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Hasle Byting
Hej alle i Hasle og omegn, Kender du til Stafet for Livet?
I år finder det sted på Stadion Rønne Nord 31. august – 1. september
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og
fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem,
der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen
mod kræft.
Du kan være med som deltager på et hold, donere penge til Stafetten eller et enkelt hold. Du kan
desuden købe 1 eller flere lysposer, der vil blive tændt i løbet af aftenen.
På pladsen vil der være forskellig underholdning og aktiviteter i teltene hos de enkelte hold.
Har du tilmeldt dig på et hold, bestemmer du selv om du vil løbe eller gå samt også hvor længe du vil være med.
Se mere her: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/roenne
Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål på 51206302 eller mail mahlert@post11.tele.dk
Jeg har oprettet et hold for Hasle og omegn, og håber at se nogle holddeltagere eller donationer her fra
Hasle.
De bedste hilsner
Karin Pihl

Hasle Kirke var fyldt til sidste plads til 2 fantastiske koncerter
New Orleans Delight den 8. juli

Besætningen til koncerten :
Derek Winters – trompet, Povl Stenbæk – clarinet, Bengt Hanson – trombone, Ernst Hansen - bas
Erling Lindhardt – banjo, Claus Lindhardt – trommer og Erling Rasmussen – piano.

Kgl. operasanger
Niels Jørgen Riis og
pianist Mogens Dam
den 18. juli
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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: kennyjensen535@gmail.com

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
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.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
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk
Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk
Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com
Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge Tlf.
23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Så er det igen blevet tid til at
skrive lidt om hvad der rører sige
i idrætsforeningen siden sidst.
Der er faktisk sket ikke så lidt.
Fodboldafdelingen har fået afholdt det første loppemarked i
idrætsforeningen i mange år,
hvorfor der har været en hel del
som skulle opfriskes. Jeg er meget
overrasket over, hvor meget der
faktisk kan blive samlet sammen
til loppemarked på forholdsvis
kort tid – jeg er blevet helt blæst
bagover så meget som skulle
sælges.
Vi havde jo regnet med, at det
kunne være i bordtennissalen –
men nej – pladsen bag klubhuset
ned til petanquebanerne var fyldt,
og hele bordtennissalen med
borde langs væggene var ligeledes
fyldt – hold da op der var meget.
Jeg har ladet mig fortælle at der
kom mange mennesker hvorfor
det overordnet gik godt, men der
manglede desværre frivillige, som
ville hjælpe med salg, hvilket gav
sig udslag i at der desværre ikke
kom det store overskud som vi
havde håbet på.

Der samles stadig på containerpladsen og jeg håber, der er flere
afdelinger der har fået blod på
tanden for at være med til at give
en tørn. Det vil også give foreningen en bedre chance for et godt
overskud.
Vi har også haft besøg af et
udenlands landshold som har
trænet på vore baner og benyttet vores klubhus – jeg synes nu
ikke det var meget vi så til dem,
men et fint initiativ af fodboldafdelingen.
Vi har også afholdt vores sildefest for 60. gang – beklager at
der sidst var skrevet et andet tal
– og jeg synes at der har været
rigtig mange på pladsen de gange
jeg har været der så jeg håber at
alle har haft en rigtig god sildefest.

Regnskabet er selvfølgelig ikke
gjort op i skrivende stund, men
bestyrelsen har budgetteret med,
at det der ikke i år vil fremkomme
overskud, fordi vi har jubilæum
og så vil vi gerne bruge flere
penge på underholdning som
jeg synes er lykkedes.
Så når det sidste fra Sildefesten
er pakket sammen så tror jeg, at
så er det tid at til holde ferie og
få slappet lidt af, inden vinterens
program skal lavet.
Jeg vil gerne ønske jer alle en
fortsat rigtig god sommer og
glæder mig til at se programmerne for vinterens aktiviteter.
Hilsen
Johnny Asmussen

Vi fik affyret vores fyrværkeri, og
jeg har kun fået tilbagemeldinger
på, at det var meget flot, så det
er jeg rigtig glad for.
Vi har også haft det store sildebanko hvor der også var mange,
det er rigtig dejligt og også
lørdag aften hvor der traditionen
tro blev serveret grillet gris, var
der mange i teltet og dem jeg
talte med, var også yderst tilfreds.

Storegade 73

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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Hasle Idrætsforening
Badminton

Træningstider HIF Badminton sæson 19/20 i Hasle hallen:

Når Hasle Nyt nr. 3 udkommer
nærmer badmintonsæson
2019/2020 sig.

TIRSDAG

Opstart d. 3. september 2019:
Kl. 18.00 - 19.00 Motionister
Kl. 19.00 - 20.00 Motionister
Kl. 20.00 - 22.00 Senior/holdspillere + holdkampe
(samarbejde med Nyker)

FREDAG

Opstart d. 6. september 2019:
Kl. 16.00 - 17.00 Motionister
Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

LØRDAG

Opstart d. 7. september 2019:
Kl. 10.00 - 11.30 (U9/U11/U13/U15/U17)
Ungdomsspillere

Oversigten over de respektive
træningstider var i det forrige
nummer af Hasle Nyt, men
gentages her i dette nummer.
Sæson 2018/2019 sluttede 1. maj
19. Vi fik afholdt 2 gode afslutninger. Ungdomsspillerne tog til
Bowlinghallen. Motionister +
senior holdt deres afslutning i
Hallen med masser af badminton,
kaffe, kage, slik og ikke mindst
hyggesnak ved bordene. I alt 36
spillere var tilmeldt.
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Tilmelding til Doris Carlsen mobil 2442 4031.
Doris Carlsen
HIF Badminton

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
2019-2020 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.

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

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.

Karen-Margrethe Hansen Bager

På gensyn i Rønne Svømmehal
fra kl. 15-16 på flg. lørdage i
2019: den 5. oktober, den 2.
november og den 7. december
samt lørdage i 2020: den 4. januar, den 1. februar, den 1. marts og
den 4. april.
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Hasle Idrætsforening

Kom (l FAMILIESVØMNING
i Rønne Svømmehal,
adresse: Højvangen 1, 3700 Rønne

Første lørdag i måneden kl. 15.00- 16.00
Sæt kryds i kalenderen for hele sæsonen:
2019: 5. oktober, 2. november, 7. december
2020: 4. januar, 1. februar, 1. marts, 4. april
Kom 10 min. før, så du kan være omklædt
og parat (l at hoppe i vandet kl. 15.00.
Alle HIF-medlemmer med familie er VELKOMNE
BETALING:
Pr. hustand, uanset antal:
Enkelt person:

25 kr.
15 kr.

