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Dagplejerne i Hasle
Sanserne kører på højtryk på vores
små dagplejebørn
Dagplejen i Hasle har igen i år været på 2 ugers
koloni i "Det hvide hus."
Her bliver børnene afleveret og hentet af forældre.
Har deres barnevogn med samt masser af skiftetøj.
I den første uge har vi været sammen med Sanne fra
Sandvig, Lone fra Aarsballe og Irene fra Klemensker.
Vi er glade for at kunne dele nogle af dagene sammen
med vores kollegaer fra vores gruppe og nyder at
observere og støtte børnene når de øver sig i de
sociale relationer og samværet med hinanden.
I Hasle har vi efterhånden lært vores nye kollega,
Camilla Holm-Mortensen bedre at kende og
omvendt. Vi sætter alle stor pris på, at der er
grundlag for at Kommunen har villet ansætte endnu
en dagplejer, hvilket vi kan takke jer forældre for.
I "Det hvide hus" har vi valgt kun at medbringe små
scootere og spande som børnene kan bruge til leg
eller samle ting i som de finder i naturen.
Det gør at børnene selv fantaserer endnu mere og
de er yderst kreative i og med de ting der er at sanse
- føle, se, lugte og smage på i naturen.
Kræfterne tærer hårdt i det sunde udeliv, og luren
over middag i barnevognen er som regel mindst
lige så god og lang som ellers.
I de to uger har vi dagplejere skiftedes til at tage
mad med til alle børn og voksne. På den måde kan
alle blive udfordret smagsmæssigt, store som små.
Vi får alle det samme og der bliver vekslet mellem
kold og varm mad.

Vi vil også gerne sige særlig tak til Siegård som havde
stillet to ponyer, samt trækkere til rådighed for Siegårds
egen regning. Det var super flot, og mange børn
ønskede op til flere trækketure på hesteryggen,
hvilket vi ser som værende et kæmpe hit!
Onsdag eftermiddag var forældre inviteret ud i "Det
hvide hus" til kaffe og boller, samt hyggeligt samvær.
Vi har i de to uger været heldige med vejret, hvilket
gør at stemningen er god, mulighederne større og
ikke mindst glade børn og voksne.
Tak for to skønne uger, vi nyder dagene herhjemme
med Jeres børn, men ser også frem til næste år med
liv og glade dage ude i "Det hvide hus." ??

I "Det hvide hus" har vi haft besøg af musedamen,
Anja, som fortalte om mus. Hun viste hendes lille
mus frem til børnene, og børnene var også velkomne
til at røre og med hjælp af Anja sidde lidt med
musen.
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: jasmussen51@gmail.com

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31
Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail: hmh.ebbesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

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

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Modtag en SMS
hvornår jeg
kommer i havn

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 12, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Mail: hilselvis@sport.dk
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge Tlf.
23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Denne gang vil jeg fatte mig
ganske kort.
Sildefesten var en stor succes
med mange gæster, både lokale
og ikke lokale. Jeg vil ikke trætte
jer ved, at nævne alle aktiviteter
ved Sildefesten, men vil især takke udvalget for Sildefesten og alle de frivillige som lægger rigtig
mange timers arbejde, både før,
under og efter arrangementet.

dejligt, og tak til de som sørgede
for at hjælpe løberne med vand.
I mit forrige indlæg lagde jeg op
til, at I er velkomne til at kontakte
mig eller andre i bestyrelsen, hvis
I har forslag til nye aktiviteter i
Hasle Idrætsforening. Selvom
sommervarmen kan være en udfordring, vil jeg benytte lejligheden til igen, at opfordre jer til nye
forslag til aktiviteter.

Alt er velkomment og så må vi se
på mulighederne.
Fortsat god sommer, hvor I forhåbentlig lader op til at være aktive i den kommende efterårs/
vintersæson.
Hilsen
Johnny Asmussen

Samlet set har afholdelse af Sildefesten vist, at der stadig er interesse for en havnefest i Hasle By.
På nuværende tidspunkt kender
jeg ikke til det økonomiske resultat.
Planlægningen af næste års sildefest, hvor vi har 60 års jubilæum,
går i gang den 23. august 2018
efter, at vi umiddelbart efter dette års sildefest har holdt et evalueringsmøde – så udvalget er
allerede godt i gang.
Jeg synes, at det har været en
fornøjelse med omtale af Hasle
Idrætsforening i medierne, f.eks. i
forbindelse med Etape Bornholm, hvor H I F bl.a. blev fremhævet med, at det var H I F som
sørgede for, at løberne fik vand –
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Hasle Idrætsforening
Hasle Krocket
Sæsonen i krocket er nu godt i
gang. Klubbernes mixstævner
afvikles planmæssigt med 1
stævne hver måned – herunder
specialstævner som
strandkrocket på Balka med
efterfølgende spisning på
Snogebæk Kro og natkrocket i
Nyvest med grillkylling mm. –
sluttende med stævne i Hasle i
november med gløgg og
æbleskiver.
Desuden har følgende deltaget i
DGI’s krocketturneringer:
Enkeltmandsturnering:
Gunnar Birkholm, Leif Nielsen,
Svend Hansen og Herdis Jensen,
hvor det lykkedes at sikre HIF 2
bornholmsmestre ved Gunnar
og Svend.
Gunnar og Leif deltager ved DM i
Skørping den 28. juli 2018.
Parturnering:
Gunnar Birkholm og Leif Nielsen
vinder M 2 rækken og Herdis og
Svend vinder A2.
Gunnar og Leif deltager ved DM i
Ramløse den 8. september 2018

Herdis og Svend vindere af A2 rækken.
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Gunnar og Leif vindere af M2 rækken.

Holdturnering:
Gunnar Birkholm og Leif Nielsen
samt Herdis Jensen og Svend
Hansen danner hold og deltager
i turneringen der afvikles sidst i
august.

Træningstiderne er: mandag kl.
09.30 og onsdag kl. 13.00
Kom og deltag, der vil altid være
spillere til rådighed for
instruktion. Desuden er der
fælles kaffepause med en god
snak om, hvad der rør sig på øen.

Hasle Idrætsforening
Badminton

HIF Badminton sæson 2018/2019 starter op fra
4. september 2018 (uge 36) på flg. tider/dato i Hasle Hallen.

Sæson 2017/2018 sluttede 1. maj
18, og nu er vi med hastige skridt
på vej mod sæson 2018/2019.
Kort orientering:
Sæson 17/18 var en god sæson
med pæne tilmeldinger – især
motionisterne, men der var dog
ledige baner. Er det sådan, at du/
I år og tænker på at spille badminton, så ring og få tildelt en
bane til næste sæson.
Ungdomsspillerne havde en lille
fremgang, men vi forventer, at der
kommer endnu flere til næste
sæson, Ring og tilmeld dig eller
mød op når vi starter.
Seniorspillere, dem mangler der
nogle af, så det kan kun gå fremad.
Seniorholdet i DGI Bornholms
holdturnering 17/18 Hasle /Nyker
opnåede en delt tredieplads – et
rigtigt godt resultat.
10. oktober fik vi besøg af Morten Helbo, DGI der i ca. 1,5 time
trænede slag, forskellige opvarmningsøvelser m.m. Vi var 16
spillere med besøg fra Klemensker,
Rønne og Knudsker. En rigtig lærerig aften, der godt kan gentages.
”Barakken”, der blev gjort brugelig til sæson 17/18 har fået nye
vinduer og ny beklædning

Tirsdag:

Opstart d. 4. september 18.
Kl. 18.00 - 19.00 Motionisttime
Kl. 19.00 - 20.00 Motionisttime
Kl. 20.00 - 22.00 U19/Senior + holdkampe

Fredag:

Opstart d. 7. september 18.
Kl. 16.00 - 17.00 Motionisttime
Kl. 17.00 - 18.00 Motionsittime

Lørdag:

Opstart d. 22. september 18.
Kl. 10.00 - 11.30 Ungdom - alle rækker

Tilmelding til sæson 2018/2019 i Hasle Hallen:
Ungdom/U19/Senior og Motionister:
Doris Carlsen, Byvangen 30, Hasle - Mobil 24424031.
Ret til ændringer forbeholdes.
Se også HIF's hjemmeside.
Vel mødt til sæson 2018/2019.
udvendig. Nye gardiner, bord og
stole kommer også så den vil
fremstå mere indbydende.
Vi ses/mødes til september 18 i
Hasle Hallen.
Doris Carlsen
HIF Badminton

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 12.
september 2018 kl. 19:00
og spiller hver onsdag til
og med onsdag den 24.
april 2019.
Husk ka%ekoppen

Byggemodning, kloakreperationer
fundamenter og meget mere...

