDPETANQUE

Blev afholdt søndag den 12. juni, 
hvor der kl. 9.30 var mødt 49 
morgenfriske petanspillere ved 

røgeriet. Vi var begunstiget af 
rigtig flot vejr, og der blev spillet 
på livet løs med mange ud-
fordrende spil på de små skovstier 
Efter 2 kampe var der meldt 
frokost der blev indtaget på P-
padsen ved glasværksvej. Til 
frokosten havde Bornholms 
Spritfabrik igen i år sposeret en 
lille skarp til frokosten, en stor 
tak for det.

Efter endnu to spil tilbage, så endte 
vi ved røgeriet, der igen i år disk-
ede op med en røget sild med 
tilbehør, til samtlige deltagere, 
det var meget populært, 
præmieoverrækkelsen blev fore-
taget under spisningen i røgeri-

Badminton

Sæson 2016/2017 starter tirsdag d. 6. sept. 2016 (uge 36) på følgende 
tider i Hasle hallen.

Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 Motionisttime
kl. 19.00 - 20.00 Motionisttime
kl. 20.00 - 22.00 U19/Senior + Holdkampe

Onsdag kl. 17.45 - 20.00 Ungdom (Opstart 7. sept. 2016)

Fredag kl. 17.00 - 18.00 Motionisttime (Opstart 8. sept. 2016)

Samarbejdet med Nyker IF seniorafdeling fortsætter. Hjemmekampe 
spilles tirsdag i træningstiden.

Tilmelding til sæson 2016/2017 for Ungdom/U19/Senior/Motionister:
Doris Carlsen, Byvangen 30, Hasle - Mobil 2442 4031.

Ret til ændringer forbeholdes.
Se også HIF's hjemmeside (www.hasle-if.dk)

Velmødt til sæson 2016/2017.

ets lokale. Vinder af stævnet blev 
Kaj Erik Hansen efterfulgt af Jette 
Garde, begge spillere fra Hasle.

Vi havde fra flere forretninger 
fået sponsorgaver der efterføl-
gende blev trukket lod om, det 
var så heldigt af vi havde fået 49 
gaver, så der var ingen af 
deltagerne der gik tomhændet 
hjem. En stor tak for alle de flotte 
sponsorgaver.

Søndag den 26 juni afholdt vi 
klubmesterskab i double, og 
efter nogle spændende kampe 
kunne vi kåre Bernt Mortensen 
og Erling Vibe som klubmestre 
nr. 2 Senna og Kaj Erik, nr. 3 Aase 
og Knud.

Efter kampene tændte vi grillen 
og hyggede os til ud på efter-
middagen

Til slut vil jeg ønske alle en 
fortsat god sommer med nogle 
gode og fornøjelige timer på 
vore baner.

Kaj Erik Hansen
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 14. 
september og spiller hver 
onsdag frem til udgangen 

af april 2017.

Husk kaffekoppen

Floorball
(indendørs hockey)

Træningstider 2016/2017 i Hasle Hallen

Motionister (Damer & Mænd) Onsdag kl. 20.00 – 22.00

Mere information

Calle Mobil: 26 18 94 65 Email: ccsm@ofir.dk
Christian Mobil: 51 90 49 44 Email: dettlaff@ofir.dk

HIF-Familiesvømning 
fra oktober til april

Endnu en gang er det lykkedes 
for Hasle Idrætsforening at få sin 
sædvanlige tid til 
Familiesvømning i Rønne 
Svømmehal.

Det betyder, at vi også i sæson 
2016-2017 kan mødes i Rønne 
Svømmehal, som vi plejer, 
nemlig hver den første lørdag i 
måneden fra kl. 15.00-16.00 fra 
og med oktober til og med april.

Det er her, du kan komme og 
møde andre medlemmer fra 

Hasle Idrætsforening. Du kan 
komme alene – eller du kan 
komme sammen med din 
familie. Det er en oplagt 
mulighed for hele familien til at 
lave noget aktivt sammen. Der er 
garanteret andre børnefamilier, 
som du og dine børn vil kende 
enten fra idrætsforeningen, 
skolen eller børnehaven.

Hasle Idrætsforening prioriterer 
muligheden for at lade 
Familiesvømningen være et 
alternativt, aktivt samlingspunkt 
for sine medlemmer og har 
derfor valgt at fortsætte med 
særdeles favorable priser:

25 kr. for en familie, der bor på 
samme adresse, og 15 kr. for 
enkeltpersoner. 

På gensyn i Rønne Svømmehal 
fra kl. 15-16 på flg. lørdage i 
2016: den 1. oktober, den 5. 
november og den 3. december 
samt lørdage i 2017: den 7. 
januar, den 4. februar, den 3. 
marts og den 1. april.    

Det er en forudsætning for 
deltagelsen, at én i familien er 
medlem af idrætsforeningen.

Karen-Margrethe Hansen Bager
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Kom til FAMILIESVØMNING  
i Rønne Svømmehal, 

adresse: Højvangen 1, 3700 Rønne  



første gang lørdag den 1. oktober kl. 15.00 ‐ 16.00 

Sæt kryds i kalenderen for hele sæsonen:   
2016: 1. oktober, 5. november, 3. december 

2017: 7. januar, 4. februar, 3. marts, 1. april 


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



Alle HIF‐medlemmer med familie er VELKOMNE 



BETALING: 

Pr. hustand, uanset antal: 25 kr. 

Enkelt person: 15 kr. 



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



m.v.h. 

Karen‐Margrethe Hansen Bager 

på vegne af 

HASLE IDRÆTSFORENING 
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Velkommen til Gymnastiksæson 2016/2017

Vi starter op i uge 38, som er den uge, der begynder med mandag den 19. september.
Vi har tilbud til alle aldre, og håber at se alle jer, der gik til gymnastik sidste sæson - og en masse nye.  De 
første 3 gange er prøvegange.

Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF:
Hold: Forældre – barn (0-2 år) (dagpleje/vuggestue børn)
Instruktør: Iris Kofod
Tid: Mandag kl. 16.00 – 17.00 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: 19. september 2016

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

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

Instruktør: Iris Kofod + hjælper
Tid: Torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: 22. september 2016

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

Hold: Rytmepiger (0.-2. klasse)
Instruktør: Karen-Margrethe Hansen Bager
Hjælpeinstruktører: Kristiane Kromand og Camilla Hansen Bager
Tid: Onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart: 21. september 2016 

Kan du li’ at lave gymnastik og 
danse til god musik? Så skal du 
bare prøve og være med her. Vi 
hopper og danser, løber og 
sjipper, og lærer at lave kolbøtter 
og stå på hovedet. Vi kommer til 
at bruge alle muskler i kroppen, 
og udfordrer både arme og ben 
med en masse forskellige ting. 
Du får en sjov time med masser 
af bevægelse. Vi laver små danse, 
styrke- og smidighedstræning – 
også balletøvelser, og selvfølgelig 
krydret med en masse rytmik. Og 
så skal vi selvfølgelig prøve 
forskellige håndredskaber i løbet 
af sæsonen. Holdet er kun for 
piger.
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Hold: Spring 3. klasse+ 
Instruktør: Henrik Madsen, Xandra Kristensen, Laura Bjørn
Hjælpeinstruktør:  Renske Cruijsen og Jakob Thorsen
Tid: Mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hasle hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart 19. september 2016 

Vi lægger vægt på 1½ times sjov gymnastik med god musik og masser af spring! Her er plads til både 
rutinerede springere 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 nogen gode venskaber! 

Hold: Rytmix (3.-6. klasse)
Instruktør: Sissel Rasmussen, Liv Rasmussen og Camila Hansen Bager
Hjælpeinstruktør: Karen-Margrethe Hansen Bager 
Tid: Onsdag kl. 16.45 – 17.45 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: 21. september 2016

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

Hold: Hip-hop (7.-8. klasse)
Instruktør: Julie Kirch
Hjælpeinstruktør: Lærke Bue Hansen
Tid: Torsdag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: 22. september 2016

Vi skal i løbet af vinteren lave små serier og overgange til noget funky musik, med masser af gang i. Vi 
blander forskellige stilarter af hip hop dans, hvor det gør det muligt for både drenge og piger at danse med. 
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Hold: Trim og styrke – til kødets fasthed (Voksne)
Instruktør: Ethly Westh
Tid: Mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.
Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.
Opstart: 19. september 2016

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.