Bare møde 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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Hasle Idrætsforening
Velkommen til Gymnastiksæson 2019-2020

Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF:
Hold:

Vi starter op i uge 38, som er den
uge, der begynder med mandag
den 16. 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 igen 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.
Vi har ændret lidt på nogle holdsammensætninger, da vi er udfordret på instruktørsiden. Vi håber I
tager godt imod vores tilbud i år.
Som nyt i år har vi tilbud om
SMART-training og Naturtræning.
De første 3 gange er prøvegange
på alle hold.
Vi hjælper med kontakt til det
kommunale tilbud om fritidspas
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/
Fritidspas.aspx)
Kontakt: Iris Kofod, mobil
51279122 el. mail: ihk@pc.dk
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

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 18.
september 2019 kl. 19:00
og spiller hver onsdag til
og med onsdag den 29.
april 2020.
Husk ka$ekoppen
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Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Familiehold (0-5 år) både for børn og deres forældre,
bedsteforældre
Iris Kofod m.fl.
mandag kl. 16.00 – 17.00 i Hasle Hallen
300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
d. 16. september 2019

Familieholdet er for de familier, hvor mor, far eller bedsteforældre 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:
Rytmepiger (0.-2. klasse)
Instruktør:
Karen-Margrethe Hansen Bager
Hjælpeinstrukt: Linea Rasmussen og Katrine Chabert
Tid:
onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen
Pris:
300,- kr. pr. barn for hele sæsonen
Opstart
d. 18. september 2019
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.
Der skal forventes en ekstra betaling for dragter mm. ud over det tilskud som foreninger giver.
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. Der skal forventes en ekstra
betaling for dragter mm. ud over det tilskud som fore
ninger giver.
d. 16. september 2019

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, styrketræning og 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. (Der vil komme en ekstra udgift til disse
overnatninger). Afhængigt af hvor mange gymnaster der kommer, laves der muligvis et ekstra tilbud for gymnaster fra 6. klasse og ældre.
Holdet tager til opvisning og derfor kan der forventes ekstra udgift til
dragt.

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

Rytmix (3.-6. klasse)
Emma Nielsen og Katrine Chabert
torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen
300,- kr. for hele sæsonen.
19. september 2019

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.
Der skal forventes en ekstra betaling for dragter mm. ud over det tilskud som foreninger giver.
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Puls og Styrke (Voksne)
Ethly Westh
mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.
600,- kr. for hele sæsonen.
d. 17. september 2018

Dette er holdet for dig der kan lide, at træningen er forskellig hver gang. Der er ingen forudsætninger for at
deltage – alle kan være med.
Bliv ” fit for fight ” med denne sæsons sjove og effektive gymnastik.
Træningen indeholder kredsløbstræning, der sikrer høj puls og sved, styrketræning med eller uden redskaber, samt koordinations- og balanceøvelser.
Vi bruger bl.a. små eller store træningsbolde, elastikker, vægte, stepbænke samt foamrollers, der styrker bindevævet. Alle muskelgrupper kommer i spil – hver gang. Vi træner individuelt, laver makker-træning eller cirkeltræning og runder af med god udstrækning.
Medbring skridsikkert underlag, 1 håndklæde til træning samt vanddunk.

Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Fitness og Yogamix (Voksne)
Marta Thorsen
torsdag kl. 19.00 – 20.30 i Hasle Hallen.
600,- kr. for hele sæsonen.
d. 19. september 2019

En “fuld pakke” ift. at træne kroppen - vi laver masser af fitness øvelser baseret på interval træning - Tabata,
HIIT, ON/OFF og mm. Vi kommer til at lave “bodyweight” øvelser og vi vil bruge forskellige redskaber til at
komme i form, udfordre sin krop og få energiboost. Det kan være intens, men øvelserne kan skaleres ift. hvor
man er i sin træningsproces. Der er noget at vælge mellem både for de erfarede og nybegyndere.
Den intense træning afsluttes med yoga - baseret på Vinyasa, hvor vi får pulsen ned og fokuserer på kroppens mobilitet og smidighed. Praktisk info: vi udfører yoga med bare fødder (evt. tåsokker), medbring skridtsikker måtte, et tæppe til sarte knæ, til at støtte lænden.
Hold: Hold hjernen frisk med naturtræning
Instruktør:
Karen-Margrethe Hansen Bager
Tid:
tirsdag kl. 15.00 – 16.00 på Hasle Fælled
Pris:
20,- kr. pr. gang
Opstart Vi er gået i gang, men du skal bare møde op
Kom med ud i naturen, få røde kinder, frisk luft under vingerne og mere energi i din hverdag. Vi bruger naturens forskellige underlag, terræn, vejrlig og naturlige rekvisitter til øvelser med fokus på balance, styrke, puls,
relationer, leg og sanser. Naturtræning er for alle, som har lyst til at komme ud og bevæge sig i det fri. Øvelserne tilpasses den enkeltes niveau – og derfor egner Naturtræning sig også, hvis du har eller i risiko for fx
stress, angst eller depression, eller har en langvarig fysisk sygdom som fx diatebes eller KOL.
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Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

SMART training
Karen-Margrethe Hansen Bager
fredage kl. 13.00 – 14.00 i DGI-hallen, Torneværksvej 1D, 3700 Rønne
600,- kr. for hele sæsonen
d. 20. september 2019

SMART training er træning, hvor vi både træner krop og hjerne. Træningen består af fysiske øvelser, aktiviteter og lege, der udfordrer deltagernes hukommelse og koncentration samtidig med at balance og koordination trænes. Træningen er meget afvekslende, og du får god mulighed for at møde nye mennesker. SMART
training er for alle, som har lyst til at komme i gang med fysisk træning, hvor hjernen også sættes på arbejde.
Øvelserne er sjove – og kræver ingen forudsætninger for at have gået til gymnastik tidligere.
Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2019/2020:
0-17 år (børnehold): 300 kr.
18-99 år (voksenhold): 600 kr.
Vi vil gerne have flere til at dyrke mere idræt og har derfor indført en rabat ved dyrkelse af flere grene/hold i
HIF. Der betales fuldt kontingent for det dyreste hold, og der gives en rabat på 50% på øvrige hold.
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 (14.-18. okt. 2019)
Juleferie i uge 52 og uge 1 (evt. uge 51)
Vinterferie uge 9 (24.-28. feb. 2020)
HIFs gymnastikafslutning er søndag 15. marts 2020 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 28.-29. marts 2020 i Aakirkeby Hallerne.
NB: Visse af holdene har afvigende ferier og ekstra træninger. Kontakt instruktørerne for holdet og forvent at
få en "holdkalender" efter tilmelding
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.
Opstart i uge 36. se mere på
www.dgi.dk/bornholm = (https://
www.dgi.dk/foreningsledelse/
min-landsdelsforening/dgi-bornholm/artikler/dgi-landsdelshold)