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

Bordtennis for 60+6ere
Hold hjernen i form i Hasle IF bordtennis!
Vil du holde din hjerne i form og forbedre balance, reak-on og
din fysik og sam-dig have det sjovt?
Bordtennis sæ,er ikke bare kondi+onen på prøve, men påvirker
og styrker også mange steder i hjernen hver gang du spiller.
Spillet træner reak+onsevne og balance samt styrker
musklerne. 4BAT60+4 er derfor en velegnet mulighed for at få
mo+oneret både fysisk og mentalt.
Alle over 60, eller andre der har +d i formiddags+merne kan
være med. De,e uanset du har spillet før eller ej, da spillet kan
varieres i tempo og intensitet.
Det sociale fællesskab vil være i centrum når vi mødes rundt
om bordtennisbordene hver +rsdag og torsdag formiddag. Der
vil derfor være +d og plads +l at hygge sig med en god sludder
og en kop kae.
Vi glæder os +l at se dig.

Bordtennis holder
åbent hus for 60+
Er du 60+, og har du lyst til at
prøve at spille bordtennis, så
er chancen der nu
Hasle IF Bordtennis inviterer alle
over 60 år til at kigge indenfor til
åbent hus i uge 37.
Her kan du møde nogle af
klubbens medlemmer og høre
lidt om sporten - og samtidig
prøve om bordtennis er noget
for dig.
Der er åbent hus både mandag
den 10. og torsdag den 13.
september - begge dage mellem
klokken 09.30 og 11.30 I
klubhuset, Damløkkevej 19.
"Kom og prøv at spille
bordtennis. Det er sjovt, det giver
motion, og holder hjernen i
gang". Vi har kaffe på kanden.

K.A. BYG
Tid: mandag og torsdag kl. 09.30 7 11.30 Start 10. sept. 2018
Sted: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Kontaktoplysninger: Bent Jensen tlf. 20214933 eller mail
bentjen@mail.dk
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v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389

Hasle Idrætsforening
HASLE PETANQUE
Så er vi nået til første halvdel af
vore arrangementer, og vi kan se
tilbage på en fornuftig
halvsæson, bortset fra vore hold i
turneringen, de er i øjeblikket
placeret sidst og næstsidst i
rækkerne, men se det positive, vi
er med i turneringen, godt gået.
Skov og strand der blev afholdt
søndag den 10. juni, var igen i år
en stort succes, dog kun med 35
deltagere men det var en rigtig
god dag med højt solskin og
godt humør. Kampene startede
kl. 9.30, og efter 2 kampe nåede
vil til glasværksvej hvor vi spiste
vor medbragte frokost, og hvor
Bornholms Spritfabrik igen i år
havde skænket en lille en til
frokosten. Efter endnu 2 spil
nåede vi igen tilbage til røgeriet,
hvor der igen i år var dækket op
med røget sild til alle deltagere,
en stor tak herfra, derefter var

der præmieoverrækkelse, nr. 1
Kaj Erik Hansen Hasle, nr. 2 Knud
Simonsen Hasle, nr. 3 Mona
Stegmann Nyker og nr, 4 Emely
Nielsen Nyker. Derefter var der
lodtrækning af sponsorpræmier,
der var vi så heldige, at der var
præmie til alle deltagere. Vores
vinspil, der foregår 1. lørdag i
måneden fra april til november,
har været godt besøgt både af
vore egne spillere, men også af
spillere fra de øvrige klubber på
bornholm. Søndag den 24. juni

blev klubmesterskabet afholdt
og efter nogle spændende
kampe kunne vi kåre mestrene,
det blev Bernt og Henrik foran
Senna og Kaj Erik, Jane og Inger
og Iris og Bent. Efter
præmieoverrækkelsen, tændte vi
grillen og hyggede os resten af
eftermiddagen. Til slut vil jeg
ønske alle en fortsat god
sommer med forhåbentlig
mange gode timer på vore
baner.
Kaj Erik Hansen

BORNHOLMERBREDBÅND
BRINGER OS
BORNHOLMERE
SAMMEN – MED
FREMTIDENS
TEKNOLOGI OG
LOKALT NÆRVÆR
FRA

179,350 1('

7-(.20'8.$1
) %251+2/0(5
%5('% 1'3 
BORNFIBER.DK
(//(55,1*7,/26
3 7089 0000
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Hasle Idrætsforening
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
2018-2019 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
2018: den 6. oktober, den 3.
november og den 1. december
samt lørdage i 2019: den 5.
januar, den 2. februar, den 2.
marts og den 6. april.
Det er en forudsætning for
deltagelsen, at én i familien er
medlem af idrætsforeningen.
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Velkommen til Gymnastiksæson 2018/2019
Vi starter op i uge 38, som er den uge, der begynder med mandag den
17. september. Vi har tilbud til alle aldre, og håber at se alle jer, der gik
til gymnastik sidste sæson - og en masse nye. I år vil vi prøve at lave et
familiehold for 1-5 år, hvor både børn, forældre og evt. bedsteforældre
kan deltage, det er et hold som afløser Forældre og barn samt
powerputter. Da vi stadig ikke har konceptet på plads. Vil vi I første
omgang mødes mandage kl. 16.00-17.00.
De første 3 gange er prøvegange på alle hold.
Er du en instruktør eller en forælder, som vil hjælpe på et hold, hører vi
gerne fra dig. Ring eller skriv på mobil: 51 27 91 22
Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF:
Hold: Familiehold (0-5 år) både for børn og deres forældre, bedsteforældre
Instruktør:
Iris Kofod m.fl.
Tid:
mandag kl. 16.00 – 17.00 i Hasle Hallen
Pris:
300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart:
d. 17. september 2018
Familieholdet 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. Vi har
redskabsbaner, hvor motorikken bliver udforsket. Vigtigst er at
børnene har det sjovt og føler sig trygge. Børne og voksne skal komme
i tøj de kan bevæge sig i (træningstøj). Forældre/bedsteforældre
deltager aktivt i gymnastikken.
Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:
Pris:
Opstart:

Rytmepiger (0.-2. klasse)
Karen-Margrethe Hansen Bager
Linea Rasmussen
onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen
300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
d. 19. september 2018

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.

Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Spring 3. klasse+
Henrik Madsen m.fl.
mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hasle hallen
300,- kr. for hele sæsonen.
d. 17. september 2018

Springholdet er for dig fra 3. klasse, der gerne vil springe i minitrampolin og på bane. Der bliver i løbet af året
arbejdet med masser af gymnastikteknik, spring, håndstand og lidt små serier for at kunne binde en
opvisning sammen. Med nye redskaber er instruktørerne klar til at tage imod dig og lave masser af god og
sjov gymnastik. Sæsonen kommer også til at byde på overnatninger og ekstratræninger, så du kommer ikke
til at kede dig. Du kan med fordel også tilmelde dig GymStyrkeholdet.
Hold:
Rytmix (3.-6. klasse)
Instruktør:
Instruktør er endnu ikke fundet – er det noget for dig?
Hjælpeinstruktør:
Tid:
onsdage kl. 16.45 – 17.45 i Hasle Hallen
Pris:
300,- kr. for hele sæsonen.
Opstart:
19. september 2018
Kan du lide at danse, lave gymnastik og bevæge dig til musik? Så er holdet for dig, hvis du er en pige fra 3.-6.
klasse. Du vil komme til at arbejde med både smidighed, koordination, grundtræning, styrketræning og
håndredskaber.
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Trim og styrke – til kødets fasthed (Voksne)
Ethly Westh
Mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.
600,- kr. for hele sæsonen.
d. 17. september 2018

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:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Kettlebell-fitness træning (Voksne)
Marta Thorsen
Mandag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen.
600,- kr. for 1. hold, 400 kr. for 2. hold - for hele sæsonen.
d. 17. september 2018

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.
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Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

CrossGym® træning (Voksne)
Marta Thorsen
torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Hasle Hallen.
600,- kr. for hele sæsonen.
d. 20. september 2018

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.
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Yoga (Vinyasa)
Marta Thorsen
Torsdag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen
600,- kr. for hele sæsonen.
20. september 2018

Yoga i Hasle hallen tager udgangspunkt i Yoga Vinyasa, dvs. vi vil udføre yogastillinger i et flow forbundet
med åndedræts synkroniserede bevægelser. Vi vil arbejde med klassiske stillinger i roligt tempo og starter fra
nybegynder niveau. Vi vil arbejde med at styrke flere muskelgrupper, med kroppens balance, koncentration
og mobilitet. Alle kan være med. Praktisk info: vi udfører yoga med bare fødder (evt. tåsokker), medbring
skridtsikker måtte, et tæppe til sarte knæ, til at støtte lænden og til Savasana. Det er en god ide at anskaffe
sig to yoga blokke, men det er ikke et must, blot ekstra støtte.
Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2018/2019:
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 for gymnastikhold i HIF.
Efterårsferie i uge 42
Juleferie i uge 52 og uge 1 (evt. uge 51)
Vinterferie uge 10 (2.-10. marts 2019)
HIFs gymnastikafslutning er søndag 24. marts 2019 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 30. – 31. marts 2019 i Aakirkeby Hallerne
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.
Juniorholdet træner tirsdage kl. 18.00.20.00 i DGI hallen.
Ynglingeholdet træner torsdag kl 20.00-22.00 i DGI hallen

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

Hasle Byting
Peter Abrahamsen på
medborgerhuset
Det nye initiativ KUK i Hasle
under Bytinget kom godt fra
start med koncerten med
Trubaduren Peter Abrahamsen.
Det er kvinderne Britta Helweg
Larsen og Janne Lærkedahl der
står bag denne og kommende
koncerten i Hasle.
Formålet er at skabe flere
kulturelle arrangementer i Hasle.
Næste arrangement bliver den
14. sep. ”Præk, ævl og sânga”
Bornholmsk med Bente Pedersen
og pianist Simon Vibe-Pedersen.
Og så er der planlagt en koncert i
kirken i december måned med
Vokalensamble.
Så glæd jer til de kommende
koncerter.
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Mød op -l dit lokale menighedsrådsvalg 2018
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 +l
menighedsrådet 6 og det er din chance
for at få indydelse på din kirke. S+l op
som kandidat 6 eller kom og vær med +l
at vælge et nyt menighedsråd.
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Hasle Menighedsråd indbyder +l oentlig
orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om vores arbejde, kommende opgaver
og reglerne for menighedsrådsvalget.
Hasle: torsdag d. 13. september kl. 19.00
på Rådhuset
OPSTILLINGSMØDE
Menighedsrådet aolder et ops+llingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Her kan der ops+lles en eller ere
kandidatlister +l valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op,
hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Ops+llingsmødet er afgørende, fordi
de ops+llede kandidater automa+sk er
valgt, hvis der kun indleveres én liste (se
afsni,et 4Ops+llingen i praksis4).
Alle folkekirkemedlemmer i sognet 6 og
sognebåndsløsere +l sognet 6 der er fyldt
18 år, kan som udgangspunkt ops+lle på
en kandidatliste +l valget. Listen skal have
opbakning fra mindst fem s+llere.
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VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I de senere år er kandidatlisten fra
ops+llingsmødet den eneste liste, der
bliver indleveret 6 og dermed er det på
ops+llingsmødet, at du kan få indydelse
på, hvem der bliver valgt +l det næste
menighedsråd. Indleveres der ere lister,
aoldes der valg i sognet d. 13.
november 2018.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk
formular +l kandidatlisterne. Den kan
hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk
eller på www.km.dk. Den udfyldte liste
skal indleveres senest d. 2. oktober 2018
kl. 19.00 +l indleveringsstederne:
Claus Lind, Simblegårdsvej 26, 3790 Hasle
Mie Keseler, Ellebakken 3, 3790 Hasle
Denne annonce beskriver hovedreglerne
for menighedsrådsvalget. Find detaljerne
på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Hasle Genbrug
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
Udvalgsmedlem
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16
Udvalgsmedlem
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Udvalgsmedlem
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48
Suppleant
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Følg os på facebook !
Vi er nu på facebook, så find
vores side ” HASLE GENBRUG”
hvor vi jævnligt opdatere og
sætter gode tilbud på og viser
noget af det vi har i butikken.
For dem der strikker lapper (til
tæpper), kan de nu afleveres i
butikken.
Mission Afrika Genbrug er en del
af Mission Afrika. Der er 72
butikker og over 2000 frivillige.
Genbrugs butikkerne gav i 2017
et overskud på 7 millioner til
Mission Afrika.
I Centralafrika støtter vi en klinik
og mobile apoteker, mens vi
opretter flere og flere
sundhedsposter. I Mali får
kvinder adgang til uddannelse
og arbejde. Både kristne og
muslimer lærer landbrug,

Vore åbningstider er:
Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 17.00
Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22
Tlf.: 61249126
E-mail:
haslegenbrug@outlook.dk

hønsehold, gedeavl og at læse,
skrive og regne. I Nigeria og
Cameroun får gadebørn mad, tøj,
omsorg, skolegang og et sted at
sove.
Vi glæder os til at se dig i
butikken.
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
25 75 59 89
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer – Se
ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og
fødselsdagskort kan købes eller
bestilles i Aktivitetscentrets
åbningstider.
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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.
”Husker du”:
Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”,
hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drikker kaffe. I disse
hyggelige omgivelser sætter en gruppe sig sammen og
udveksler oplevelser fra vores unge dage.
Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som
man måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne
oplevelser med andre.
Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som
ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ugeprogram for aktiviteter:
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Start: 3. sept.
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793
Start: 10. og 11. sept.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095
Start: 11. sept.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik
Start: 4. sept.
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Start: 5. sept.
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716
Går hele året.

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
Start: 5. sept.
Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Start: 6. sept.
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
Start: 6. sept.
"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og
snakke om oplevelser fra gamle
dage.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Start: 6. sept.
Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Leif Nielsen – tlf.: 2644 5520
Start: 6. sept.