Hold: Kettlebell-fitness træning (Voksne)
Instruktør: Marta Thorsen
Tid: Mandag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen. 
Pris: 600,- kr. for 1. hold, 400 kr. for 2. hold - for hele sæsonen.
Opstart 19. september 2016

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

Hold: CrossGym® træning (Voksne)
Instruktør: Marta Thorsen
Tid: Torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Hasle Hallen. 
Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.
Opstart 22. september 2016

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

Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2016/2017: 
0-17 år (børnehold): 300 kr.
18-99 år (1. voksenhold): 600 kr.
18-99 år (2. voksenhold): 400 kr.

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

Vigtige datoer
Der er efterårsferie i uge 42. 
Juleferie i uge 52 + uge 1 og vinterferie i uge 7. 
HIFs gymnastikafslutning er søndag d. 19. marts 2017 i Hasle Hallen. 
DGIs forårsopvisning er d. 1. – 2. a 2017 i Aakirkeby Hallerne
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DGI Bornholms gymnastik og fitness udvalg har arrangeret følgende overnatninger for øens børnehold, som 
Hasles gymnastikhold også tilbydes:
Rytmeovernatning for 6-9 årige: se dato i fælles annonce, der kommer i Rytterknægten i august
Rytmeovernatning for 10+ årige: se dato i fælles annonce, der kommer i Rytterknægten i august 
Springovernatning for 6-9 årige: se dato i fælles annonce, der kommer i Rytterknægten i august
Springovernatning for 10+ årige: se dato i fælles annonce, der kommer i Rytterknægten i august

Landsstævne 2017
Vær med til Landsstævne 2017 i Aalborg i dagene 28. juni til 2. juli 2017. 
Se mere på https://www.dgi.dk/landsstaevne. Husk: Nedsat pris ved tilmelding i oktober 2016.
Der vil blive arrangeret fællestransport fra Bornholm. Flere oplysninger kan fås ved at henvendelse til DGI 
Bornholm telefon: 79 40 47 50 eller på mail: bornholm@dgi.dk

DGI Bornholms landsdelshold
Ønsker du ekstra udfordringer, har DGI Bornholm både et Landsdelshold for de 10-13 årige i 4.-6. klasse, og 
et juniorhold for piger og drenge fra 7. klasse og opefter.  Her trænes der både rytmiske serier og 
springgymnastik. Kravet er, at du også går på et lokalforeningshold 
1013-holdet træner torsdage kl. 18.00-20.00 i DGI hallen (for rytme samt ved fællestræningerne) og (for 
Spring) i Nyvest. Start d. 15. september 2016 i DGI Hallen.
Juniorholdet træner tirsdage kl. 18.00.20.00 i DGI hallen (for rytme samt ved fællestræningerne) og (for 
Spring) i Nyvest. Start 13. september 2016 i DGI Hallen.

På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22
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Sommer, sol og masser af hygge. 
I de sidste par måneder har vi 
nydt den dejlige sommer, både 
dagene med sol og regn :-). 
Vi har været på ture - alene og med 
Hasle børnehus og dagplejen, 
dejligt at have nogen at mødes 
med.

Foråret gik med at plante og så, 
både i haven og i højbede. Nu 
nyder vi kartofler, gulerødder, 
ærter, jordbær og kirsebær. Det 
er hyggeligt at følge med i 
hvordan det hele vokser, og så 
høste og spise.

I maj måned havde vi igen meldt 
os til cykelleg. Cykelleg er et 
koncept der er udviklet af cyk-

listforbundet for at få fokus på 
børn og cykler. Børnene havde 
egne cykler og hjelm med hver 
tirsdag i en måned, og så gik vi 
op til klubhuset og legede mens 
vi cyklede. Igen i år var der en 
håndfuld børn, der lærte at cykle 
på pedalcykel – støttehjul er ikke 
tilladt, da de ødelægger børnenes 
balance som de tillærer sig på 
løbecykel. Cykelprojektet slut-
tede vi af med en cykeltur ud til 
det hvide hus, og hjem igen. 

Nu går vi snart på sommerferie, 
og når vi kommer tilbage til 
børnehaven igen, skal vi i gang 
med at øve underholdning til 
årets sommerfest i børnehaven 
den 23. august. Her har vi inviter-

et søskende, forældre og bed-
steforældre til hygge og grill. 

August bliver en travl måned, da 
vi også skal byde to nye børn 
velkomne, og den sidste fredag i 
måneden skal vi mødes med alle 
de private daginstitutioner inde i 
Hareløkkerne. Her skal vi lege en 
masse lege og hilse på hinanden. 
Inden vi går hjem spiser vi vores 
medbragte mad.

Vi nyder alle store- som små 
naturen her i Hasle. Det er dejligt 
med skov, strand og by tæt på. 
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• Undervisnings‑ og mødelokale op til 150 personer. Alt i AV‑udstyr,  
   te‑køkken og grupperum. 
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas. 
• Service, borde og stole udlejes til brug i Vækst‑Huzet 
• Lyd, lys og scenen udlejes

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

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

Dansk Kennel Klub Bornholm

Lørdag d. 27. august 2016 er 
Dansk Kennel Klub på Bornholm 
vært for de danske mesterskaber 
i lydighed og rallylydighed. Vi har 
fået lov til at afholde 
mesterskaberne på Hasle 
Stadion, hvilket vi er glade for, da 
vi på station der har de perfekte 
rammer for mesterskaberne, 
ligesom Hasle byder på gode 
overnatningsmuligheder , 
bespisning og luftemuligheder. 
Hasle har det hele! :-)

Der deltager 153 hunde med 
førere, og de kommer fra hele 
landet, og Bornholm er godt 
repræsenteret, idet vi stiller med 
32 hunde. 

Vi starter med velkomst tale kl. 
0830, første konkurrence starter 
kl. 0900 og vi slutter med 
præmieoverrækkelse kl. 1630.

Kig gerne forbi og se de dygtige 
hunde, der er gratis entre. Vi er 
45 hjælpere iført grønne t-shirts, 
fang en af os, hvis du har 
spørgsmål, så hjælper vi så godt 
vi kan.

Der vil også være nogle salgs 
boder, så hvis du har hund selv, 
er der helt sikkert et eller andet 
lækkert, som den vil blive glad 
for :-) Af hensyn til vores hundes 
koncentration beder vi dog om, 
at der ikke medbringes 
besøgshunde. 

For os er det en festdag og vi 
håber, at Hasleboerne også har 
lyst til at deltage, så hvis du har 
du en flagstang og flag, så hejs 
det gerne, det vil være med til at 
gøre dagen festligere. 

Hvis der bliver lidt gøen, så 
håber vi, at I vil bære over med 
os. 

Venlige hilsner fra
Bettine Nordsejl
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Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.  Vi 
arbejder for at sikre de bedste rammer for en 
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er 
valg til menighedsrådet – og det er din chance for 
at få indflydelse på din kirke. Stil op som 
kandidat – eller kom og vær med til at vælge et 
nyt menighedsråd.

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Hasle og Rutsker menighedsråd indbyder til 
offentlige orienteringsmøder. Her orienterer 
menighedsrådene om deres arbejde, kommende 
opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
 
Hasle: torsdag d. 15. september kl. 19.00 
på Rådhuset

Rutsker: tirsdag d. 13. september kl. 19.30
i FDF Huset 

OPSTILLINGSMØDE
Menighedsrådene afholder et opstillingsmøde i 
forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der 
opstilles en eller flere kandidatlister til valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du 
ønsker at få dit navn på en kandidatliste. 
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de 
opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis 
der kun indleveres én liste 
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og 
sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, 
kan som udgangspunkt opstille på en 
kandidatliste til valget. Listen skal have 
opbakning fra mindst fem stillere.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
Oftest er kandidatlisten fra opstillingsmødet den 
eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er 
det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse 
på, hvem der bliver valgt til det næste 
menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i 
sognet d. 8. november 2016.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til 
kandidatlisterne. Den kan hentes på 
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på 
www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres 
senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til 
indleveringsstederne: 

Hasle: formand Hans Ole Jensen, Damløkkevej 
11, 3790 Hasle

Rutsker: formand Leo Nielsen, Tofteløkken 11, 
3790 Hasle

Vi har her beskrevet hovedreglerne for 
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på 
www.menighedsraadsvalg2016.dk.
 
Med venlig hilsen fra Menighedsrådene

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
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Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får 
pulsen op, sved på panden, en 
god latter og socialt samvær.

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Nybegyndere
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Niveau 10. klasse.

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

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

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

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

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

Wii
Torsdag kl. 10:00-12:00.
Hygge, spil og leg på TV-
skærmen.

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

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

Fest- og fødselsdagskort
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan du lære at lave kort af 
foldede teposer, penge eller 
lignende.

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

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

Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.

Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer. 