På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22

Murerarbejde
Tømrer & snedkerarbejde
Beton og belægningsarbejde
Kloakarbejde
Nedrivning

www.futurae.dk
Tlf: 88 82 16 10
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Hasle Idrætsforening
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

U 10 piger har fået nye spilledragter som er sponseret af Klinik for Fodterapi i Hasle
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Hasle Idrætsforening
BORDTENNIS
Sæson 2019/2020
start 60+ uge35 øvrige uge36

Bordtennis for 60+’ere
Hold hjernen i form i Hasle IF bordtennis!
Vil du holde din hjerne i form og forbedre balance, reaktion og din fysik og samtidig have det sjovt?
Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men påvirker og
styrker også mange steder i hjernen hver gang du spiller.
Spillet træner reaktionsevne og balance samt styrker musklerne. ”BAT60+”
er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysisk og mentalt.
Alle over 60, eller andre der har tid i formiddagstimerne kan være med.
Dette uanset du har spillet før eller ej, da spillet kan varieres i tempo og intensitet.
Det sociale fællesskab er i centrum når vi mødes rundt om bordtennisbordene hver tirsdag og torsdag
formiddag. Der vil derfor være tid og plads til at hygge sig med en god sludder og en kop kaffe. Du kan spille
en eller flere gange om ugen - single eller double - mænd og kvinder, med faste medspillere eller nye på
holdet.
Vi glæder os til at se dig.

Tid: mandag og torsdag kl. 09.30 – 11.30 Start 26. august 2019
Sted: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Kontakt: Bent Jensen tlf. 20214933 eller bentjen@mail.dk
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Hasle Idrætsforening
Spillested: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Træning sæson 2019/2020
Ungdom:

Mandage fra 17.00 – 18.30 træner Per
Tirsdage og torsdage specialtræning fra 16.30 – 18.00
Start: mandag den 2. sept. 2019 Kontakt Kenny

Senior:

Tirsdage fra 18.30 – 20.00
Start: Tirsdag den 3. sept. 2019 Kontakt Kenny

Motionister:

Torsdage 18 – 19
Start: Torsdag den 5. sept. 2019 Kontakt Kenny

60+:

Man- og torsdag 09.30 – 11.30
Start: mandag den 26. aug. 2019 Kontakt Bent

Fantastisk tilbud!
Prøv bordtennis gratis i op til 3 uger. Når du melder sig ind i klubben får
du som ny spiller et turneringsbat til en værdi af 400 kr. som startgave.
Dyrker du idræt i anden afd./gren i Hasle IF ydes 50% rabat på billigste
kontingent.
Flere oplysninger:
Ungdom og senior: Kenny Jensen, tlf. 23640167 eller KennyJensen535@gmail.com
60+: Bent Jensen, tlf. 20214933 eller bentjen@mail.dk.
Vi har bat du kan låne i starten, så kom som du er, husk blot indendørssko.
BORDTENNISUDVALGET

Bordtennis 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.
Her kan du møde klubbens
medlemmer og høre lidt om
sporten - og samtidig prøve om
bordtennis er noget for dig.
Der er åbent hus
mandag den 26 august 2019
- fra 09.30 til 11.30
I klubhuset, Damløkkevej 19.
"Kom og prøv at spille
bordtennis. Det er sjovt, det
giver motion, og holder
hjernen i gang".
Såfremt du er forhindret
ovenstående dag, er du
selvfølgelig velkommen på
øvrige træningstider.
Vi har kaffe på kanden.
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42
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.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
Der findes 3 Aktivitetscentre på Bornholm – i Hasle, Rønne og
Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i
ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde,
men for alle beboere på hele Bornholm.
Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores
kvartalsblad ”Knudepunktet”.
Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på
Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.
Ugeprogram for aktiviteter:
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Kom og inspirer hinanden.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716

Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171
"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
Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Leif Nielsen – tlf.: 2644 5520
Fuldtegnet = venteliste
Efter en forhåbentlig,
dejlig sommer
starter ugeprogrammerne igen
Mandag, den 2. september 2019.
Vi ses !

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.
Vi planlægger én tur om måneden – datoerne kan du finde i ”Knudepunktet”.

Generalforsamling:
Aktivitetsrådet afholder generalforsamling
mandag, den 4. november 2019 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.

Forårsrapport:
Den 20. maj var der arrangeret forårsudflugt – en dejlig tur, hvor chaufføren fandt nogle af de absolut
mindste sogneveje, som en turistbus kunne køre på. Der var en lille ”strække ben” tur ved Dammegårds
Trinbræt og vi spiste en fantastisk (og stor) Wienerschnitzel efterfulgt af pandekage/is dessert og kaffe på The
Ranch i Rutsker.

Kommende arrangementer:
Hasle Senior Walk................................................................................................................16. Sept.

kl. 13:00

Efterårsfest.............................................................................................................................25. Sept.

kl. 11:30

Bustur......................................................................................................................................... 8. Okt.

kl. 13:00

Hasle Senior Walk..................................................................................................................21. Okt.

kl. 13:00
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Planlagte arrangementer:

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

23. august
På besøg hos Tove og Verner. Vi
mødes kl. 14 på Toftebakken 17
til kaffe, kage og havevandring.

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

30. august
Café
6. september
Henning Kjøller Petersen kommer
og fortæller om svenskere, som
kom til Bornholm
13. september
Café
20. september
Café Kilden holder 20 års
fødselsdag
Vi spiser fødselsdagskage og
mindes ”gamle dage”
27. september
Lukket. Seniortræf hos L.M.
lørdag den 28. september
4. oktober
Græskarfest
11. oktober
Café
18. oktober
”Den sang vi i søndagsskolen”.
Birger Pedersen kommer og
fortæller og synger med os
25. oktober
Lukket. Seniortræf hos E.L.M.
lørdag den 26. oktober
1. november
Peter Krak kommer og fortæller
os ”Historien om Pilatus”
8. november
Café
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15. november
Besøg af Vicki Kofoed fra
Blomsterkunsten, med ideer til
advents– og julepynt

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 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

KIRKEBRUNCH og SNAK OM KIRKEN 25. august
Velkommen til medlemsmøde i Folkekirken Hasle-Rutsker.
Alle medlemmer af Folkekirken med tilknytning til Hasle-Rutsker
inviteres hermed til det årlige medlemsmøde. Det foregår i og ved
FDF-huset, Kirkebyen 33, Rutsker, 3790 Hasle. Kirkebil kan benyttes fra
begge sogne.
Vi begynder med brunch i FDF-huset kl. 11.00, derefter begynder
medlemsmødet ca. kl. 12, hvor der er tid til formændenes beretninger
og redegørelse for regnskaberne for kirkekasserne m.m.
Vi får besøg af Oddrun Aasebø Rønne fra Folkekirkens Skoletjeneste på
Bornholm. Oddrun vil fortælle om nogle af mulighederne for
samarbejde mellem kirke og skole. Der bliver god tid til samtale om
Folkekirkens arbejde og opgaver.
Forslag, spørgsmål og kommentarer er velkomne både før og på
mødet. Der bliver ca. 14 dage før mødet opstillet en kasse i kirkerne til
kommentarer og spørgsmål.