Aktivitetscentret i Hasle
”Hasle Senior Walk”:
Vi mødes ved Multihytten i Parken (ved Vandrehjemmet), og medbringer kaffe og kage til eget forbrug.
”Kaffekurven” kan opbevares ved Hytten, så vi ikke behøver at bære den med på turen.
Vi satser i øjeblikket på 2 ruter i forskellige længder – den korte tur på ca. 1,5 km, hvor man også kan deltage
med rollator – og en længere på ca. 4-5 km.
Andre ønsker til andre ruter og andre længder er altid velkomne.
Efter turen samles vi igen ved Multihytten og drikker i fællesskab vores medbragte kaffe.
Der er ikke tilmelding – man møder bare op og deltager, og skulle man pludselig møde en gammel ven/
veninde, barn/barnebarn eller nogen anden, så bare tag vedkommende med.
Næste tur er den 17. september - skulle det blive meget dårligt vejr bliver vi hjemme.

Generalforsamling:
Aktivitetsrådet afholder generalforsamling onsdag, den 7. november 2018 kl. 13:30
på Aktivitetscentret, Toftelunden 5, 3790 Hasle.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Aktivitetsrådet vært med kaffe og kage.

Vi vil fra Aktivitetsrådet i Hasle hylde en frivillig , Ellen Stentoft - der fyldte 90 år her i sommer.
Ellen startede i Terapien den 6. januar 1976 og har altså været frivillig i mere end 42 år.
Ellen er stadig aktiv deltager i Aktivitetscentret hver uge, hvor hendes mand, Christian, sørger for
transporten fra og til Rønne. Ellen har været den trofaste opråber til vores bankospil i mange år, og
hun er med i aktiviteterne -husker du- , -strikker lapper- , og hun syer flotte gave- og vinposer.
Ellen kommer også gerne til vores fester , og ikke kun som almindelig deltager, for Ellen bager småkager, så vi alle kan få lækre, hjemmebagte småkager til kaffen.
Vi ønsker dig hjertelig tillykke

Kommende arrangementer:
Tøjsalg /v. Flemming
Hasle Senior Walk
Foredrag v. Arne Ipsen
Efterårsfest
Bustur
Hasle Senior Walk
Film
Generalforsamling
Hasle Senior Walk

3. sept.
17. sept.
20. sept.
26. sept.
9. okt.
22. okt.
25. okt.
7. nov.
12. nov.

kl. 10:30
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 11:30
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:30
kl. 13:00
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
Julegade 14 Hasle
Kontaktperson
Aase Ambrosen
5696 5255 / 2183 2852
Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:
17. august Café
24. august
Udflugt til Arnager. Vi drikker
kaffe på Arnager Røgeri
31. august Café
7. september
En eftermiddag hjemme hos Mie
på Ellebakken 3 med Mies
hjemmebag

Send bud til ham, hvis navn
er Jesus Krist, som frelse kan
og læge sjælens brist, han,
som af Gud blev sendt til
jorden ned, send bud til ham,
min sjæl, og du får fred.

14. september Café

Send bud til ham, når sorgen
trykker dig, alt håbløst er,
og du ser ingen vej.
Når tro på alle ting du mistet
har, send bud til ham og vent,
til du får svar.

28. september
Lukket. Seniortræf
hos LM lørdag den 29/9

Konrad Odinsen

21. september
Jesper Hansen kommer og
fortæller om ”Mennesker, jeg
mødte”

5. oktober
Græskarfest
12. oktober Café
19. oktober
Lukket. Seniortræf hos ELM
20/10
26. oktober
Anne Marie Engel Kofoed
tager os med på en tur fra
København til Tanzania og
tilbage
2. november Café
9. november Café
16. november
Kaj Erik Mortensen kommer
og fortæller om,
hvad der sker i Hasle
23. november
Lukket. Ældres eftermiddag i
Præstegården den 24/11
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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
E-post: hala@km.dk

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

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109
E-post: aase.houler@gmail.com

Organist
Simon Vibe-Pedersen
Tlf. 2088 8295
E-post: organisthaslerutsker@gmail.com

Sognemedhjælper
Elsa Fonsdal Mikkelsen
Tlf. 2947 2088
E-post: elsa@fonsdal.dk

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989
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. 10. oktober til
sognepræsten.

Velkommen til vores nye organist i Hasle-Rutsker!
Folkekirken i Hasle-Rutsker har nu igen en fast organist/kirkemusiker.
I menighedsrådene glæder vi os meget over, at Simon Vibe-Pedersen
fra Aarhus sagde ja til stillingen og flyttede til Bornholm for at arbejde
her ved vores kirker.
Simon er 27 år og nyuddannet cand.mag. i musikvidenskab og
matematik fra Aarhus Universitet. Han spiller både klaver og orgel og
flere andre instrumenter og han har stor erfaring i at spille til
fællessang. Simon har også været meget involveret i korarbejde og
har gennem 10 år selv sunget professionelt i kirkekor og koncertkor.
Han har glædet sig meget til at komme i gang med arbejdet som
kirkemusiker, og er begyndt pr. 1. august. Vi ser med stor forventning
frem til det fortsatte samarbejde om gudstjenester, kirkelige
handlinger, kirkekor m.m.
P.v.a menighedsrådene, J. J. Rasmussen, sognepræst.

Lottes Blomster
Vi leverer blomster til enhver lejlighed på hele
øen - også den sidste, smukke hilsen.
Gratis levering til alle kirker og
kapeller på Bornholm

Blomsterpigerne sidder klar. Ring 5695 6539
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
AUGUST

NOVEMBER

19. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42
4. – Alle Helgens dag, Matt 5,13-16
(Obs ændring i forhold til Hasle-Nyt nr.2)
Ruts 10.30 Kirkekaffe
Hasle 10.30 B5M***, Sommer-udflugt efter gudstj. Hasle 14.00 Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
11. – 24.s.e. trin., Joh 5,17-29
26. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
Hasle 9.00
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
Ruts 10.30
Indsamling til Menighedsfakultetet i
Aarhus*

SEPTEMBER

2. – 14.s.e. trin., Joh 5,1-15
Ruts 9.00
Hasle 10.30 ”Intro-gudstjeneste” med nye
konfirmander. BK** og Kirkekaffe
9. – 15.s.e. trin., Luk 10,38-42
Hasle 14.00 Jørgen Bratkov
Ruts Fælles med Hasle
16. – 16.s.e. trin., Joh 11,19-45
Hasle 9.00
Ruts 10.30

18. – 25.s.e. trin., Luk 17,20-33
Hasle 9.00
Kirkekaffe BK
Ruts 10.30
Forklaringer:
* Indsamling i begge kirker.
** BK = ”børnekirke”. Dvs. at børnene midt i
gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i
et andet lokale.
*** B5M = ”børnenes 5 minutter”. Dvs. fortælling,
sang o.l. for børn midt i gudstjenesten.

23. – 17.s.e. trin., Mark 2,14-22
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Høstgudstjeneste. Kirkekrummer
medvirker
Indsamling til Kirkekrummerne*
Pølser og brød eft. gudstj.
30. – 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
7. – 19.s.e. trin., Joh 1,35-51
Ruts 9.00
Hasle 10.30 BK**
14. – 20.s.e. trin., Matt 21,28-44
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling* til Bibellæserringen
21. – 21.s.e. trin., Luk 13,1-9
Ruts 10.30 Knud Henning Hansen Kirkekaffe
Hasle Fælles i Ruts
28. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste, Kirkekaffe

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

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15
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Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 23/8., 3/10. og 22/11. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1,
Rutsker.
Hasle: Den 16/8., 25/9., 8/11. og 6/12. kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben
åbner igen efter sommerferien d. 17. august. Få program og nærmere
information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088 eller 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
konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som
regel i Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip
Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Hytten åbner igen efter
sommerferien d. 24. august.

ÅBEN STUDIEKREDS
Vi læser den førstkommende søndags evangelium og snakker om
indhold og mening. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden.
Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i
Hasle. Den 15/8., 5/9., 10/10. og 7/11. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne!
Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
(kontaktoplysninger på side 19).