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 19 60

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03

Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89

Suppleant:
Jonna Hansen
60 63 27 16

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

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

Engelsk (nybegynderholdet) mandag kl. 9:30 – 11:00 har 5 ledige 
pladser, så hvis du har interesse i at give dig i kast med sproget, er der 
start mandag, den 19. september.
Der er også et par ledige pladser på engelsk (niveau 10. kl.) tirsdag kl. 
13:30 – 15:00 – start tirsdag, den 20. september.
Kreativt værksted i lige uger, start tirsdag, den 6. september kl. 13:00 – 
15:00, her begynder vi med papirflet med korte strimler.
Du kan tilmelde dig hos Birthe Petersen, mobil 20 49 09 65.

Kommende arrangementer:
Tøj-salg v/ Flemming Tøj 5. sept. kl. 10:30
Pakkebanko 8. sept. kl. 13:00
Efterårsfest 28. sept. kl. 11:30
Pakkebanko 6. okt.   kl. 13:00
Syng sammen 27. okt.   kl. 13:30
Generalforsamling 9. nov.  kl. 13:30
Pakkebanko 3. nov.  kl. 13:00
Julestue 15. nov.  kl. 13:00
Julebuffet 23. nov.  kl. 11:30
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22, Tlf 
61249126

Butiksudvalg

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

Kasserer
Gitte Thiesen
Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle
Tlf. 40 37 54 60
e-mail: gitte.thiesen@gmail.com

Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 10

Udvalgsmedlem
Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 40 76 38 20

Suppleant
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34

Suppleant
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48

Nød på dagsordenen i 
2016/2017

Ved siden af kasseapparaterne i 
Mission Afrikas 
genbrugsbutikker vil der det 
næste års tid stå en ny 
indsamlingsbøsse. I 2016/2017 
vil der nemlig blive samlet ind til 
Mission Afrikas nødhjælpspulje, 
som bliver brugt, når det virkelig 
brænder på.Tidligere er 
puljemidlerne for eksempel gået 
til bekæmpelse af ebola og til 
ofrenes efterladte, internt 
fordrevne i Mali og mennesker, 
der er flygtet for 
terrororganisationen Boko 
Haram. Sidste år blev der samlet 
ind til kvinderi Mali.

Vi er glade for de ting folk 
kommer med. Vi modtager gerne 
hele og brugbare ting fra møbler 
til nips, samt helt, rent og pletfrit 
tøj.”
 
Med venlig hilsen
Jytte Berg
Hasle Genbrug

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-
tælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Kontaktperson
Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:

19. august
På Fru Petersens Café i 
Østermarie kl. 14.30 - 16.30

26. august 
Café

2. september
Sensommersange med Poul 
Lykke Nielsen

9. september
Gør Gud undere i dag?
Bodil Bräuner kommer og 
fortæller

16. september
Café

23. september
Caféen er lukket p.g.a. 
senioreftermiddag hos L M den 
24/9

30. september
Græskarfest

7. oktober
En flygtning fra Eritrea og Peter 
Hauge Madsen fortæller...

14. oktober 
Café

21. oktober
Jacob Houler har en overraskelse 
til os

28. oktober
Caféen er lukket p.g.a. 
senioreftermiddag hos ELM den 
29/10

4. november 
Café

11. november
På rejse med Paules,- og Peter 
Krak

18. november 
Café

Befal dine veje….

Der er et bibelvers, som er meget godt at huske: ”Overgiv din vej til 
Herren, stol på ham, så griber han ind” Sl 37,5

Det er et kort vers, nemt at huske… nogle mennesker har en helt 
bestemt måde at huske netop dette vers på: Syv og tredive fem – Det 
er netop det tal, der svarer( cirka) til vores normale legemstemperatur.

Paul Gerhardt levede i 1600-tallet. Født i det nuværende Tyskland. Han 
studerede teologi i Wittenberg og blev præst. Men det var hårde tider. 
Der var krig: 30 års krigen. Svenske soldater hærgede…. Og så i så 
mange år. Det betød nød i området – også for Paul Gerhardt og hans 
hustru. Gerhardt blev præst i Berlin.

Parret fik 5 børn, men 4 af dem måtte de bære til graven, mens de 
endnu var ret små. der var pest, som smittede meget og som blev 
manges død – og det var udover dem, som blev dræbt på grund af 
selve krigen .

Nu var Paul Gerhardt også salmedigter: Bedst kendt er salmen ”Befal 
du dine veje”. - Befal dine veje, det kan vi hurtigt sammenholde med 
bibelverset fra Salme 37,5, som vi startede med, overgiv din vej!. Det er 
værd at bemærke, at salmen er præget af tryghed og glæde. Især når vi 
tænker på, hvor svært hans liv har været.

Salmen er meget kendt og elsket. Den rammer plet i sindet på et 
menneske i nød. Timeligt. Åndeligt. – på Herren må du agte – din 
trofasthed og nåde – vej har du alle steder – så kast da al din smerte. K 
A S T:

”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind” Sl 37,5”Mit 
livsløb [mine tider] er i din hånd” Sl 31,16 ”Men søg først Guds rige og 
hans retfærdig-hed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” Matt 6,33

Henning Kjøller Petersen
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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. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag 
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf. 
56953295

Graver i Hasle 
Preben Sommer
Træffes på kirkegården på Fælledvej 
32, tirs-fre. Mandag er fridag.
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård, 
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 9135
E-post: rutskirke@c.dk

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 11, tlf. 5696 4566
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268
Kirkeværge Holger Anker Kofod  
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuelle nyheder om 
Folkekirken i Hasle og Rutsker findes 
på hjemmesiden www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af 
Hasle Nyt sendes senest d. 12. okt til 
sognepræsten. 

Sognemedhjælper stopper

Vores sognemedhjælper gennem 8 år, Karen Hvam Kofoed har fået nyt 

arbejde og fratræder d. 7. august sin stilling som sognemedhjælper i 

Hasle-Rutsker, Klemensker og Allinge. Menighedsrådene i Hasle-

Rutsker vil hermed gerne rette en stor tak til Karen for hendes trofaste 

arbejde i vores sogne gennem alle årene. Vi har været rigtig glade for 

samarbejdet og kan kun beklage, at Karen nu stopper. Samtidig ønsker 

vi hende alt godt for fremtiden. 

Pva. menighedsrådene, sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen.

Menighedsrådsvalg 2016 - Kom og vær med !

Nu er det igen tid at tænke på menighedsrådsvalg, hvor der skal 
vælges medlemmer til rådet for en ny periode. Det foregår i hele 
landet, og antal medlemmer er afhængig af hvor mange 
folkekirkemedlemmer der er.

I vore sogne skal der vælges 5 medlemmer i Rutsker , og 6 medlemmer 
i Hasle.

Vi indbyder til et offentligt orienteringsmøde, hvor der bliver 
orienteret om rådets arbejde m.v. samt om reglerne for 
menighedsrådsvalget.

Du har mulighed for at stille op som kandidat, eller være med til at 
vælge et nyt menighedsråd på et opstillingsmøde i forlængelse af 
orienteringsmødet. 

Orienteringsmøderne afholdes således:

Rutsker: Tirsdag d. 13. september kl. 19.30 i FDF Huset

Hasle: Torsdag d. 15. september kl. 19.00 på Rådhuset

Mød godt frem - hilsen Menighedsrådene
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

AUGUST

21. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
Ruts 10.00 Sommerudflugt
Hasle Fælles i Rutsker

28. – 14.s.e. trin., Joh 5,1-15
Ruts 9.00
Hasle 10.30 

SEPTEMBER

4. – 15.s.e. trin., Luk 10,38-42
Hasle 10.30 ”Intro-gudstjeneste” med nye 
konfirmander.
Ruts Fælles med Hasle

11. – 16.s.e. trin., Joh 11,19-45
Hasle 10.30 Jørn Sjøholm
Ruts Fælles i Hasle

18. – 17.s.e. trin., Mark 2,14-22
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Høstgudstjeneste. Kirkekrummer 
medvirker
Indsamling til Kirkekrummerne*

25. – 18.s.e. trin., Joh 15,1-11
Hasle 9.00
Ruts 10.30 Høstgudstjeneste. FDF medvirker
Indsamling* til FDF-Hasle-Rutsker. Kirkefrokost og 
høstmarked i FDF-huset.

