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Hasle Byting

Hasle Byting – Ildsjælepris 2020

Modtager af ildsjæleprisen 2020 blev Peter Verner Krogh

I indstillingen af prismodtager, blev det blandt meget andet fremhævet, at Peter havde været en bærende og 

samlende kraft i at kæmpe for en overbygning på skolen. Peters energi, kampånd og en uovertruffen 

kreativitet i sit engagement blev fremhævet.

Prisen blev overrakt på skolen fredag den 29. maj – dagen efter, at kommunalbestyrelsen havde vedtaget, at 

der igen skulle være overbygning på skolen fra den 1. august 2020.

Så det var en festdag for skolen og hele området omkring os

Stort tillykke med prisen!

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2020

Det årlige repræsentantskabsmøde der var indkaldt til den 12.marts, måtte som jer 

bekendt aflyses/udsættes, er nu fastlagt til onsdag den 2. september kl. 19.00 på 

Rådhuset – indgang fra Rådhusgade

Alt materiale er udsendt tidligere, men der skal ses bort fra Nyhedsbrevet, det bliver et 

ordinært repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Hasle Byting / Bestyrelsen
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com

Næstformand
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com

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

Sekretær
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com

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

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

Afdelingsformænd

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

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kennyjensen535@gmail.com

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

Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790  Hasle

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Hasle Hallen

Byvangen 6, 3790 Hasle

Sildefesten

www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening

www.hasle-if.dk

R32 Ninni Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

En influenza kom på tværs

Midt i marts bredte der sig en influenza fra Kina til 

hele verden, som også fik stor indflydelse på 

dagligdagen hos os og i Hasle IF. Vores idrætter 

måtte brat stoppe alle deres aktiviteter, afslutninger 

og mesterskaber måtte desværre aflyses og byens 

fest, Sildefesten, måtte også aflyses. 

Sildefestudvalget havde ellers lagt sidste hånd på 

programmet, mange aktiviteter for såvel små som 

store var på plads, og der var sikret en masse god 

musik.  

Herfra skal der lyde en stor tak til alle de 

involverede! Nu er der blevet ”åbnet op” igen, så vi 

håber vores planlagte aktiviteter til den kommende 

vinter kan forløbe planmæssigt - og at Sildefesten 

vender tilbage med et brag af en fest til næste 

sommer!   

Nye navne i Forretningsudvalget – nye idrætter og 

frivillige

Den planlagte generalforsamling i marts måned 

blev aflyst og blev i stedet afholdt den 12. juni. Både 

formanden, Johnny Asmussen, og næstformanden, 

Leif Nielsen, modtog ikke genvalg og der er kommet 

nye navne på flere poster i Forretningsudvalget, se 

oversigten på side 4. Her finder du også vores sidste 

skud på stammen af idrætsgrene, nemlig Five-a-side 

Håndbold.

Tak til Johnny og Leif for deres store arbejde for HIF.

Disse linjer er således mine første som formand, og 

sammen med FU og vore afdelinger, glæder jeg mig 

til at præsentere de muligheder der er for jer i HIF. I 

den forbindelse kan jeg opfordre til, at du kontakter 

mig eller andre i bestyrelsen, hvis du savner en 

sportsgren i foreningen – der blev foreslået flere på 

generalforsamlingen og dem arbejder vi seriøst 

videre med. Du kan også kontakte os, hvis du gerne 

vil være hjælper, leder eller træner i HIF. Det er 

givende at være aktiv i vores idrætsforening – kom 

og få den oplevelse!

SPAR købmanden og DIF og DGI’s corona-

hjælpepulje

Vi har i sommer fået flere kontante donationer. 

Corona-hjælpepuljen gav os mulighed for at få 

godtgjort nogen af de ”tabte” indtægter vi har haft i 

forbindelse med nedlukningen, og vi fik ca. 1/3 af 

det beløb vi søgte om – primært tabt indtjening på 

vores bankospil. 

Købmand Jens Emil Jensen, SPAR, kontaktede os, da 

han havde mulighed for at søge penge til den lokale 

idrætsforening fra fonden bag SPAR kæden. Vi fik 

40.000 kr. herfra, som skal bruges til renovering af 

klubhuset og indkøb af nyt inventar – en stor tak til 

vores lokale købmand!