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores organist Simon Vibe-Pedersen og øver i Hasle Kirke
hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af lidt over 20 voksne sangere og
modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås
ved henvendelse til organisten. Koret holder sommerferie fra juni til
sidst i august.

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 –
19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.
Flere oplysninger om aktiviteter,
aldersgrupper og medlemskab
fås hos kredsleder Katrine
Branth, tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for
ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i HasleNyt.

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i
Rønne. Se mødeplan i
dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Lene Ambrosen,
5696 6321

LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle. Se
mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

Indvielse af bålhytte hos FDF
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Musikalsk Legestue var en succes
I maj og juni måned var der musikalsk legestue i Hasle
Kirke mandag formiddag. Målgruppen var børn fra 0-3
år sammen med voksne. Vi var mellem 4 og 7 voksne
og op til 11 børn, heriblandt en dagplejer med børn,
fortæller sognemedhjælper Elsa Fonsdal Mikkelsen.
Det blev nogle gode formiddage med masser af
musik, sang og bevægelse. Der blev indledt med
navnesang med xylofon, som skærper sanserne.
Elefanten Floffy skulle også findes og han var trofast
med til at ae og lave sjov med hvert barn. Børnene
spillede på rytmeinstrumenter og dansede. Hver gang
blev der også sunget bibelske sange og salmer med
bevægelse og barnet blev lagt i et tæppe og vugget til "Ingen er så tryg i fare". En bibelhistorie med sjove
figurer og fadervorsangen til sidst var også faste indslag. Efter en times samvær omkring sang og musik, var
der tid til kaffe, kage/frugt, hyggesnak og lidt leg, før vi sagde farvel til hinanden.

Vend jer til Jesus og tro på ham!
Bagtanker og fortegn efter 20 års præstetjeneste

NOGET OM BØRN OG
KIRKE I HASLE-RUTSKER

Den 12 juli i år var det 20 år siden jeg blev ordineret til præst i
Folkekirken og d. 1. september, begynder jeg på mit fjortende år som
sognepræst her i Hasle-Rutsker. Årene er fløjet afsted. Jeg kan ikke
rigtig forstå, at det er så længe siden, min familie og jeg kom hertil.

Børn og unge er altid meget
velkomne i kirkerne i HasleRutsker, og kirkerne arrangerer
en del ting, der særligt henvender
sig til børn og familier med
børn. Se oplysninger om
klubberne for børn: FDF,
Kirkekrummerne og Hytten på
siden med ”Aktiviteter”. Foruden klubbernes
børnearbejde arrangeres der af
og til særlige gudstjenester for
børn – og indslag for børn i
gudstjenester. F.eks. er der ved
en del gudstjenester i Hasle en
kort ”børnekirke” i et lokale i
nærheden. Og flere gange om
året har vi familiegudstjenester,
hvor det hele foregår i børnehøjde. Det kan f.eks. være
spaghettigudstjeneste eller
høstgudstjeneste m.m.

Når man har været præst så længe, kan det være en fristelse blot hele
tiden at ”vende bunken” og gøre alt som ”vi plejer” – uden refleksion.
Det er mange gange det letteste, men jo ikke det bedste. Derfor bruger
jeg en del tid på at tænke over - og tale med andre om, hvor tingene
måske trænger til fornyelse. Det tror jeg er en meget vigtig samtale,
hvis ikke kirkelivet skal stivne i gamle former.
Men kirkens og præstens kernebudskab bør dog altid være det
samme: Vend jer til Jesus og tro på ham! Det budskab er en indbydelse
til evigt liv, og uanset i hvilken anledning vi mødes, håber jeg, at det
altid må være det budskab, jeg bærer med mig – med eller uden ord.
Det budskab ønsker jeg, skal være min bagtanke og fortegn for alt,
hvad jeg gør eller siger. Vend jer til Jesus og tro på ham! Det giver jer
evigt liv!

Hvis du ønsker at modtage
løbende oplysninger om
kirkens særlige tilbud til børn og
børnefamilier, kan du sende en
mail til sognepræsten, jjra@km.dk
og ønske at komme på
mailinglisten om børn og kirke.
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KIRKEKONCERT SPOR I LIVET
Den 18. september er Hasles dag
i Kulturugen, og kl. 19.30
indbyder menighedsrådene til
koncert i Hasle Kirke. Det er en
rytmisk koncert med den jyske
troubadour Hans Jørn Østerby,
som også spillede i kirken under
kulturugen 2017. Koncertens
tema er: Spor i livet.
Hans Jørn Østerby har optrådt
som sanger og musiker i mere
end 35 år. Han er bosiddende i
det jyske, og sit jyske sind kan
han ikke løbe fra og forsøger det heller ikke. Koncerter med Østerby er koncerter, der bærer præg af vestjysk
lune, stor eftertænksomhed og en god del underspillet humor.
Hans Jørn Østerby skriver alt materiale selv. Sangene er personlige, vedkommende og fortællende. Østerby
er ikke bange for at sætte ord på sindets dybe afkroge, og hans udgangspunkt er det skrøbelige menneskeliv
med dets sejre og nederlag. Han lægger aldrig skjul på, at han ser Gud som et godt fundament under
menneskelivet. Flere oplysninger om H.J. Østerby kan ses på kulturugens hjemmeside: https://
bornholmskulturuge.dk/2018-program/spor-i-livet/

MINIKONFIRMANDER
Snart begynder den nye sæson for minikonfirmander. Undervisningen er for alle børn, som går i 3. Klasse på
Svartingedal Skolen eller som bor i Hasle, Rutsker, Rø og Klemensker sogne. Vi starter op lige efter
efterårsferien og forsætter indtil påske. Det er for alle børn, uanset om man er døbt eller ej. Det vigtigste er, at
man er nysgerrig og har lyst til at være med.
Det foregår en tirsdage lige efter skoletid i kirken og i konfirmandlokalet eller på skolen. Gennem leg,
fortælling, oplevelser og andre aktiviteter læres noget om Gud, tro, bibel, kirkeliv m.m.
Hvis man har spørgsmål, eller måske ønsker at tilmelde sig, så kontakt kirkens sognemedhjælper Elsa
Mikkelsen på tlf. 29472088 eller e-post: elsa@fonsdal.dk

Hallo! Se her!
Vækst-Huzet  et hus med liv i
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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

23

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

September
Kulturugen 2018
Fredag den 14. september kl.17.30 & tirsdag den 18. september kl.
17.30 i den Store Sal på Rådhuset.
Her viser vi den nye dokumentarfilm ”På sporet af de bornholmske
redningskorps”.
Se nærmere omtale andetsteds. Alle er meget velkomne. Ud over
badge entre 20,-kr.

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Ud over filmen har vi en udstilling i Byrådssalen.
Fra fredag den 14. september til og med mandag den 17. september
alle dage fra kl. 11.00 - 14.00.

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

Udstillingen omhandler Hasle Brandvæsen igennem tiderne. Glæder
os til at se jer på denne udstilling også. Se nærmere omtale andetsteds.

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

Oktober

Bestyr. Suppl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790
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 telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne
låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og
motorcykler, gamle forretninger og virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.
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Arrangementer

Bestyrelsen

Slægtsforedrag i Hasle
Lørdag den 6. oktober kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Kom og hør hvordan man kan komme i gang med at slægts forske.
Merete Svendsen kommer og fortæller hvordan hun greb sagen an, da
hun fik interesse for det. Christl Vang kommer også og giver nogle tips
om hvor man kan søge. Mød godt frem til denne eftermiddag og få
nogle gode ideer.
Fredag den 19. oktober kl.14.00 i Byrådssalen på Rådhuset.
Vil du vide noget om at redigere videofilm og få det ud på en DVDskive. Så mød op denne eftermiddag hvor Erik Grønvang vil fortælle og
give gode råd. Tag meget gerne din egen computer med. Håber at se
en del denne eftermiddag.