OKTOBER

2. – 19.s.e. trin., Joh 1,35-51
Ruts 9.00
Hasle 10.30

9. – 20.s.e. trin., Matt 21,28-44
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 10.30

16. – 21.s.e. trin., Luk 13,1-9
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30

23. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen
Ruts Fælles i Hasle

30. – 23.s.e. trin., Mark 12,38-44
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling til Bibellæserringen*

NOVEMBER

6. – Alle Helgens dag, Matt 5,13-16
Hasle 10.30 Kirkekaffe
Ruts 14.00 Kirkekaffe

13. – 25.s.e. trin., Luk 17,20-33
Hasle 9.00
Ruts 10.30

20. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 11,25-30 
Ruts 9.00
Hasle 10.30
Indsamling til Menighedsfakultetet, Århus*

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

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

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



Kirkesiderne

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

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 25. aug., 28. sept. og 16. nov. kl. 19.00 i graverlokalet 
Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 29. sept., 27. okt. og 1. dec. kl. 19.00 i konfirmandstuen, 
Storegade 44, Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag fra den 19. august.
Det er kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45.
Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl tlf. 
25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi 
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkur-
rencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i 
Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen og Jens Jørgen 
Rasmussen. Første gang efter sommerferien er d. 19. august.  
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HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret begynder på sit 5. år 
tirsdag den 6. september. 
Øvelserne foregår i Hasle Kirke 
hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret 
består af ca. 20 voksne sangere, 
og vi modtager meget gerne 
nye. Koret medvirker ved gud-
stjenester og andre arrange-
menter 3-4 gange pr. halvår. 
Flere oplysninger kan fås ved 
henvendelser til kirkesanger 
Aase Houler.

FDF HASLE-RUTSKER
Kredsmøde hver onsdag fra d. 
17. august. FDF- møderne fore-
går normalt kl. 18.00 – 19.30 i 
Kredshuset, Kirkebyen 33.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf. 
2422 6316

SPAGHETTI- og BØRNEGUDS-
TJENESTER
Hold øje med opslag og oplys-
ninger på kirkernes hjemmeside 
www.haslerutsker.dk – og på 
facebookprofilen: Hasle-Rutsker 
Sogne

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

EVANGELISK LUTHERSK MIS-
SIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle. 
Der er fælles møder med ELM i 
Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Evt. henvendelse til Lene Am-
brosen, 5696 6321

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

VI SYNGER JULEN IND 
7. dec. kl. 19.00 i Ruts Kirke. FDF 
medvirker. 
13. dec. kl. 19.30 i Hasle Kirke, 
Kirkekoret medvirker. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Studiekredsen samles ca. en 
gang om måneden. Som regel foregår det hos sognepræsten, Store-
gade 44 i Hasle: Den 16. aug**, 14. sept., 12. okt. og 9. nov. Altid kl. 19.30. 
Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen 
Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).
** 16. august holdes studiekredsen på Nyker Strandvej 40A, Sorthat-
Muleby, 3700 Rønne.
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Hallo! Se her!


Alt indenfor havearbejde, 
flisebelægning, bortkørsel 

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

rengøring m.m.


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


Kun fantasien sætter 

grænser!

"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2893 6841

Kirkesiderne

Personregistrering

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

Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales 
med præsten.

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

Ved dødsfald:
Man taler med præst og 
bedemandsforretning. 

EFTERTANKE
af sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

Søg Gud, mens han er at finde
Som præst møder man mange mennesker, der er i færd med at tage 
afsked med livet på den ene eller anden måde. Afsked med et andet 
menneskes liv i forbindelse med dødsfald og begravelse, eller med sit 
eget liv, fordi man er blevet alvorligt syg. Når man tager afsked med et 
menneskeliv er det naturligt at kigge tilbage og mindes de mange 
dage og år, der er gået. De fleste af os har både gode og dårlige minder 
mellem hinanden; mange har heldigvis flest af de første. Men hvor er 
dagene dog fløjet af sted, når man ser tilbage. Det er ikke til at forstå, 
hvor alle årene er blevet af. En af de sange/melodier, som er blevet et 
meget almindeligt ønske ved begravelser stiller i teksten spørgsmålet: 
”Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi?” Det er et jo et godt 
spørgsmål, at tænke lidt over. Som præst vil jeg imidlertid stille spørgs-
målet lidt anderledes: Fik du set det Gud ville med dig? Hørte du det 
evige livs melodi? 
Så længe vi endnu lever i denne verden er det ikke for sent. Gud er 
endnu at finde, melodien fra Paradis lyder endnu. Bed, så skal der gives 
jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, 
som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der 
op for. (Luk.11,9-10).

SANGAFTEN på 
Rådhuset i Hasle

Torsdag d. 3. november kl. 19.00 
indbyder menighedsrådende i 
Hasle-Rutsker til FÆLLES-SANGS-
AFTEN med den dygtige, 
tidligere organist og korleder 
Poul Lykke Nielsen fra Rønne. Vi 
vil især synge gamle og nye 
efterårssange og salmer og 
måske også et par sange, der 
dufter lidt af jul. Der er fri entré. 
Kom og syng med!
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Bestyrelse

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

Næstformand & Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Bestyr. Medl.:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970

Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

Vores adresse er: Storegade 64, 
Hasle, vi har åbent hver tirsdag 
og torsdag kl. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt 
ferie i hele juli måned. Ved tele-
fonisk henvendelse til forman-
den eller et bestyrelses medlem, 
kan man altid aftale andre tids-
punkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er: 
kontakt@haslelokalhistorie.dk 

Hvis du/I skulle have gamle bil-
leder eller gamle artikler lig-
gende, så vil vi meget gerne lå-
ne dem. Billeder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og motor-
cykler, gamle forretninger og 
virksomheder.

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

Bestyrelsen

Arrangementer

Foredrag
Lørdag den 1.oktober kl.14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Johannes Anker kommer og fortæller om starten og samlingen af 
Vilhelm Herold udstillingen. Et kæmpe arbejde der er lagt i at få samlet 
dette materiale, som så i dag ligger i depot. Mød godt frem til dette 
arrangement. Tilmelding på grund af kaffebrød, tlf. 2621 4657.

Foredrag
Lørdag den 29. oktober kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Hans Jørn Karlsen kommer og fortæller om præsten Kaj Munch, han 
var ansat i Vedersø kirke fra 1924 til sin død den 4.januar 1944. Her blev 
han hentet af fem Gestapofolk og ført til en plantage ved Silkeborg, 
hvor han blev skudt. På stedet er der i dag opsat et mindekors. Mød 
godt frem til dette arrangement. Tilmelding på grund af kaffebrød, tlf. 
2621 4657.

Filmfestival
Lørdag den 12. november kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Her vil vi vise en række film fra Hasle og Omegn frem til kl. 18.00 med 
en kaffepause indlagt, titlerne på filmene er ikke fastlagt på 
nuværende tidspunkt. Mød godt frem, glæder os til at jer.

Hyggeeftermiddag
Lørdag den 26.november kl.14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Jørn Sjøholm & Arne Ipsen kommer og fortæller om da de startede 
Hasle-Egnens Lokalhistorie for 25 år siden, datoen er den 30. december 
1991, hvordan de gik rundt til forskellige mennesker i Hasle og spurgte 
om historier og billeder som de kunne samle sammen, dette blev 
opstarten på arkivet, heldigvis for det, vi har meget at takke de to 
herrer for. Mød godt frem til dette arrangement. Tilmelding på grund 
af kaffebrød, tlf. 2621 4657. 

Markering af Bornholms befrielse 1658.
Torsdag den 8. december 2016.
Nærmere herom i næste Hasle-Nyt.

Julehygge
Fredag den 2. december 2016 kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Traditionen tro afholder vi julehygge, nærmere herom i næste Hasle-
Nyt.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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En sømand fra Hasle

Jeg har i mange år haft en kon-
volut med papirer, som 
stammede fra min far, Louis Kris-
tian Johansen. De endte efter 
hans død i 1976 hos mig, og nu 
har jeg måske lidt sent fået kig-
get på dem.

De mest interessante er hans sø-
fartsbog og to breve, han sendte 
hjem til sine forældre, der boede 
i Vestergade nr. 38.

Søfartsbogen
Søfartsbogen er udstedt uden 
betaling den 21/2 1928, og da 
han er født d. 22/10 1912, er han 
på det tidspunkt 15 år gammel. 
Hvad han skulle bruge bogen til 
allerede i februar, ved vi ikke, for 
den første hyre i bogen er fra d. 
12. september 1928, hvor han 
har fået hyre på galeasen Gud-
mund af Hasle, der lå i havnen. 
Skibsførerens navn var C. Peder-
sen, den senere havnefoged i 
Hasle. (Som et kuriosum kan 
man nævne, at en kopi af dennes 
eksamensbevis for bestået 
sætte-skippereksamen er en af il-
lustrationerne i Rønne Naviga-
tionsskoles 100-årsju-
bilæumsskrift.) Skibet var be-
stemt til indskrænket fart, og 
min far blev forhyret som kok. 