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

Kl. 14.00 er alle velkomne til en festlig friluftsgudstjeneste ude ved
bålhytten, hvor FDF m.fl. medvirker. Vi slutter af med en kop kaffe efter
gudstjenesten.

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

Organist/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir
Tlf. 2629 0936
E-post: sigga@mpiri.org

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 2124 3996

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. 1. oktober til
sognepræsten.

Konfirmandundervisning Hasle-Rutsker 2019-20:
I det kommende skoleår er der konfirmandundervisning her i Hasle
hver tirsdag kl. 14.35 – 16.05. Det foregår i kirken og i konfirmandstuen.
Man kan nå at melde sig til undervisningen til og med første undervisningstime d. 27. august - ved henvendelse til sognepræsten. /JJR

Kommende konfirmationer:
2020: Hasle Kirke 5. april og Ruts Kirke 19. april.
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
AUGUST
18. - 9. s.e. trinitatis, Luk 16,1-9
Ruts 9.00
Hasle 10.30

27. – 19.s.e. trinitatis, Mark 2,1-12
Ruts 9.00
Hasle 10.30
Indsamling i begge kirker til
Bibellæserringen

25. - 10. s.e. trinitatis, Luk 19,41-48
Ruts og Hasle i/ved FDF-huset, Rutsker
11.00 Kirkebrunch.
12.00 Medlemsmøde
14.00 Friluftsgudstjeneste for alle aldre.

NOVEMBER

SEPTEMBER

10. – 21.s.e. Trinitatis, Joh 4,46-53
Ruts 9.00
Hasle 10.30

1. - 11. s.e. trinitatis, Luk 18,9-14
10.30 Fælles Gudstjeneste i Hasle
Henrik Engelbrekt Refshauge fra Mission Afrika

3. – Alle Helgens dag, Matt 5,1-12
Ruts 10.30 Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe
Hasle 14.00 Kirkekaffe

17. – 22.s.e. Trinitatis, Matt 18,21-35
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts
10.30
8. - 12. s.e. trinitatis, Mark 7,31-37
Indsamling i begge kirker til
Hasle 9.00
Menighedsfakultetet i Århus.
Ruts 10.30 Intro-gudstjeneste med konfirmander
og forældre Kirkekaffe
24. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
Hasle 10.30 Fælles med Rutsker. Finn Kappelgaard
15. - 13. s.e. trinitatis, Luk 10,23-37
Ruts 9.00
Forklaringer:
Hasle 10.30 Familie-Høstgudstjeneste, Kirkekrummerne medvirker. Kirkekaffe.
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
Indsamling til Kirkekrummerne*
sognets præst.
22. - 14.s.e.trinitatis, Luk 17,11-19
* Indsamling i begge kirker.
Hasle 9.00
Ruts 10.30 Familiehøstgudstjeneste, FDF
medvirker. Høstmarked og kirkefrokost. ** Dvs. at børnene midt i gudstjenesten inviteres med
til fortælling/aktiviteter i et andet lokale.
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker*
29. – 15.s.e.trinitatis, Matt 6,24-34
Ruts 10.30 Fælles med Hasle. Kammerkort VOX
fra Oslo medvirker. Kirkekaffe

OKTOBER
6. – 16.s.e.trinitatis, Luk 7,11-17
Ruts 9.00
Hasle 10.30
13. – 17.s.e.trinitatis, Luk 14,1-11
Hasle 9.00
Ruts 10.30
20. – 18.s.e. trinitatis, Matt 22,34-46
Ruts 9.00
Se dagspressen
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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. – Gælder også ved
kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen,
senest dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

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

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

Få program og nærmere information hos Marianne
Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og
modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle
Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved
gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.
halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga
Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Sigga.

”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. Hyttens voksne ledere er:
Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen
Rasmussen.
Det foregår som regel i Julegade 14.

FDF HASLE-RUTSKER
ÅBEN STUDIEKREDS
Den 15.08; 11.09 og 23.10. Altid kl. 19.30. Alle er
velkomne!
For tiden læser vi førstkommende søndags
evangelium og snakker om, hvad det siger os.
Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der
kræves ikke nogen andre forudsætninger end
interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos
sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere
oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
(kontaktoplysninger på side 19).

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 21.08; 02.10. og 20.11. kl. 19.00 i
graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 22.08; 26.09 og 07.11. kl. 19.00 i
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset,
Kirkebyen 33. Første aften efter ferien er d. 21. august.
- 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 Hasle-Nyt.

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)
KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16- Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn
Madsen,
17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er
tlf. 5696 4474
åben fra kl. 15.45. Klubben åbner igen efter
sommerferien d. 23. august.
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Kirkesiderne

Musik og kirke
Lørdag d. 14.09. kl. 16:00 på Fælleden i Hasle.
Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker ved åbningsarrangementet for Kulturugen. Gratis adgang
Onsdag d. 18.09. kl. 19.30 i Hasle Kirke.
Koncert med Helt Barokt: Barokken bygger bro i Hasle. Entré + kulturugebadge
Søndag d. 29.09. kl. 10.30 i Ruts Kirke.
Kammerkoret VOX fra Oslo medvirker ved gudstjenesten.
Søndag d. 03.11. kl. 10.30 i Ruts Kirke.
Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker ved allehelgensgudstjenesten.
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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

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

Arrangementer

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Efter en meget lang sommerferie, er vi igen friske og klare til at gå i
gang, vi glæder os til at mødes med jer fra tirsdag den 3. september kl.
19.00 - 21.00. Vi ses.

Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
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

September

Kulturugen 2019.
Udstilling i Byrådssalen.
Onsdag den 18. september til og med lørdag den 21. september alle
dage fra kl. 11.00 - 16.00. Udstillingen omhandler Hasle Klinker.