November
Billedeftermiddag
Lørdag den 3. november kl.14.00 i den store Sal på Rådhuset.
Kom og hjælp med at sætte navn på nogle forskellige billeder. Tag
gerne en gæst med.
Julehygge
Lørdag den 24. november kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Traditionen tro afholder vi julehygge med sang, historie, banko,
æbleskiver, gløgg, m.m. Håber at se rigtig mange denne eftermiddag.
Tilmelding på grund af Gløgg og æbleskiver til tlf. 2621 4657 senest
den 20. november.

December
1658 arrangementet

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kan vi få hjælp til dette konfirmationsbillede, vi tror det er fra Rutsker, det er fra pastor Nielsens tid, altså mellem 1921 - 1950. Hvis
der er nogen der bare kan navnet på en af dem, er vi meget taknemlige.

Vi vil meget gerne have hjælp til dette billede, hvor er det henne og hvem har boet her?
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Ny bog fra Arne Ipsen
Fiskerne i Hasleglansen
Så er der igen udkommet en
ny bog fra den produktive
forfatter, Hâzle-horrijn Arne
Ipsen.
Minder om en bornholmsk
bys fiskere og deres havn.
Fredag den 26. juni holdt
forfatteren Arne Ipsen
reception på Rådhuset i den
Store Sal. 35 gæster var
inviteret til det smukt pyntede
lokale, som tak for hjælpen
med artikler, erindringer og
billeder, som de hver især
havde bidraget med til
bogen.
De fik alle en signeret bog
med hjem. Under det dejlige
traktement som Arne og hans
veninde Ingrid Oldenburg var
værter for, gik snakken livligt,
formændene for Hasle-Egnens
Lokalhistorie & filmværksted
og Hasle Byting takkede Arne
Ipsen for alt det han har gjort,
skrevet og samlet igennem
tidernes løb om Hasle og
omegn. Der blev blandt andet
nævnt, hvor havde Hasle
Lokalhistorie været, hvis vi
ikke havde haft Arne Ipsen.
Jeg vil igen opfordre til at gå
ind på
www.haslelokalhistorie.dk
under Forfattere, tryk på Arne
Ipsen, der kan man se en lille
del af det som Arne Ipsen har
skrevet.
Den nye bog: Fiskerne i
Hasleglansen kan købes i
Lokalhistorien, den koster
198,- kr.
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Kulturugen 2018
Ordet i år er spor
”På sporet af de bornholmske
redningskorps”.
Igen i år er vi med i kulturugen.
Vi er i gang med at lave en
dokumentarfilm om udviklingen
af brand- og redningstjenesten,
fra perioden i slutningen af atten
hundrede tallet op til 1970’erne,
om hvordan brand- og redningskorpsene Zonen og Falck opstod
og hvordan de over tiden
udviklede sig her på Bornholm.
Det er vores dygtige filmfolk der
står for optagelserne.

Til at berette om de forskellige
dramatiske begivenheder har vi
forhenværende Brandinspektør
Steen Finne Jensen og Redningsmand/ dykker Per Jacobsen med,
som ekstra krydderi på historien
har vi været heldige at få Søren
Rislund til at fortælle om starten

på Zonen og Falck. Han har
skrevet en halv snes bøger om
brand-og redningstjenester.
Sammen med Steen Finne
Jensen arbejder de på en bog
om den bornholmske brand-og
redningstjeneste.

Zone station 1934
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”Sporn ette Hâsle Brânvæsen”.
Ud over filmen bliver der en
udstilling, der omhandler Hasle
Brandvæsen. I billeder - tekst m.m. Michael Chabert har valgt
en hel del billeder ud som vil
vises. Undertegnede har en del
tekster med til nogle af billederne.
Vi vil også prøve at om vi kan
låne nogle effekter til denne
udstilling.
Udstillingen vil foregå i
Rådhussalen fra fredag den 14.
september til og med mandag
den 17. september, alle dage fra
kl. 11.00 - 14.00.

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

ReklameEk
ReklameEks
Reklame
eEkspressen
Ekspressen
Brovangen 21C • 3720 Aakirkeby • Tlf. 2855 0340

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

w w w. r e k l a m e e k s p r e s s e n . d k
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To kirkefolks lune
minder
- fortalt til Arne Ipsen
Engang i 1990’erne efterlyste en
folkemindesamler beretninger
fra Hasle. Arne Ipsen arrangerede
et møde mellem sin far, tidligere
organist Henry Ipsen, og
tidligere kirkekone Agnethe
Olsen. Minder om hverdagens
krav, festlige stunder og muntre
oplevelser fra 1940’erne til
-80’erne vældede frem. Samtalen
blev nedskrevet af Arne Ipsen og
bringes her forkortet og let
bearbejdet:
Hver søndag efter kirketid
gennem årene fra 1948 til
omkring 1980 stod organist
Henry Ipsen og kirkebetjent
Svend Aage Olsen i ofte
langvarig samtale ved hjørnet af
Heroldsgade og Fælledvej i
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Hasle. Stedet var lige ud for
kirkebetjentens hjem, og hans
hustru, Agnethe Olsen, som var
kirkekone ved Hasle Kirke, har
bevaret billedet, både som foto
og som varmt minde, af de to
kolleger, der altid havde meget
at snakke sammen om:

”Både kirkearbejdet og
verdenssituationen skulle
ordnes, før de havde tid til at
komme hjem og spise. Men det
var nu tider! Og alle vi ansatte
ved kirken kom sammen privat
og blev inviteret til hinandens
familiefester.”
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I 1948 havde murersvend Henry
Ipsen været kirkens organist i syv
år. Samme år, fra 1. december, fik
Agnethe og Svend Aage Olsen, i
daglig tale kaldt ”Graveren”,
deres nye gerning. Agnethe
Olsen sagde: ”Man kan sige, at vi
blev kastet ud i
juleforberedelserne. Den første
opgave var tildækning af grave i
det råkolde vejr ude på
kirkegården. ”Hvorfor tog I ikke
gartneren, der også havde søgt
jobbet?” spurgte Svend, da
præsten gratulerede med
stillingen. Han var faktisk skuffet
over at være blevet graver, for
han havde også søgt andre jobs.
Men senere blev Svend virkelig
glad for arbejdet ved kirken.”

Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut
Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com
Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15

Ægteparret skulle pynte og
varme op i kirken før hver
gudstjeneste og kirkelige
handling. Der stod en stor
kakkelovn i kirkerummet, og
Svend Olsen måtte fyre op flere
gange i løbet af natten. Han
hentede brændslet i
redskabsskuret ud mod
Østergade og bar det ind i en
stor spånkurv. Henry Ipsen
fortalte, at Svends forgænger,
Laurits Hansen, under krigen
måtte fyre op hver eller hver
anden time i døgnet før en
gudstjeneste. Det betød, at han
måtte overnatte i kirken og have
en pude og et tæppe liggende
på en af kirkebænkene!