Hvor god han var til madlavning 
på det tidspunkt, står hen i det 
uvisse; men jeg husker, at han i 
min barndom godt kunne lave 
mad, fordi han, som han selv 
sagde, ”havde sejlet som fransk 
kok og jungmand”. Min mor var 
dog klart bedre i køkkenet.

Brev fra Mariager 24/9 1929
De to breve er lidt forskellige. 
Det første, mens han er forhyret 
på motorskonnerten Johanne af 
Allinge, er sendt hjem fra 
Mariager d. 24/9 1929. Det hand-
ler en del om vasketøj, og 
hvordan man får det sendt til 
Hasle. Ganske vist kan han nok 
godt selv finde ud af at vaske; 
men det er ikke så godt. I 
Mariager laster man kalk, og det 
er jo et værre svineri, så man kan 
godt forstå, at tøjet trænger til at 
blive vasket. Brevet fortæller og-
så om fremtidige rejser; men de 
er noget usikre.

Hyren med Johanne varede til d. 
4/12, hvor han afmønstrede i 
Allinge.

Brev fra Svendborg 11/11 1930
Det andet er sendt fra Svend-
borg, og fortæller en dramatisk 
historie om en rejse til Oslo. 
Ifølge søfartsbogen er Louis i 
Svendborg d. 5/2 påmønstret 

som ungmand på kv (måske 
kvasen) Heimdal af Svendborg 
med føreren P. E. Møller. Herfra er 
han afmønstret d. 1/7, men igen 
påmønstret d. 17/8 som kok. 
Hvad han har lavet i de to 
måneder, er usikkert; men jeg 
ved, at han på et tidspunkt var 
på sømandsskole i Svendborg. 
Kan det have været den periode?

Brevet starter med at fortælle, at 
han har sagt op. Hyren denne 
gang var ikke fryd og gammen. 
Rejsen til Oslo er, som det 

Louis Johansen 1929
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fremgår af brevet, meget bes-
værlig. Ikke kun vejret, men også 
forholdet til skipper udvikler sig 
uheldigt. Skibet mister skruen på 
rejsen, så man nok skal op for at 
få denne skiftet. Hvis man kom-
mer til at ligge syv dage hjemme, 
vil Louis gå i land, og det gjorde 
han jo. Noget tyder på, at man 
har ret til at afmønstre, hvis 
skibet ligger uvirksomt i det ant-
al dage. Sømandsbogen viser, at 
det blev aktuelt. Han er afmøn-
stret i Svendborg d. 15/11, og her 
skrives, at han har gjort tjeneste 
som kok og ungmand. Desværre 
kan man ikke af søfartsbogen se, 
hvordan skipperen har taget op-
sigelsen.

Den Kaj Leo der nævnes i brevet, 
er hans fætter, Kaj Leo Knudsen, 
som boede hos sin mor Manna 
Knudsen i Kajstræde nr. 12 i 
Rønne. Man ser, at Louis ikke er 
helt stolt ved situationen. Det er 

nok ikke helt godt at sige op in-
den sæsonen er slut. Hvad vil 
folk dog sige?

Og senere
Oplevelserne afskrækkede ikke 
Louis. Han fortsatte med at sejle, 
og har stort set hyre hele tiden, 
selvfølgelig med de pauser, der 
dels kom om vinteren og dels 
pga. krisen. F.eks. bliver han d. 2. 
oktober 1931 forhyret som let-
matros på motorskibet Amerika, 
som er bestemt til England o.v. 
Imidlertid afmønstrer han al-
lerede d. 15. oktober. Her er 
afmønstringen attesteret af Kgl. 
Dansk Generalkonsulat St. 
Thomas V. I. USA. Det lyder umid-
delbart mærkeligt; men jeg 
husker, at min far fortalte, at han 
faldt ned i lasten og blev indlagt 
på hospitalet i St. Thomas. 
Hvordan han kom hjem, fortæller 
historien ikke noget om; men al-
lerede d. 2. december samme år 
udmønstrer han som letmatros 
på S/S Ragnhild, hvor han er i et 
halvt år. Skibet har ”været i øst 
og vest. Udenfor indskrænket 
fart”.

Der er dog en længere pause 
mellem d. 22/10 1934 og d. 2/11 
1935. Men det har sin forklaring. I 

den tidligere nævnte jubilæums-
bog fra Rønne Navigationsskole 
er der et foto af årgangen fra 
1935. Her finder man Louis Jo-
hansen fra Hasle. Han står i øver-
ste række som nr. 7 fra venstre. I 
festskriftet er der ikke navne på 
alle og heller ikke på Louis. Om 
det er fordi, man ikke har 
navnene, eller fordi det kun er 
lokalt kendte på udgivelsestid-
spunktet, der nævnes, kan ikke 
siges. Til gengæld er nogle af de 
andre papirer, som jeg har, sange 
fra afslutningen for sætteskip-
perholdet i 1935, og på billedet 
ser man heller ikke: ”mens 
Hansen med svampen slog skær-
men af lampen, så var der ej fred, 
før hr. Pedersen kom.” Det er be-
styreren, og ham kender man 
dog på billedet.

Louis Johansen. Øverst th. 1932-33

Letmatros på Koldinghus 1934
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Fra d. 23. april til d. 11. oktober 
har ”Den værnepligtige været til 
tjeneste ved søværnet som 
matros.” Det har vi i familien hørt 
meget om. Louis fra Hasle var 
fast rorgænger både på tor-
pedobåden Glenten og Dragen. 
Dog ikke samtidigt; men i hvert 
fald på én af dem, da Kronprins 
Frederik blev gift med Prinsesse 
Ingrid i Stockholm. Der var i fam-
ilien ingen tvivl om, at hvis han 
ikke havde været der, så var de 
nygifte aldrig nået til Køben-
havn.

Den sidste indførelse i søfartsbo-
gen er fra d. 6. september 1940, 
hvor han som bedstemand 
afmønstrer fra Skjold af Thisted. 
Herefter gik han på navigations-
skolen i København, hvor han 
tog styrmandseksamen i 1943. 
Han fortsatte så samme sted for 
at tage skibsførereksamen; men 
det er lidt tvivlsomt, om han 

fuldførte denne. Krigen havde 
været i gang i tre år, og sejland-
sen var indskrænket, og risikoen 
for forlis var blevet større, så 
Louis søgte ind ved toldvæsenet, 
hvor han endte som overtold-
vagtmester. Med til beslutningen 
var nok også, at han havde mødt 
Anna fra Hasle, som han blev gift 
med i 1943. Det var en tilbage-
vendende vittighed, at han 
havde styret Dragen og havde 
papir på, at han kunne styre alle 
skuder, men ikke fru Johansen. 

Rønne Navigationsskole 1935

Styrmandseksamen 1943
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Mariager den 24ende september 1929

Kære Fader og Moder!
Jeg vil nu skrive nogle ord til Eder og fortælle Eder, hvordan det går. Vi ligger nu og laster kalk til Gudhjem fra 
Mariager. Når vi har losset i Gudhjem, skal vi til Nexø i dok, og er der optaget, skal vi nok på bedding i Rønne. Vi 
kommer nok til Gudhjem på torsdag, og ligger vi i Gudhjem en søndag, låner jeg nok en cykel og kører hjem en tur. 
Jeg har snart noget tøj, der trænger til at blive vasket. Jeg kan nok vaske det selv; men det er ikke så godt. Jeg kan 
jo sende det hjem fra Gudhjem, og så kan I vel sende det til Nexø på nogen måde-med damperen f.eks.; men 
kommer jeg hjem fra Gudhjem, kan jeg jo selv tage det med.

Vi ligger sammen med Camilla. Den skal laste kalk til Hasle; men det varer nok længe, inden den kommer, for der 
ligger 6 skibe foruden, som skal laste før den, så den får en lang tørn. Vi lå på tørn en hel uge. Vi lå også i Danzig 
længe. Vi sejlede fra Danzig om onsdagen kl. 9, og var i Ålborg om lørdagen ved middagstid. Vi lå sammen med 
Gudmund i Danzig. Den skulle laste kul til Svaneke. Hvis I ser noget til Niels Koefoed, kan I jo hilse ham fra Peder, 
det bad han nemlig mig om at skrive og sige ham, hvor vi skal hen. Nu sender de os nok til Danzig eller Stettin efter 
kul, for der er en kullast fra Stettin nemlig; men jeg tror ikke, vi får den, så det er ikke sikkert, at vi skal dertil.

Hvis I vil skrive til mig, kan I bare adressere det til mægler Hansen i Allinge, havnekontoret i Gudhjem, så kommer 
det nok frem. Jeg tror, jeg tager nogle penge op i Gudhjem og sender hjem. Jeg har snart en hel mængde til gode.