Oktober
Billedeftermiddag.
Lørdag den 26. oktober kl. 14.00 i den Store Sal.
Kom og hjælp os med at sætte navne på forskellige billeder.

November
Julehygge.
Lørdag den 23. november kl. 14.00 i den Store Sal.
Traditionen tro afholder vi julehygge med sang, historie, banko,
æbleskiver, gløgg m.m. Tilmelding på grund af gløgg og æbleskiver,
senest d. 20. oktober.

December
1658 arrangement.
Søndag den 8. december.

Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne
låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og
motorcykler, gamle forretninger og virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.
Bestyrelsen
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kulturugen 2019

Hasle Klinker 1928

Hasle-Egnens Lokalhistorie &
filmværksted er igen i år med i
Kulturugen. Hasles dag er
onsdag, vi har en udstilling fra
onsdag den 18.september til og
med lørdag den 21. september,
vi holder åbent mellem kl. 11.00
og 16.00 hver dag.
Det vi har valgt i år er lidt om
Hasle Klinker, en stor
arbejdsplads i Hasle i gennem
mange år. Vi vil forsøge med lidt
forskellige billeder, tekst m.m.
Da det er et Kulturuge
arrangement, kræves der
Kulturuge badges og en lille
20’er i entre.
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Hasle kalenderen 2020 kan købes i Lokalhistorien - Hasle Røgeri - Grønbechs/
Jens Emil - Herolds Hotel - Turistkontoret, den koster igen i år, 105,-kr.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Tak til Kuk i Hasle, for en fantastisk fin aften i Hasle Kirke, sammen med Niels
Jørgen Riis og Mogens Dam. Den 18. juli 2019. foto Githa Jartoft.

For at bevare det bornholmske
sprog, har vi fået Rutsker pigen
Birthe Pedersen, til at læse lidt
bornholmske historier, samt til at
synge et par bornholmske sange,
bl.a. af hjemstavnsforfatteren Otto
J. Lund fra Nydammen i Rutsker.
DVD’en kan købes i Lokalhistorien
den koster 75,-kr.

Arne Ipsens nye bog, Med Morfar
Ved Kulkysten, kan købes i
Lokalhistorien, den koster 149,- kr.

Dette er 1 af billederne som vi havde
med på Vang Grundejerforenings
udstilling i uge 28 i Galleriet. Billedet
er fra Ritta Nielsens arkiv, det
kommer fra Det Kongelige Bibliotek,
København. Tak for at vi måtte være
med på denne udstilling.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Københavnerdrengen
der blev Haslebo
Min morfar VALDEMAR MARIUS
NIELSEN er født i København og
kom til Hasle i 1917. Her er lidt
historie om ham og hans familie.
VALDEMAR er født den 10. juni
1887 i København. Hans mor, der
var fra Svaneke, tog til København
i 1872 og blev gift med en københavner. De fik 6 børn, men i 1890
døde hun i barselseng. Det var
umuligt for faderen at tage sig af
6 små børn, så Valdemar kom i
pleje hos fiskehandler og røgeriejer Martin Kristian Jensen i Listed.
(Sandsynligvis en af faderens
forretningsforbindelser).
Valdemar voksede op sammen
med 4 andre børn og betragtede
sine plejeforældre som sin far og
mor.
Valdemar kom ud og sejle og fiske,
og i årene 1905-1909 kan man
følge hans færden via de mange
postkort, som han sendte hjem
til Listed - til sin kjæreste.
Valdemar var blevet forelsket i en
nabopige i Listed - hun hed
Karoline Andersen - født i 1889.
I 1910 giftede Karoline og
Valdemar sig i Ibs Kirke, og de
byggede hus i Listed og fik 3
børn her.
Valdemar fik også bygget en båd,
som han ejede sammen med
Niels Jensen også af Listed.
I 1917 bragte “skæbnen” Karoline
og Valdemar til Hasle.
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Karoline og Valdemar Nielsen som unge.

Ejeren af Herolds Hotel i Hasle
hed Jørgensen, og han var tillige
fiskehandler. Man kunne på det
tidspunkt (1. verdenskrig) sælge
alt, hvad der blev fanget af fisk,
og det siges, at denne Jørgensen
snød Hasle fiskerne. Den 16/61915 blev han arresteret og
dømt 14 dages simpelt fængsel
for at stå i forbindelse med en

tysk spioncentral i Danmark. Han
skulle have sendt oplysninger til
tyskerne om visse ting, der måtte
forekomme i farvandene ved
Bornholm, bl.a. om miner og
krigsfartøjer. Jørgensen var
desuden medlem af Hasle Byråd,
men blev efter dette anmodet
om at nedlægge sit mandat.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Fiskerne i Hasle dannede
Fiskernes Salgsforening, og
Valdemars “bror” Hans Jensen
syntes Valdemar skulle søge
stillingen som salgsforeningens
bestyrer, hvilken han fik i h.t.
protokollen den 26/3-1917.
Lønnen blev fastsat til 8 % for al
saltet og røget sild og 6 % for
solgt fersk sild. Så den 1/5-1917
flyttede familien til Hasle til et
lille hus i Sandløkkegade - lige
ved siden af Teknisk Skole (nu
Bia-lid).
Det blev en tid med fremgang og
rigdom. De byggede hus på havnen
(matr.nr. 180 D Hasle bygr.), som
stod færdigt i efteråret 1917.
Hjemmet blev indrettet med
forretning nede til højre og
Valdemars kontor til venstre.
Karoline stod for salget af fisk i
forretningen. Margrethe Bahn
(”pajan”) har fortalt, at om aftenen
måtte hun i gang med den store
rengøring af forretningen, laks
og fisk var noget ”fedtet stads”.
De havde et samarbejde med
Anker Hjort, som i sin bil prangede
fisk på landet (kørte ud og solgte
fisk på landet).
På husets første sal mod havnen
havde man den bedste stue med
plysmøblerne.
Modsat den bedste stue var der
hverdagsstue, soveværelse og
køkken. På loftet blev indrettet
børneværelser, hvor børnene lå i
2 store senge.
Karoline og Valdemar i deres stue
med plysmøblerne og børnene Vera, Louis og Karl.

Havnebakken-matr.nr.180 D. (nu Toldbodgade 8).

I 1919 blev Louis, Karl og Karoline
syge af difteritis (rammer luftrøret).
De tog til læge, men han slog det
bare hen og sagde – ”deres kone
ser så meget.”
Til sidst blev de dog indlagt på
epidemihuset i Rønne, men da
var det for sent for Karl, som døde
nogle få dage senere.