Henry Ipsen
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Pyntning i kirken
Op mod jul tog Agnethe og
Svend Olsen rundt på gårde i
Rutsker og opkøbte grangrene,
og landmændene kørte grenene
til kirken i deres hestevogne. I
kirken var der to juletræer, og
Svend måtte hver dag i juletiden
sætte nye stearinlys på træerne.
Anden pynt var der ikke, og
Agnethe kom engang lidt galt
afsted. Hun syntes, det ville være
yndigt med engle på
juletræerne. Det var vel egentlig
meget passende i en kirke?
Forslaget blev ikke godt
modtaget af præsten!
De to kirkefolk mindedes de
mange kulører, der prydede
gulvet ved alteret, når der var
bryllup. Gulvet var belagt med
sisal – som brudesløret kunne
hænge fast i. Så graveren og
hans kone måtte ud og låne
gulvtæpper hos privatfolk, og
der var ofte et farvestrålende
orgie ved alteret.
Agnethe Olsen: ”Det var godt, at
den skik gik af mode i løbet af
40’erne. For jeg synes, vi
ulejligede mange mennesker.”
Henry Ipsen: ”Ja, men på den
anden side, så havde folk jo også
lejlighed til at fremvise deres
flotte tæpper.”
Organisten var ikke med til
julepyntningen. Til daglig
passede Henry Ipsen arbejdet
som murer, og i fritiden skulle

der øves på salmer til søndagens
gudstjenester og til bryllupper
og begravelser. Og der var
mange gudstjenester i juletiden.
Ofte afløste Ipsen i kirker på
landet, mest i Rutsker. Det kunne
være strengt, når præsten og
organisten travede 5 kilometer
gennem sneen, op ad bakke.

højtiderne. Ringeren stod med to
hammere, som han skulle slå
med fra en halv time før
gudstjenesten, og Laurits sagde:
”Du skal bare holde takten efter
denne her: ”Hajdelom, hajdelom,
grisinj brækte låred.” (På melodi
med ”Fastelavn er mit navn”,
red.).

Præsten bestemte salmenumrene, og kordegn, organist
og graver hentede numrene,
telefonen var ikke udbredt
omkring 1950. Graveren hængte
metalnumre på kirkens
salmetavler, og organisten sad
hjemme lørdag aften og øvede
sig på stueorglet. Hasle Kirke
havde ikke mange kirkegængere
omkring 1950. Der var fuldt hus
juleaften og til gudstjenesten
nytårsaften kl. 23.30.
Tilstrømningen her aftog
efterhånden som folk fik TV, og
sidst i 1960’erne blev skikken
ophævet.

Henry Ipsen: ”Den gamle graver
tænkte også på et par forskellige
melodier, når han trådte orgel.
Den ene til de mere festlige
salmemelodier var ”Længe nok
har jeg bondepige været.”

Bælgetrædning i valsetakt
Før Hasle Kirke fik elektrisk
blæsebælg, skulle graveren være
bælgetræder. Pedalen måtte ikke
trædes i bund, for når den så
skulle op igen, manglede der luft
et øjeblik, og der kom ikke en lyd
fra orglet. Den forrige graver,
Laurits Hansen, stod og vippede
med pedalen, så lyden var
konstant. Han kunne alle fiffene,
og Svend lærte det hurtigt.
Agnethe Olsen: ”Laurits Hansen
lærte ham også at kime til

FRISKLAVET
mad hver dag!

De to kirkefunktionærer kunne
se tilbage på mange gode år.
Henry Ipsen var kirkens organist i
nøjagtig 40 år fra 1941 til 1981,
men fortsatte i nogle år ved
kirken i Rutsker. Derefter
akkompagnerede han på klaver
til morgensangen på
ældrecentret Toftegården.
Agnethe og Svend Aage Olsen
var graverpar fra 1949 til 1987,
og Svend Aage døde året efter.
Men kontakten mellem to
kirkekolleger fortsatte. For som
Agnethe Olsen sagde:
”Ja, Ipsen, vi har snakket meget
sammen i kirken, mens jeg gik
og pyntede, f.eks. til et bryllup,
og du sad oppe på pulpituret og
øvede dig. Jeg mindes ingen
uoverensstemmelser, og vi har
sammen oplevet glæder og
somme tider besværligheder.
Men vi var vist ikke så pivede
dengang.”

Storegade 73

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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Hasle Turist og Erhvervsforening

Havn Nord

Havn Syd

Hasle Turist- og Erhvervsforening adopterede
pasning og vedligeholdelse af 5 historiske
plancher ved Det Maritime Hasles nedlæggelse i
2013. Der er i alt 15 historiske plancher langs
kysten fra Vang til Skovly, hvis vedligeholdelse
blev fordelt mellem 6 foreninger. Vores 5
plancher er i rimelig stand bortset fra lidt grafitti,
som vi renser af efter bedste evne.

Skydemur - Fælled

Glasværksvej
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Kultippen

Hasle Turist og Erhvervsforening
En af Hasle Turist- og
Erhvervsforenings populære
aktiviteter er Hasle Legeland, med
Karin Phil som tovholder.
Legelandet åbnede d. 1. juli og
har åbent mandag – fredag fra
11.00 til 16.00 i hele
skolesommerferien.

Haslehallen klargjort til sommeraktivitet for børnene.

Haslepakken har 10 års jubilæm
og er kendt af alle ejendomshandlere og forhåbentlig alle nye
hasleboere, der for nylig har købt
hus i Hasle og nærmeste omegn.
Som ny husejer i Hasle får du
gratis medlemskab i et år i flere
foreninger i Hasle. Desuden får
du et gavekort eller særlig rabat
hos mange virksomheder og
forretninger i Hasle. Tilsammen
løber det op på ca. 15000 til
20000 kr. , hvis man udnytter alle
tilbud.
Der er både en velkomstpakke til
huskøbere og til nye huslejere.
Det er da en velkomst der vil
noget til nye hasleboer. Karin på
HasleTuristinformation står for
administration af pakken.
Der er marked foran Hasle
Turistinformation hver fredag til
og med 10. august kl. 11.00 til
15.00. Også marked i forbindelse
med Kulturugen fredag d. 14.
september kl. 13.00 til 17.00. Det
er gratis at have et salgsbord, så
se efter på loftet om du har
noget du vil sælge.
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Hasle Børnehus
Sommer og ferie i
Børnehuset
Kan du huske hvordan du holdt
ferie som barn?
Måske kan denne lille artikel give
anledning til at stoppe op og
komme i tanke om og mindes
dine bedste
sommerferiestunder.
Hvad var det der gjorde en sommerferie god? Hvem holdt du
sommerferie med? Hvilken
betydning havde det for dig at
holde ferie med dine forældre
eller andre nære du holdt af?
Hvad er dit bedste ferieminde fra
da du var barn?
“- Børn er jo mennesker ligesom
voksne, så selvfølgelig har de også
brug for en pause i et længere
stræk, hvor det er muligt at komme
ud af de dagligdags rutiner.”
Sådan udtaler Heidi Agerkvist,
familieterapeut sig om børns ret
til ferie.
"Alle børn har ret til et godt
børneliv i og uden for
dagtilbuddene. Børn har godt af et
afbræk og et miljøskifte fra
hverdagen i dagtilbuddet," lyder
det blandt andet i den aftaletekst
som regeringen, Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Radikale
Venstre indgik for et år siden.
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Hasle Børnehus
I morges hørte jeg Lektor på
DPU, Aarhus universitet, Grethe
Kragh-Muller udtale sig om det
betydningsfulde for børn ved at
holde ferie. –Hun angiver, frit
oversat, at der i daginstitutioner i
Danmark ses en tendens til at
forældre vil holde ferie uden
deres børn. –Og det er synd. ”For
der er brug for tid sammen som
familie, hvor man bare ér. Med tid
til at kede sig og være sammen
uden den normale kalender, der er
skemalagt ned til mindste detalje
for at få hverdagen til at hænge
sammen”, forklarer hun. Ferien er
en unik mulighed for at være
nærværende med sit barn på en
anden måde end i hverdagen.