Vi er nede i lasten og lempe kalk. Det er et værre svineri. Nu ved jeg ikke mere at skrive om for denne gang.

Nu til slut en kærlig hilsen fra Louis.

Hvis I vil, kan I jo skrive til mig, hvad I mener om, hvad jeg skal gøre ved tøjet; men jeg telefonerer nok hjem fra 
Gudhjem også.

Louis Johansen th 1929 Frivagt på bakken med forbundets blad. Jægersborg 1933
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Svendborg den 11/11-1930

Kære Fader og Moder!
Jeg vil nu skrive et brev til Eder og fortælle Eder, at jeg kommer snart hjem. Jeg har sagt op, fordi jeg blev gal på 
skipperen. Det var ellers meningen, at jeg villet bleven med en rejse til.

Det kom sig af, at i Oslo var et sæt tøj af skipperens stjålet og lidt proviant, og så sagde han, at det var 
bedstemandens og min skyld, nærmest min. Så dengang vi sejlede fra Oslo, fik vi omtrent en orkan fra vest, og vi 
styrede temmelig højt, alt for højt, og kom helt ud i Nordsøen og fik Skagen at se langt i læ. Vi havde fulde storsejl 
på og en stor klyver. Vi kunne ikke komme til at rebe der om natten. Vi måtte lade kareten stå til. Så om dagen jeg 
kom op. Sikke et syn. Hyttefadene lå hulter til bulter rundt på dækket, skanseklædningen slået ind, styrehusruderne 
i stykker. Klyverskødet gik, stagfokfald gik itu. Ikke nok med det; men der har kommen så meget vand ned i lugaret, 
så alt det rene tøj, jeg havde, var bleven vådt og beskidt af saltvand og slagvand, så jeg putter det bare ned i 
sækken, som det er. Jeg havde ellers meget rent tøj. Vores vandtønde var faldet ned i dammen. Skruen tabte vi ude 
i Skagerrak, så nu skal vi på land og have en anden på.

Det var hjemrejsen. Oprejsen var ikke stort bedre. Det blæste en østlig storm, og da kom vi så lavt, at vi nær ikke 
havde fundet ind af Oslofjorden. Færder skal vi have om bagbord. Det fik vi om styrbord. Vi skulle holde ind på 
Sverrig; men vores kompas var i uorden. Det kunne vi ikke styre efter. Det snurrede rundt som en anden karrusel. 
Det blæste godt. Vores klyverfald gik, det var en ny tyk hamp. Klyveren flagrede vandret ud i luften uden at røre 
vandet, så der var tryk på.

Så når vi kom ud i søen, sagde han, at det var min skyld, at der var gået så meget [galt] denne rejse, som der havde, 
fordi jeg ikke havde passet på og fået låset og vandtønderne surret godt nok osv. og rakkede mig ned, og så sagde 
jeg, at hvis vi kom til at ligge syv dage hjemme, så ville jeg i land, og det kommer vi nok til, hvis vi skal op og have 
en anden skrue på. Så skal hullerne i dammen nok renses med det samme, så det tager nok tid. Jeg havde ellers 
tænkt at blive en rejse til for at komme lige hjem til jul. Men jeg rejser over Rønne, så vil jeg se, om ikke jeg kan være 
hos Kaj Leo et par dage for ikke at komme for hurtigt til Hasle for alt for megen snak.

Endnu har jeg ikke hørt videre om min opsigelse, for han vil vistnok ikke så gerne af med mig; men jeg skal nok 
minde ham om det den syvende dag, for efter den kunne han selv passe på, mente jeg, for jeg viste ikke, at han var 
gået i land, og vi lå udenfor i havnen i nogen bøje, så vi gjorde ikke regning på, at sådant noget skulle ske. Det er 
bleven meldt, og der er bleven arresteret en. Det er en fyrbøder, der har gået på bommen nogen tid i Oslo; men det 
er jo ikke sikkert, at det er ham. Hvis vi ikke får syv dage hjemme i Svendborg, skal jeg jo med en rejse til.

Det har sneet i Oslo en dag. Vi må stadig op kl. 4 om morgenen og arbejde. Regnede og lynede gjorde det en dag. 
Det lynede tre gange, haglede og blæste. 

Nu tror jeg, jeg vil slutte mit brev for denne gang, og så får vi se, hvordan det går, om han slipper mig eller hvordan.

Nu til slut en kærlig hilsen fra Louis.
Hilsen til alle sammen.
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EL

NEXØ
Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

RØNNE
Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

HASLE

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

din nærmeste EL-Installatør

“Installation, vedligehold og service”

Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Din lokale elektriker

www.elogvvscenter.dk

Elektriker
Morten Tolstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Philip Holm

Mobil 2173 1719

Lærling
Nicolaj Koefoed

Holm

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Martin Hjorth

Hansen

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

&

TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

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

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Rorgænger på Koldinghus 1934
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For reservation ring på 56 96 92 01 eller  
book online på www.leport.dk

Vang 81 
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kalender 2017

Denne kalender 2017 er lavet af Christl Vang, det er en blanding af nye billeder af fotograf Mikael Vang og 
gamle billeder fra arkivet. Den kan købes i Turistkontoret, Hasle Røgeri, Jens Emil og Super Brugsen samt i 
Lokalhistorien, den koster igen i år 90,-kr. 
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Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 50

Hasle Byting - Dans i parken

Aktuelt om  G r ø n b e c h s   G å r d. 

Årets udstillinger – nr. 2 i rækken ‐  kan ses frem til 30. august. 
Der skete det mystiske, at en sending ovrefra med store 
fotografier var blevet ’pist væk’, så det var selvsagt en skuffet 
fotokunstner på selve ferniseringsdagen. Han tog heldigvis 
revanche en uges tid senere. For NEJ – SÅ STORE billeder kan 
ikke blive væk. Kom og se – alle er sort/hvide bortset fra et 
enkelt af en dygtig dame fra Nyker. I vil uden tvivl genkende de 
fleste personer på de store fotos. Man må vel ikke fremhæve 
noget – men alligevel: Jytte Kløvers smykker er specielle og 
flotte. Hun blev inspireret til at lave dem efter skyderiet på 
Krudttønden sidste år. Kom også og se Svend Holst‐Pedersens 
glas. OG SÅ er der jo en butik bl.a. med skønne strikvarer – og så 
meget andet. Men husk nu at komme både i kælderen og helt op 
i Kikkenborg. God fornøjelse.

Efter sidste års store succes med dans i parken har vi igen i år arrangeret danseaftner og til den første aften 
var der over 200 deltagere heraf mange familier og musikken blev leveret af Rico som var med til at skabe en 
rigtigt god stemning. Sideløbende med Dans i Parken var der inviteret til såkaldt ”Bagagerumsmarked” som 
dog kun havde opbakning af få lokale sælgere.

Knud Erik
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Bornholms Kulturuge

Koncert i Hasle Kirke

lørdag d. 24. sept. kl. 19.30

Alle med smag for dejlige korklange og sommertoner har rig lejlighed til at nyde begge 
dele, når Kammerkoret Tourdion synger både kirkelige værker og dejlige nordiske sange.

Koret synger motetter af Bernhard Lewkovitch, samt korsange af Svend. S. Schultz. Sverige 
repræsenteres af deres store korkomponist Hugo Alfvén. Desuden synger koret udpluk fra 
årets markering af 400-året for Shakespeares død, samt sange af Brahms og Reger – en 
anden af årets jubilarer – Reger døde i 1916.

Kammerkoret Tourdion blev stiftet i 1971. Koret består af ca. 25 sangere, der aldersmæssigt 
spænder fra 20 til + 50 år. De fleste bor i Storkøbenhavn, og har forskellige uddannelser og 
arbejder inden for forskellige brancher - men har det til fælles, at de elsker at synge.

Koret synger på Bornholm som en del af Bornholms Kulturuge. Der er entré på 75 kr., men 
rabat på 25 kr. til alle med kulturuge-badge. Billetter sælges ved indgangen. 
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

’Hos Emilie’s venner og 
turister   

Nedrivningen af Hasle Havns 
’Havnekroen’ har vakt mange 
minder. Bornholms Tidendes 
journalist Holger Larsen samlede 
fra flere sider minder til en 
spændende artikel om kroens 
farverige historie. I den forbind-
else fik undertegnede lejlighed 
til at fortælle om den første ejer 
af Havnekroen i de mange år fra 
kroens fødsel i 1902 til midten af 
1940’erne: Emilie Petersen. Som 
enke efter havnefoged Christof-
fer Petersen drev hun kroen som 
’Havnefoged Petersens Enkes 
Café’, senere med navnet ’Hos 
Emilie’.