1920-erne begyndte den økonomiske krise. Alle tabte de penge,
men nogle forstod bedre end
andre at holde skindet på næsen.

Det gik ellers godt for den lille
familie. Valdemar tjente godt, og
på opfordring af lærer Jørgensen,
lærer Petersen, mægler Kristensen,
gårdejer Lind fra Brogård m.fl.
begyndte Valdemar også at
investere i skibe og i aktier (af
egne midler). De havde bl.a.
aktier i Kongedybet. Men midt i

De konsulterede dr. Wernø, men
da denne flyttede, måtte man ty
til gamle dr. Peterson i Hasle, og
denne sagde til Valdemar “Jamen kan De da ikke tage Dem
en snaps eller to”. Det blev starten
til et drikkeri, som blev værre og
værre med den økonomiske
situation.

Hver dag læste Valdemar børsnotaterne. Kurserne faldt og faldt,
og han indså, at alt var ved at gå
tabt. Valdemar fik dårlige nerver.
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Valdemars økonomi blev dårligere
og dårligere, og samtidig fik han
problemer med fiskerne som
bestyrer for salgsforeningen
I Salgsforeningens protokol kan
man se, at problemerne optrappes,
og i 1931 afskedigede bestyrelsen
Valdemar Nielsen.
De gik fallit og måtte flytte fra
deres store dejlige hus, møblerne
i den bedste stue blev også taget.
Den 1/5-1932 flyttede de til
Munchs hus i Julegade. I 1934
boede de i Købmand Larsens
ejendom (nu Fælledvej). Den
15/9-1935 lejede de Emilielyst i
Søndergade.

Emilielyst, Søndergade.

Efter afskedigelsen tog Valdemar
fat på at fiske dels med “makker”
Finne og senere med sønnerne
Louis, Leo og Holger. En af bådene
hed Nordstjernen. Valdemar blev
syg af nyregrus, og han holdt op
med at drikke efter nogle år.

Karoline og Valdemar i deres stue med plysmøblerne og børnene - Vera, Louis og Karl.

der skulle gøres rent, pudses og
fejes. Alting skulle være propert
hos Karoline.
For at få familiens økonomi til at
hænge sammen begyndte
Karoline at sælge fisk i byen og
på Tofte. De havde telefon (nr. 107),
så folk kunne bestille fisk hos
Karoline, men mange havde ikke
telefon, og det blev så datteren
Margiths job en gang om ugen
at køre rundt til folk i Hasle og
Tofte for at spørge, om de skulle
have fisk. Dagen efter havde hun
en stor cykel med lad, hvor hun
så fik læsset den bestilte fisk på,
og så skulle hun ud og aflevere
den.

I 1946 skulle Emilielyst sælges for
9.000 kr., men Karoline og Valdemar
valgte i stedet for at købe halvdelen af Korsgade 14 i Hasle af
sønnen Louis til 7000 kr., og her
boede de indtil deres død.
Valdemar og Karoline fik i alt 8
børn - 3 blev født i Listed resten i
Hasle.
Jette Holkmann Jacobsen.

Men familien var blevet fattig.
Karoline forsøgte at holde sammen
på stumperne. Det betød hårdt
slid for hende og for børnene.
Børnene skulle bestille noget.
Den store have skulle holdes (gik
helt ned til togskinnerne), der
skulle samles brænde i skoven,

Dette billede er fra før 1917, da blev Valdemar Nielsens hus bygget.
Tak til Jette Holkmann Jacobsen for denne artikel. Hvem kommer med den
næste?
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Hasle Datastâua
Hasle Datastâua 2019/2020
Onsdag den 4. september starter vi den nye sæson i Datastâuan.
Vi holder åbent onsdage kl. 9 – 12.
På grund af sidste sæsons meget begrænsede tilslutning, har vi lavet
nogle ændringer i vor åbningstider og vejledning.
1)
2)

3)

Karoline døde den 17/1-1950 og
Valdemar døde den 13/4-1958.

Vi har kun åbent onsdage kl. 9 – 12
Der er ingen holddannelse. Man skal blot møde op, hvis man
har et IT-problem, man skal have hjælp til. Medbring din PC,
tablet eller mobil, alt efter hvad dit problem er.
Der vil altid være minimum 2 vejledere til stede til at hjælpe.
Er det et specielt problem, du skal have hjælp til, vil det være
en god ide at kontakte undertegnede på forhånd. Så sørger
jeg for, at der er en vejleder til stede, som ved noget om netop
dit problem.

Der vil stadig være mulighed for en kop kaffe og en god, hyggelig snak.
Husk: Der findes ikke dumme spørgsmål!
Henvendelse til: Cai Kruse på tlf. 29290554 eller e-mail
krusecai@gmail.com hvis du er fyldt 60 år eller er førtidspensionist.
Vi glæder os til den nye sæson med både nye og kendte ansigter. Til
dig, som er ny, kan vi love, at du bliver modtaget af et dygtigt,
hyggeligt vejlederteam i et socialt, godt 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 møder nogen,
du kender. 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 9
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.

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Cai Kruse
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Svartingedal skole
I skrivende stund er der igen gået et skoleår. Det er utroligt, så
hurtigt tiden går. Fra jul og frem
til nu har vi oplevet en stigende
interesse for vores dejlige lille
skole. Der er indskrevet 12 børn
fordelt på forskellige klassetrin
og igen op til sommerferien,
kom der endnu en indskrivning
på i alt 4 elever. Derudover er der
indskrevet 22 børn til kommende
børnehaveklasse. Det er meget
længe siden, der har været så
stor en indskrivning fra skoleårets
begyndelse. Det er så dejligt, og
det vidner om, at mange på øen
er begyndt at lægge mærke til, at
der rent faktisk er en perle af en
skole i Hasle, og det må vi sige, vi
har.
Vi har en skole, hvor der ikke er
langt fra ide til handling. Hvor
der er nærhed, tryghed og hvor
vi alle sammen kender hinanden.
Vi arbejder ihærdigt på at få en
overbygning, og i den forbindelse
har vi afholdt to workshops, som
har været en stor succes. Ved den
seneste workshop, som primært
havde fokus på overbygningen,
havde vi valgt at lave et elevbord.
Det var herligt, at så mange elever
var mødt op, og de havde virkelig mange og gode input, som vi
andre slet ikke havde tænkt på.

billedkunst, og så inviterer vi forældrene med om fredagen på
”Gå Glad”, hvis man har mulighed
for det. Det ligger igen i år kl.
11.45-13.45.
Som noget helt nyt er der mulighed for kl. 13.45-14.45 at mødes i
det, vi kalder ”Forældrefællesskab”.
Her er det Kirsten Andersen (høretalepædagog), som står for dette
tiltag. Det er meningen, at vi
sammen med forældre og børn
vil skabe et rum, hvor man kan
mødes, dele glæder, tale om skolen, dele problemstillinger og
meget andet. Der vil være kaffe,
te og lidt sødt til ganen.