Grønbechs Gård
Grønbechs Gård en lørdag eftermiddag. Lige nu kører en dame ud fra
parkeringspladsen. Hun kom ind for et par timer siden og spurgte
straks efter, hvor hun kunne se Lotte Dalgaards kjoler. Så hun gik op på
1. sal til ’hørkjolerne’, kom tilbage en rum tid efter – og var fuld af
lovord om udstillingen på hele den gamle gård. ”Det er så smukt – ikke
rodet, som man kan se andre steder i Danmark” sagde hun. Hun
uddybede det med ’rodet’ – Joh – tit vil udstillerne (måske især
museer) gerne vise så meget som muligt. Og så - sagde damen (80 år
fra Østerlars) - bliver det rodet.
Jeg fortalte hende, at til ACAP udstillingen havde 2 professionelle
kvinder sammensat alle genstande, så hver enkelt stykke kunst tager
sig godt ud. Den ene genstand fremhæver den anden.
Det blev til en lang snak med damen fra Østerlars. Hun var glad – og
jeg var glad. Samtalen med hende er én af de mange positive
oplevelser, jeg temmelig ofte får foræret ved at være frivillig på
Grønbechs Gård.
Ida

Vi opfordrer vores forældre til at
holde ferie med deres barn, -det
er det heldigvis de fleste der gør.
Der er noget ganske dejligt ved
at ønske god ferie til et barn og
dets forældre, og ligeså dejligt er
det at høre begejstringen og se
lyset i øjnene på et barn der
vender tilbage til sit børnehus
med ”rygsækken” fuld af
ferieminder.
Sommerferieperioden strækker
sig her i huset længere end de
typiske 3 uger man som familie
holder sommerferie. Så, - man
kan vel sige at nogle af de
oplevelser vi kan tilbyde slet ikke
kan erstatte men, måske, være
med til at supplere i ”rygsækken”.
Sommeren i børnehuset har I år
stået i nærmiljøets tegn. Vi har
benyttet de unikke, -og gratis,
muligheder der er, for at tage på
oplevelse i Hasle. Nedenunder et
lille billedpotpourri :-)
Sommerhilsner fra Sanna, børn og
personale i Børnehuset
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Motorbådeklubben Columbus
Til generalforsamlingen i april
blev Bjarne Stafaniuk genvalgt
som formand. Bestyrelsen består
desuden af Ole Hansen, Knud
Erik Olsen, Keld Holm, Sonny
Burrack og Karin Phil som
kasserer.
Da kommunen har forlangt en
dyr og besværlig handicaprampe
til vores klub skurvogn, har vi
valgt at flytte klublokalet i
Grønbechs Gård til vores værkstedsbygning. Der er sat nye skillevægge op og lokalet er pyntet
med maritim udsmykning. Vi har
søgt og fået tilsagn om midler
hos Bornholms Brand og Brd. E.,
S & A. Larsens Fond til opsætning
af varmepumpe i klublokalet. Tak
for det. Varmepumpen vil også
kunne holde værkstedet frostfrit
om vinteren. Så bliver vi fri for at
fyre med brændeovn.

Før kuttertræk

Hansa har indtil nu haft 3
fisketure for medlemmer. Jeg
fangede selv 5 pæne torsk på
sidste tur. Hansa og vores
redningsbåd havde en travl dag
d. 9. april til Havnens Dag, hvor
redningsbåden og Hansa sejlede
demonstrationsture i havnen og
kanalen som et led i de mange
havnerelaterede aktiviteter, der
vel blev besøgt af et par tusind
mennesker.
Formanden og Hansa har haft
travlt til sildefesten med at
arrangere kuttertræk og sejlads
med de nyfangede sildenymfer
og kong Neptun til Miss Sild
Konkurencen. Hansa er et fast
indslag i Sildefesten, som vil
være svært at undvære.
Vores motorudstilling på havnen
er åbnet den 7. juli. Fra 13.00 til
16.00. Vi har svært ved at skaffe
kustoder, så har du lyst til at få en
hyggelig snak med de
besøgende turister, så ring til
Bjarne 21274947 og aftal nogle
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Over mållinien

pasningsdage. Kunne du tænke
dig at blive medlem og være
med på vore fisketure og have
adgang til vore værksteds-

faciliteter og værktøj på
Grønbechs gård, så er
kontigentet kun 300 kr. årligt.

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Motorbådeklubben Columbus
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Vang beboer og grundejerforening
Formand
Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

Hvad er sket i Vang

Menigt Medlem

Fællesspisning d. 3. april på Le Port, 36 hørte Ingolf Jussi Carlsson fortælle om
sin tid i Vang.
Vang vandværks generalforsamling d. 3. maj
Strandrensning d. 5. maj. Tak til jer som deltog.
Loppemarked d. 12. maj på Havnepladsen, hvor der var mange spændende
boder
Generalforsamling d. 31. maj i Vang beboer og grundejerforening.
Bixen åbnede d. 10. juni. Der er åbent som minimum kl. 16.30-18.00 hver dag.
Folkemøde musik d. 15. juni, Jens Ole Pihl underholdt.
Sankt Hans d. 23. juni, en lille gruppe mødtes på Vang havn og sang
midsommervisen (afbrændings forbud.)
Vange ugen i uge 31, udstilling i Galleriet og mange spændende
aftensarrangementer, som spil, sejltur, dans, hygge, SMART-training, Saunagus,
Petanque turnering, film og ikke mindst Sommerfest lørdag d. 4. august.

Birthe Jensen
Gabriela Jantzen

Hvad sker i Vang

Næstformand
Leif Olsen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Sekretær
Pia Christophersen

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Olaf Sørensen Trio Spiller 19. august kl. 18.30 i Salteriet
Fællesspisning d. 21. november kl. 18.00 på Le Port, Lars Holmsted fortæller.
Juletræstænding og Julehygge d. 1. dec. kl. 16.30 på havnen og
efterfølgende medbragt Julebuffet i Salteriet.
Godt nytår d. 01.01.19 kl. 00.01, Vang havn.
Alle ønskes et godt efterår
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang”
med tegninger af Erling Risager
og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan
købes for 40, -kr. ved
henvendelse til Iris Kofod, 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.
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Hasle Datastâua
Tirsdag den 4. september starter vi den nye sæson i Datastâuan
En del har allerede tilmeldt sig, men der er stadig ledige pladser.
Vi holder åbent tirsdage kl. 9 – 12 og onsdage kl. 9 – 12.
Du vil så vidt muligt komme på et hold af 1 times varighed, når det passer dig bedst. Du vil få ”din egen”
vejleder, hvad enten du har en pc, tablet eller smartphone. Vi mener, og har erfaring for, at ”en til en”
vejledning giver det bedste resultat. Du bestemmer, hvad du vil lære i netop dit tempo. Forstår du det ikke
første gang, så prøver vi bare flere gange.
Husk: Der findes ikke dumme spørgsmål!
Tilmelding til: Cai Kruse på tlf. 29290554 eller e-mail cai.kruse@bornholmer.eu hvis du er fyldt 60 år eller er
førtidspensionist. Men du er også velkommen til at besøge os, få en kop kaffe og en snak og se, hvad der
foregår.
Vi glæder os til den nye sæson med både nye og kendte ansigter. Til dig, som er ny, kan vi love, at du bliver en
del af et socialt fællesskab, hvor vi griner meget og passer på hinanden. Vi har brugere fra det meste af
Vestbornholm, så det skulle være mærkeligt, om ikke du kender nogen i forvejen. Tag din egen ”maskine”
med, hvis du har en, ellers låner du af os. Alt er gratis, undtagen kaffe og kage.
Hasle Datastâua er en del af organisationen ”60+Bornholm”, som har 10 datastuer på hele Bornholm. Vores
hjemmeside hedder: https://www.60plusbornholm.dk/ - her kan du få alle oplysninger om os. Hjertelig
velkommen til den nye sæson.
Cai Kruse
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