Sommeraktiviteter og Cure4Parkinson

Gennem DGI Bornholm fik vi mulighed for afholde 

sommeraktiviteter for børn og samtidig tjene nogen 

penge til klubkassen. Vi vil få 4.000 kr. for fire timers 

aktivitet. Der var en kort tidsfrist på blot nogle få 

dage, men alligevel lykkedes det os at få planlagt 

fire aktiviteter. Bordtennis og Badminton / Five-a-

side Håndbold aktiviteterne blev afholdt i uge 29 og 

havde henholdsvis 17 og 13 deltagere. I skrivende 

stund mangler  Kroket og Fodbold / Fodboldgolf at 

få afholdt deres aktiviteter (uge 30).

Midt i juli havde vi lånt bordtennissalen ud til 

Cure4Parkinson bordtennis, som var i træningslejr 

på Bornholm, inden deres deltagelse i 

verdensmesterskaberne i bordtennis i Berlin for 

Parkinson ramte. De var meget glade for at få lov til 

at benytte vores lokaler og dejligt, at vi kan være 

med til at hjælpe denne gruppe.

Fortsat god sommer - vi ses i HIF!

De bedste hilsner

Hans Christian Pedersen

(HC)
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Petanque

Nu da vi er nået til den sidste 

halvdel af sommeren, kan vi se 

tilbage på et forår der har stået i 

aflysningernes tegn, både DGI 

holdturneringen, skov og strand 

petanque, udvidet vinspil, der var 

næsten ikke det der var aflyst.

Vi har dog trænet i det omfang 

der var muligt, med at holde 

afstand,spil på hver anden bane, 

så det har været nogenlunde.

Hasle Idrætsforening

Jubii – Naturtræning

Så kom vi endelig i gang. Da forsamlingsforbuddet blev 

hævet fra 10 til 50 personer den 8. juni 2020, begyndte 

”Hold hjernen frisk i naturen” dagen efter, den 9. juni.

Vi fik fornem pressedækning den første trænings-gang, 

da det faldt sammen med, at Bornholms Tidendes 

chefredaktør var i Hasle samme dag. Så vi fik besøg af 

både journalist og fotograf, mens vi lavede øvelser 

nede på stranden.

Der har været rigtig fin tilslutning til træningerne. Og 

da de fleste af os holder os på øen gennem hele 

sommeren, har vi aftalt, at der er træning hver tirsdag 

fra kl. 15.00-16.00 i første omgang frem til og med 

tirsdag den 8. september. Derefter begynder indendørs 

aktiviteterne nemlig.

Alle kan være med – bare mød op. Det er en dejlig 

fornemmelse at lave øvelser uden dørs, og hjernen 

bliver ekstra stimuleret af de mange sanseindtryk, der 

kommer fra lyde, varme, blæst og dufte. Det koster 20 

kr. pr. gang, og du kan sagtens begynde nu, selvom du 

ikke har været med før.

Alle træninger begynder ved Dansegulvet på Hasle Fælled.

Naturtræningen har fået fin pressedækning

Vi håber det snart må nærme sig 

normale tilstande.

Den 11. juli havde vi udlånt vore 

baner til de unge mennesker fra 

den anden side af vandet, der 

normalt samles til sildefesten, 

men da den var aflyst, valgte de 

alligevel at komme til Hasle, hvor 

de spurgte om de måtte låne 

vore baner, selvfølgelig fik de lov.

På grund af corona har vi måttet 

udskyde klubmesterskabet i 

double og single. de afholdes 

søndag den 9. august og søndag 

den 23. august, vores femkamp 

prøver vi at finde en dato hvor 

den kan afholdes.

I håb om mere normale tilstande, 

og at vi i resten af året må få 

mange gode timer på vore baner, 

vil jeg ønske en fortsat god 

sommer.

Kaj Erik Hansen
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 16. 
september 2020 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 28. 

april 2021.

Husk ka ekoppen

Hasle Idrætsforening

Badminton

Så er det tid til at tænke på 

badminton, og sæson 2020/2021 

i Haslehallen nærmer sig.