Som født under krigen har jeg 
kun svage minder om Emilie. 
Men jeg har hørt en masse godt 
om den omsorgsfulde kromutter. 
Hendes ældste søn, sadelmager 
og møbelpolstrer Christian Chris-
toffer Petersen, var min onkel, 
gift med min moster, Dora An-
dersen fra Frigaard i Rutsker. De 
havde hus med butik og værksted 
på hjørnet af Nygade og Pilestræde 
i Hasle. Virksomheden fungerede 
indtil midten af 1950’erne. 

Emilies yngste søn, malersvend 
Poul Petersen, var ugift, og 
boede hjemme hos moderen. 
Hun havde stor hjælp og gavn af 
Poul. Han var flittig, tillige udad-
vendt, medlevende og velkom-
men i mange hjem. Han blev 
optaget i min familie, og vi 
kaldte ham ’Onkel Poul’. Om 
morgenen cyklede Poul til sit 
arbejde i et malerfirma i Rønne, 
og derhjemme klarede han alle 
mulige opgaver. Mor og søn 
havde bevilling til fester i Hasles 
forsamlingshus og alkoholfri 
beværtning i Rutskers forsam-
lingshus. Og de tog som regel til 
Rutsker med hestekøretøj.

Dora Petersen havde et par gode 
naboer, Hedvig og smedemester 
Henrik Kjær. De viste en utrolig 
opmærksomhed over for Dora 
og fulgte hendes familie. Henrik 
Kjær fortalte mig engang histori-
en om, hvordan Emilie bad en af 
sine medhjælpende unge piger 
fylde en spand med vand og om 
natten kaste vandet mod vin-
duet til et værelse, hvor en sø-
mand havde natlogi. Han var jo 
vant til at høre vand omkring sig 
og skulle have en god nats søvn. 

Tyske venner
Et særligt kapitel i Havnekroens 
historie er dengang tyske turister 
kom på sommerferie i Emilies 
pensionat i 1930’erne. De befandt 
sig rigtig godt på stedet og kom 
år efter år. To ægtepar, der gen-
nem nogle år havde været faste 
gæster, blev nærmest ulykkelige, 

da krigen brød ud i 1940 og de 
ikke mere kunne tage til 
Bornholm. 

Men historien slutter ikke her. 25 
år efter afskeden kunne det ene 
af de tyske ægtepar besøge 
Hasle, selvom de boede i det be-
vogtede Østberlin. Denne bydel 
blev som bekendt adskilt fra den 
vestlige del med Berlinmurens 
etablering i 1961. Men mine 
forældre og andre i familien 
havde bevaret kontakten til 
Emmy og Walter Rohde, kor- og 
orkesterdirigent. Hvert år fik 
Haslefamilien lange julebreve fra 
Rohdes.
 
I sommeren 1964 fik jeg en 
uforglemmelig oplevelse. Jeg 
tog på en ferietur til Berlin – med 
et vandrerkort i baglommen, og 
kunne begå mig med det tyske, 
jeg havde lært på aftenkurser. 
Tyskfaget var bandlyst i flere 
folkeskoler lige efter krigen. To-
gturen gennem det sovjetiske 
Østtyskland gav indtryk af en be-
vogtet hverdag i ægteparret Ro-
hdes hjemland. På hver station 
stod tre soldater og pegede med 
deres gevær mod toget. Vi pas-
sagerer nøjedes med at skæve 
ud af vinduerne.
I Vestberlin var der ingen ledige 
pladser på vandrehjemmene, 
men plads hos Banegårdsmis-
sionen. For en ung fyr var en sov-
esal med 14 mænd fra alverdens 
lande spændende. Og det var 
gribende at høre en jævn-
aldrende tyskers beretning om, 
hvordan han havde stået på vagt 
på den østlige side af Berlin-

Emilie
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

muren og var flygtet over muren, 
mens der blev skudt efter ham. 
”Det var en lettelse at komme til 
Vestberlin,” sagde han, ”men jeg 
savner min mor og min søster.”

Jeg tog den møjsommelige, 
stærkt grænsekontrollerede tur 
til Østberlin og ringede på hos 
Emmy og Walter Rohde. De så 
spørgende på mig, for vi havde 
jo ikke mødt hinanden før. Da jeg 
havde sagt mit navn, fik jeg et 
par knus og blev hevet indenfor. 
Hele eftermiddagen sad vi og 
snakkede løs om Hasle og min 
familie. Emmy kunne tale dansk, 
Walter talte et tydeligt tysk. 

Ægteparret blev opmuntret i en 
hverdag, hvor det var hårdt at bo 
i Østberlin, når man ikke var 
kommunist. Emmy så fortvivlet 
på mig og sagde: ”Fängelse, 
Arne!”    

Men den følgende sommer fik 
Emmy og Walter visum til 
Bornholm. Så kom de på ferie 
hos mine forældre. Jeg har hørt, 
at det blev en utroligt hyggelig 
ferie med ture ud på Bornholm 
og gensyn med folk, som Rohdes 
havde kendt i 1930’erne. De be-
søgte Dora, sadelmagerens kone. 
Så genoplevede de med store 
smil Doras velkendte facon, når 

hun modtog gæster: lidt stramt, 
måske ironisk, for derefter at øse 
ud af sin grænseløse gæstfrihed. 

Trods gigtplagede hænder ud-
førte Dora tilretning af tøj for 
naboen, Thomsens manufak-
turhandel. Pigerne, der lærte 
manufakturfaget hos Thomsens, 
bragte tøjet op til Dora. De fik 
altid kager og lækkerier hos 
’Tante Dora’, som de kaldte 
hende.

For et par år siden skrev jeg his-
torien om Berlinturen til en anto-
logibog, ’Bag muren’. Der blev 
knebet en tåre under skriveriet. 
På den ene side kom savnet, på 
den anden side minderne om 
venskabsforhold mellem men-
nesker i en barsk verden. Det 
hele begyndte altså hos Emilie! 
    
 
                                                                                                                                                           Arne Ipsen

Havnekroen
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Kulturugen 2016 i Hasle 


Søndag den 18. september kl. 10.00 på Hasle Torv 
Musikalsk Byvandring ved Hasles natur‐og byguide Torsten Sletskov og den unge Haslebo Liam 
Siebeneicher der spiller accordeon. Der vil blive spillet hele stykker, samt BRUDstykker. Efter starten 
på Hasle Torv fortsættes der op til Vilhelm Herolds gravsted, hvor der vil blive fortalt og spillet. 
Derefter går turen igennem byen mod næste stop som er Hasle Røgeri, hvor vi skal høre historie og 
musik. Det sidste sted på den Musikalske Byvandring bliver Hasle Havnebad, hvor Liam Siebeneicher 
bliver afløst af det lokale spillemandsorkester ”Folk og Fæ”, som er spillemænd og ‐ damer som spiller 
op til de bornholmske folkedansere. Et meget aktivt orkester, som udvikler sig hele tiden. Spillemand 
Niels Anker Sonne forsøger at få ungdommen med på noderne, det lykkes ret godt for ham. Han 
lærer fra sig ved at dele folkemusikken op i BRUDstykker, så det er nemmere at lære, og han fanger 
deres opmærksomhed ved at bryde undervisningen med sang og dans. Denne Musikalske Byvandring 
afsluttes omkring kl. 12.00.

Den Store Sal på Rådhuset kl. 14.00 
Premiere på den nye film fra Filmværkstedet. ”Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866”. 
En film om ”Dampselskabet på Bornholm”, senere, omkring 1876, døbt om til ”Dampskibsselskabet 
paa Bornholm af 1866” som derefter i folkemunde blev kaldt ”66‐selskabet”. I filmen bliver der vist 
billeder, korte filmklip og fortalt om alle selskabets skibe, fra dampskibet ”Skandia” der blev bygget i 
1866 til motorfærgen ”Rotna” som blev købt i 1971, og ind imellem krydret med interviews fra 
forhenværende ansatte i ”66‐selskabet”. En spændende film om ”66‐selskabets historie gennem 107 år.