Vi havde stor succes på Folkemødet,
hvor vi lavede Flashmob (dans et
sted hvor der er mange mennesker, og hvor nogle af disse mennesker danser med). Vi opnåede
det, vi gerne ville nemlig pressedækning og stor omtale. Desuden
var der rigtig mange tilfældige
forbipasserende, der dansede
med. Vigtigst af alt, så havde vi
det SÅ sjovt, og det var vildt at
opleve børnene fortsætte med at
danse hele tiden, indtil Ahmed
trykkede på stopknappen. De elsker det! Vi planlægger Flashmob
igen henover skoleåret. Ligesom
vi fortsætter med dansebånd to
gange om ugen og morgensamling om fredagen.

I det hele taget har der ved begge
workshops været en utrolig god
energi, stemning og samhørighed.
Workshoppen er noget, skolebestyrelsen ønsker at fortsætte med.
Dels giver det ejerskab til skolen,
og dels kommer der utrolig mange
gode ideer og forslag.
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Det kommende skoleår byder
igen på ”Gå Glad på weekend”.
Nu med nye valghold. Der tilbydes nemlig drama, som Trine (lærerstuderende) skal undervise i.
Trine er uddannet dramalærer og
har bl.a. være i praktik på det Kgl.
Teater. Derudover kommer der

 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

Svartingedal skole

6. klasse var også med på Folkemødet. Udover at bruge deres
pauser på at danse, så havde vi
sagt ja tak til enzymjagt med Novo.
Det var en spændende dag.
Vi er meget glade for vores nye legeplads, og i den
forbindelse har vi igen søgt fonde. Denne gang til et
flot faldunderlag. Vi har netop fået den glædelige
meddelelse, at Østifterne har bevilget 30.000 kr. Det
er vi så taknemmelige for.
Vi er ved at stramme vores hjemmeside op. I den
forbindelse har vi haft fornøjelse af fotograf Martin
Thaulow. Han har taget nogle meget, meget flotte
billeder, som inden længe kommer på hjemmesiden.

Den 5. august står vores kælder
færdig. Den bliver utrolig flot.
Tanken er, at vi skal bruge den i
alle fag og ikke kun til fx billedkunst eller naturfag. Vi glæder os
til et brag af en indvielse, datoen
annonceres senere.
Til efteråret gentager vi succesen
med Guided Reading. I første
omgang for 1. og 2. klasse. Efter
jul kommer der endnu et forløb.
Denne gang er det både for 0. 1.
og 2. klasse. Test af eleverne før

og efter sådan et forløb viser, at
børnene rykker sig meget fagligt.
Vi har brug for bedsteforældre eller pensionister, der vil læse med
eleverne. Hvis I kender nogle, der
kunne tænke sig det et par gange
om uge en halv times tid så sig
endelig til. Det vil være elever på
alle klassetrin, der har glæder af
dette. Henvendelse kan ligeledes
ske til skolen på tlf. 5692 3300 eller
på mail helle.krakau.holm@brk.dk.
Vi vil være meget taknemmelige,
hvis der er frivillige, der har lyst
til at kaste sig over denne opgave.
I ønskes alle en rigtig dejlig og
forhåbentlig solrig og varm
sommer.
Mange hilsener fra
Svartingedal Skole
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Gadeteaterfestival
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Gadeteaterfestival
Klip fra Bornholms Internationale
GADETEATERFESTIVAL i Hasle
Foto: Knud Erik Olsen
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Grønbechs Gård
KULTURUGEN 2019 på Grønbechs Gård, Center for Kunsthåndværk
Åbningsdagen lørdag den 14. september:
Kl. 13:30-14:00: Har du spist din daglige kunst?
Kom og smag på og skål i farver. Demonstration af hvordan man laver plantefarve. Demonstrationen er en
teaser til en familieworkshop lørdag den 21. september kl. 10-12, hvor vi laver mange farver, eksperimenterer
med syre og base, maler på mad og laver fælles kunstfrokost.
Kl. 14:00-14:30: Gratis rundvisning på den bornholmske etage. Centerleder Mai Ørsted fortæller om det
bornholmske kunsthåndværk fra den kvalitetscensurerede sammenslutning ACAB.

Mandag til fredag i Kulturugen er der rundvisning kl. 14-15.
Hasledagen torsdag den 18. september: Artist Talk med Annemarie Helger kl. 15-17
Mød Danmarks mest politiske skuespiller. En evig spilopmager der altid har en holdning til Danmarks
indenrigs- og udlændingspolitik.
Annemarie Helger har tilegnet hele sit liv til skuespillet og den politiske satire.
Foredraget foregår i det sorte galleri mellem alle hendes smukke råberober.
85 kr. med badge.
Lørdag den 21. september kl. 10-12: Familieworkshop: Har du spist din daglige kunst?
Vi laver (kunst)hånd(værks)madder!
Grønbechs Gård sætter i Kulturugen fokus på glæden ved at lege og opdage. Sammen med husets formidler
kan I komme og være med til at lave plantefarver, som vi bagefter maler med. Vi eksperimenterer med
naturens grøntsager og tilsætter syre og base, for at få gul, grøn, blå, lilla og pink ’maling’. Vi dekorerer mad
med vores nye naturlige maling og holder fælles kunstfrokost.
40 kr. pr. barn. Voksne betaler entré og kan samtidig nyde 6 etagers kunsthåndværk i særklasse.
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Grønbechs Gård
Lørdag den 12. oktober kl. 11-12:
Børnerundvisning og en voksenrundvisning.
Husets formidler laver en spændende børnevenlig
rundvisning i de 1500 kvm. gamle rum. Undervejs
finder vi genstande, som vi godt må røre ved, og på
denne måde finder vi ud af, hvilke materialer, der
ofte bliver brugt til at lave kunsthåndværk.
Samtidig med børnerundvisningen er der
rundvisning for voksne af centerleder Mai Ørsted.
Voksne betaler entré, men rundvisningen er gratis.
For alle borgere i Hasle er der gratis entré.

Ny formidler
Grønbechs Gård har siden 1. maj haft Pia Kofoed
Frederiksen ansat som formidler. Hun har haft alle
klasser på nær børnehaveklassen fra Svartingedal
skole samt Hasle Børnehus til undervisning på
Grønbechs Gård. Undervisningen har selvfølgelig
været interaktiv, og børnene har haft hænderne i
kunsthåndværket. De har bl.a. rørt ved genstande
og mærket i sansekasser for at lære om materialer.
De har også haft opgaver til ACAB’s udstilling. Pia vil
fortsætte med skoletjenesteforløb frem til
efterårsferien.

Grønbechs Gård - Bornholms Center for Kunsthåndværk lukker og slukker i år søndag
den 20. oktober. Sommeren har bl.a. budt på rundvisninger, hvor den besøgende kommer ’bag om værket’,
idet man får kendskab til mennesket, materialerne og håndværket. Det være sig smykker, træ – ja hvad som
helst. Interessant er det også altid at se, hvad eleverne fra Kunstakademiets Designskole i Nexø udstiller.
Heldigvis har vi endnu til gode – igen – at kunne opleve Annemarie Helger med hendes ’artist talk’ onsdag
den 18. september kl. 15.00 – 17.00. I disse to timer vil du sandsynligvis få meget at vide – og mere til - om
de tolv ’råberober’, som netop nu befinder sig i Det Sorte Rum. Det bliver sidste gang, at vi får lov til at se
disse rober. Har du endnu ikke sikret dig gratis adgang til Grønbechs Gård (alle Hasleboere har gratis adgang
i år), ja - så må du hellere skynde dig.
Ida
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Formand:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 9142
mikael.mogensen@nypost.dk

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

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

Hjertestarter i Rutsker.
I samarbejde med FDF Kredshuset i Rutsker og kirken har vi købt og
opsat en hjertestarter på FDF Kredshuset Kirkebyen 33.
Vi har netop afholdt hjertestarter kursus i FDF Kredshuset med Mark
Russell som instruktør. Mark Russell kommer fra SAFETYGROUP som
også har leveret hjertestarteren til os. Hjertestarteren er selvfølgelig
registreret på https://hjertestarter.dk
Vi håber at der er mange som vil tilmelde sig som hjerteløber da det
netop er kombinationen af tilgængelige hjertestartere og hjerteløbere
der kan gøre den store forskel på liv og død. Har du den mindste
overvejelse vedr. hjerteløber kan du finde svar på hjemmesiden:
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber

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

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

Placering af hjertestarter på FDF Huset

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

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

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Hjertestarter kursus
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Rutsker Byhave
Som sædvanlig har vi igen i år haft stor glæde af vores Byhave. 3 grillaftener og Sankt Hans af of-ficielle
arrangementer men ikke mindst alle de gange hvor Byhaven bliver brugt spontant af både turister og lokale.

Hjælp din lokale Borgerforening
Vi har brug for hvert eneste medlem som dermed giver
støtte og opbakning til vores arbejde
Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto
(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566
Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35
Jytte Nielsen
Præstegade 1, 3790 Hasle
Tlf.: 23 46 71 95

Nu er sommeren ved at være slut. Vi har haft en travl sommer, hvor vi
har fået mange gode ting og fint tøj. Det er vi rigtig taknemmelig for,
uden jeres støtte var der ingen forretning.
HVORFOR ER DET EN GOD IDE AT KØBE BRUGT TØJ?
Babytøj og børnetøj kan indeholde uønsket kemi fra produktionen. I
tøjproduktionen bruger producenten en række kemikalier i selve
produktionen og til at efterbehandle tøjet. Nyt børnetøj kan derfor
ligesom andet tøj i klædeskabet indeholde uønsket rester af
kemikalier, som dit barn kan komme i kontakt med.
Restkemikalierne i tøj kan være problematiske for dit barns sundhed.
Kemikalier fra tøj kan bl. a. være allergifremkaldende eller mistænkt for
at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.
Vask børnenes tøj, inden det tages i brug. På de måde vil en del af
kemikalierne blive vasket ud.

Suppleanter:
Ketty Dam
Storegade 30, 3790 Hasle
Tlf.: 24 20 09 84

Genbrugstøj er godt for både miljøet og sundheden. Nyt tøj kræver
mange ressourcer at fremstille i form at vand og energi. I genbrugstøj
vil eventuelle rest kemikalier allerede være vasket ud.

Inger Hansen
Korsgade 11, 3790 Hasle
Tlf.: 28 47 51 51

Vi har rigtig meget tøj i alle størrelser, køkkenting, porcelæn, glas,
pyntegenstande og bøger deriblandt en del Bornholmske bøger, for
blot at nævne nogle ting. Jeg kan anbefale at komme og kikke, det er
gratis, medmindre man falder over noget man ikke kan undvære.
Følg os på facebook ”Hasle Genbrug” hvor vi sætter billeder på af
noget af vores udvalg.

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
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Vang beboer og grundejerforening
Hvad er sket i Vang

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

Vang vandværks generalforsamling d. 2. maj, der blev valgt en
fuldtallig bestyrelse.
Strandrensning d. 4. maj. Tak til jer som deltog.
Gåtur til Bornholms største radaranlæg i Skrubbe. Tak til Hans Jeppsen.
Loppemarked d. 19. maj på Havnepladsen, hvor der var mange
spændende boder.
Generalforsamling d. 27. maj i Vang beboer og grundejerforening.
Bixen åbnede d. 10. juni. Der er åbent som minimum kl. 16.30-18.00
hver dag.
Folkemøde hygge d. 14. juni, Fælles grill og hygge musik.
Sankt Hans d. 23. juni, næsten 200 sang midsommervisen og så bål og
solnedgang.
The Shoplifters (dansk vokal gruppe) sang i Galleriet lørdag d. 29. juni.
Vange ugen i uge 29, udstilling i Galleriet og mange spændende
aftensarrangementer, som petanquespil, rygtræning og ikke mindst
Sommerfest lørdag d. 13. juli.

Næstformand
Birthe Jensen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Menigt Medlem
Birte Rasmussen
Jeanne Albinus

Suppleanter
Osburga Von Beckerath
Marianne Kristensen

Hvad sker i Vang.

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.

Olaf Sørensen Trio Spiller 10. august kl. 18.30 i Salteriet
Æblets dag d. 12. oktober
Fællesspisning d. 20. november kl. 18.00 på Le Port, Hans Jørn Karlsen
fortæller.
Juletræstænding og Julehygge d. 30. nov. kl. 16.30 på havnen og
efterfølgende medbragt Julebuffet i Salteriet.
Godt nytår d. 01.01.20 kl. 00.15, 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.

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

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