Karetmagergården kl. 16.00 
”BRUDe gennem tiderne”. 
Udstillingen er åben mandag – fredag kl. 11.00 – 14.00

Onsdag den 21. september kl. 19.00 
Store Sal på Rådhuset, viser vi igen filmen om ”66‐selskabet” 


Fredag den 23. september kl. 19.00 
Store Sal på Rådhuset, viser vi filmen om ”KULBRYDERNE i Hasle”. Interview‐film med ansatte fra 
KULBRUD i Hasle under henholdsvis 1. og 2. verdenskrig.
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Bornholms Kulturuge 2016 har i år tema ordet ”BRUD” på alle de måder ordet kan bruges, opbrud, 
nedbrud, brudstykker også videre. Da jeg hørte teamet, tænkte jeg straks på BRUDe og hele den 
kulturhistoriske arv der ligger i vores traditioner i dag. 
Det kom jeg til at sige højt, og den blev straks købt, af lokalhistoriens formand (som også er min far) 
som fremlagde ideen for Kulturugens eventansvarlige Laila Balle Lund og formand for Bytinget Kaj Erik 
Mortensen, som begge syntes det var en god idé.  
Udstillingen hedder; "BRUDe gennem tiderne" 

Brude gennem tiderne fortæller i billeder om mennesker og den tid de lever i. Hertil mangler jeg billeder 
fra især 1920'erne og 1950'erne, men alt har interesse, og ikke kun par der er gift i kirken, det må gerne 
være på rådhuset, i haven, i udlandet eller hvor det nu fandt sted. Sammen med billedet har jeg brug 
for oplysninger om brudeparret samt dato for vielse og hvor. Samt fotograf og hvem billedet tilhører.  
Håber at der er nogen af jer der tør at være med, det er mit ønske at lave en respektfuld udstilling om 
emnet, ikke at udstille nogen. 
Glæder mig til at høre fra jer på kontakt@haslelokalhistorie.dk eller via Richardt i lokalhistorien. 

Mvh. Christl Mathea Vang 


Badgetilbud i Hasle 
Badgetilbud • Hasle • Søndag 18. september


Hyggelige Hasle 
Hasle er en uspoleret, hyggelig lille by midt på den bornholmske vestkyst med ca. 1.685 indbyggere (2013). 
Hasle ligger op af skrænterne ovenfor havnen og har sin egen charme.

Brug dit Kulturugebadge følgende steder: 

16. og 17. september: 
Brudstykker af Italien, gratis Velkomstdrink med Kulturugebadge
18. september: 
Lille Viol, Storegade 32, www.lilleviol.dk, giver 20% rabat på alle varer i butikken
Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, www.hasleroegeri.dk, kr. 125,‐ for Fiskebuffet, incl. en lille øl eller vand (kl. 12.00‐16.00)
Born Antik, Storegade 61, www.BornAntik.dk, 20% rabat på alle varer til folk med Kulturugebadge
Musikalsk byvandring, gratis for gæster med Kulturugebadge
Grønbechs Gaard, gratis for gæster med Kulturugebadge
18. og 21. september: 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, gratis for gæster med Kulturugebadge
18.‐23. september: 
BRUDe gennem tiden, gratis for gæster med Kulturugebadge
18.‐24. september: 
Kunstudstilling i Galleri Vang, Vang Havn, www.blemsted.dk, 10% rabat til gæster med Kulturugebadge
23. september: 
Kulbryderne i Hasle, gratis for gæster med Kulturugebadge
24. september: 
Kammerkoret Tourdion, rabat på entré med Kulturugebadge
25. september: 
Gospelkoncert, rabat på entré med Kulturugebadge
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HANNES SALON
56 96 47 24

Bestil i god tid Mandag lukket

Vang beboer og grundejerforening

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

Næstformand 
Leif Olsen

Kasserer 
Marie Nikolajsen

Sekretær 
Pia Christophersen

Menigt Medlem 
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Hvad er sket i Vang

Lopperne var samlet lørdag d. 7. maj. Hvor der var mage gode ting at 
købe i Vang
Generalforsamling afholdt vi lørdag d. 19. maj og der var genvalg til 
hele bestyrelsen.
Strandrensning samt klargøring af stenmonumentet afviklede vi 
lørdag d. 21. maj 2016. Tak til alle som gav en hånd med.
Vi åbnede Bixen i juni og der er heldigvis mange frivillige som hjælper 
med at holde åbent morgen og eftermiddag i juni, juli og noget af 
august.
I forbindelse med Sankt Hans havde vi flere aktiviteter. Heksen blev 
lavet, bålet klargjort. Selve d. 23. juni mødtes små 200 til fællessang og 
dagen efter er der grill og hygge ved Sankt Hans bålet.

Hvad sker i Vang i sommer?

Sommerfest
Vi har vores årlige sommerfest og kagekonkurrence lørdag d. 27. 
august.

Udstillinger i Galleriet på Vang havn.
uge 33: Helle Brøcher ”Tårnbymalernene” 
uge 34: Birthe Bossen ”Qvinnerne”
uge 35: Poul Brandt/Gurli Rehelt
uge 36: Benedikte Ogarech Hansen.
uge 37: Helene Jæger/Karin Vinter
uge 38: Morten Blemsted

Hæftet ”En tur gennem Vang” med 
tegninger af Erling Risager og tekst 
af Jørn Uffe Hansen, kan købes for 
40, -kr. også ved henvendelse til Iris 
Kofod, Vang 10, tlf.: 51 27 91 22, 
mail: ihk@pc.dk. Film

DVD’en ”Min barndoms by Vang” kan købes for 100,- kr. ved henvendelse til 

Iris Viborg Kofod, mobil: 51 27 91 22 eller på mail: ihk@pc.dk. Ved ønske om 

forsendelse vil der blive opkrævet porto. 

Alle ønskes en forsat god sommer.
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod
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Turistinformationen

Åbningstiden i Turistinforma-
tionen er fra den 8. august til 
efterårsferien, mandag, onsdag 
og fredag kl. 9.30 – 12.30. Åbn-
ingstider i efterårsferien kommer 
senere, afhængig af program.

Der er godt besøg i Turistinform-
ationen, ser ud til en lille stigning 
i antal besøgende. Turisterne 
kommer for at veksle valuta, få 
viden om vores område- med 
forslag til vandreture, hvor de 
kan fiske, hvor de kan spise, hvor 
de kan booke deres næste ophold 
på Hasle Marina, bruge wi-fi. 
Kanalrundfart har der også været 
arrangeret en del ture med den 
gamle redningsbåd. Besøg af en 
pensioneret lærer, der uddelte 
stor ros til de lejrskoler han havde 
mødt – han havde kun mødt 
venlige og rare unge mennesker. 

En del turister roser den nye Her-
oldudstilling, synes det er 
hyggeligt.
Byvandringen og turen i Hasle 
Lystskov m/Torsten Sletskov går 
noget bedre i år – han har haft 
en hel del flere ture.

Marked på torvet, har været lidt 
op ad bakke, men mon ikke vi får 
sluttet det bedre end da vi star-
tede, hvor det var meget koldt at 
stå udenfor og ikke så mange kø-
belystne i juni måned. 

T-shirts
Det er nu muligt at købe t-shirt 
med Hasle-logo i Turistinforma-
tionen.

Hasle Legeland
Besøget i Hasle Legeland afspe-
jler nok den gode sommer vi har 
haft indtil nu, men vi har på 
nuværende tidspunkt haft over 
850 betalende gæster. Det er 
glædeligt at se rigtig mange tur-
ister finder vej til legelandet – jeg 
har mødt gæster fra bl.a. Frankrig 
og Finland. Vores unge ansatte 
får ros for at sætte noget leg i 
gang, ved behov og når der er 
tid til det. Et hit er selvfølgelig 
hoppeborgen (som vi låner af 
Metal Bornholm) og airhockyen. 
Vi har af DGI Bornholm fået lov til 
at låne et lidt større boldland, 
det er også et stort hit – når le-
gelandet lukker har vi fået lov til 
at beholde det her i Hasle, så 
mon ikke vi kan finde en plads i 
hallen.  Den daglige åbningstid 

er skåret ned med 1 time, da er-
faringen fra sidste år viste at når 
klokken var 15 var der stort set 
ikke flere gæster til stede.

Børnefestival
Igen i år vil vi forsøge at skabe et 
program i skolernes efterårsferie. 
Så snarest mulig i løbet af august 
vil alle tidligere programdeltagere 
blive kontaktet. Dog har vi allerede 
sikret os – der bliver Legoud-
stilling igen i år, aftalen med 
Lego-folkene er på plads. Har du 
et nyt arrangement du gerne vil 
have med i programmet, så send 
gerne en mail til turist@hasle.dk 

Haslepakken
Til nu er der udleveret 8 Hasle-
pakker i år – se mere på 
www.hasle.dk under tilflytter.

Nye medlemmer
Vær med til at støtte op om akt-
iviteter i Hasle. Dette kan du gøre 
ved at melde dig med i vores 
forening, du er lige velkommen 
som virksomhed såvel som 
privatperson. Send en mail til 
vores formand Jesper Møller-
Hansen jmh@riskcon.dk for at 
høre mere. Du vil komme med 
på vores mailliste og blive ori-
enteret når der sker noget nyt.