Har du/I lyst til at hygge med 

badminton så ring og få en time 

tildelt. Se tidsplanen.

Havde du/I en træningstime i 

sæson 2019/2020 så mød op i 

hallen i den time du/I havde. 

BEMÆRK dog ændring i 

fredagstimerne.

Hvis der ønskes en ændring af 

jeres træningstime så ring til 

Doris, mobil 2442 4031.

HUSK at du/I ikke er udmeldt, før 

der er givet besked, det er ikke 

nok bare at blive væk.

Ungdomsspillere møder op på 

de fastlagte timer - de kan også 

ringe 2442 4031 eller en 

tilmelding i min postkasse 

Byvangen 30.

Vi håber, det bliver en god sæson 

så på gensyn fra d. 1. september 

2020.

»lige i øjet«

Træningstider HIF Badminton sæson 20/21 i Hasle hallen:

TIRSDAG Opstart d. 1. september 2020 (uge 36):

Kl. 16.00 - 18.00 Ungdom (U9/U11/U13/U15/U17)

(I uge 36-37-38-39-40-41)

Kl. 18.00 - 19.00 Motionister

Kl. 19.00 - 20.00 Motionister

Kl. 20.00 - 22.00 U19 (Fyldt 17år)/Seniorspillere

Holdspillere + holdkampe + holdsamarbejde med 

Nyker Badminton.

FREDAG Opstart d. 4. september 2020: BEMÆRK ÆNDRING

Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

Kl. 18.00 - 19.00 Motionister

LØRDAG Opstart d. 5. september 2020:

Kl. 10.00 - 11.30 Ungdomsspillere 

(U9/U11/U13/U15/U17) 

Doris Carlsen

HIF Badminton

HIF-Familiesvømning fra november til april

Vi skal i år vente en ekstra måned, inden vi kan mødes til 

Familiesvømning i Rønne Svømmehal. Men ellers er vi glade for at 

kunne fortælle, at det igen er det lykkedes for Hasle Idrætsforening at 

få sin sædvanlige tid til Familiesvømning i Rønne Svømmehal.

Det betyder, at vi også i sæson 2020-2021 kan mødes i Rønne 

Svømmehal, som vi plejer, nemlig hver den første lørdag i måneden fra 

kl. 15.00-16.00 - dog først fra og med november 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 2020: den 

7. november og den 5. december samt lørdage i 2021: den 2. januar, 

den 6. februar, den 6. marts og den 3. april.    

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

idrætsforeningen.

Karen-Margrethe Hansen Bager



8

Hasle Idrætsforening

Velkommen til Gymnastiksæson 2020-2021

Vi starter op i uge 38, som er den uge, der begynder med mandag den 14. september. Dog starter 

springholdet først d. 24. september.

Vi har tilbud til alle aldre, og håber, at se alle jer, der gik til gymnastik sidste sæson - samt en masse nye.  I 

forhold til sidste sæson har vi måttet bytte rundt på vores gymnastikdage, så der er hold som har skiftet dag.

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 prøver vi et tilbud om ”chill-out” hold for juniorgruppen (7.-8. kl). 

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

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. 14. september 2020

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: Birgitte Sommergård Larsen

Hjælpeinstr.: Marie Louise Sommergård Larsen & Lærke Schødt Larsen.

Tid: Onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen

Pris: 300,- kr. pr. barn for hele sæsonen + dragtpris 

Opstart: d. 16. september 2020

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 – selvfølgelig krydret med en masse rytmik. Vi 

skal også prøve lidt 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.
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Hasle Idrætsforening

Hold: Spring 3. klasse+ 

Instruktør: Henrik Madsen, Emma og Mathilde m.fl.

Tid: Torsdag kl. 16.00 – 17.25 og 17.35 – 19.00 i Hasle hallen

Pris: 595,- kr. (inkl. dragt) for hele sæsonen. 

Opstart: OBS: d. 24. september 2020

Springholdet er for dig fra 3. klasse, der både vil springe på airtrack og i trampolin. Vi har i år fået mulighed 

for at dele i to hold, så træningerne er opdelte, men arrangementer mm. som udgangspunkt vil være fælles. 

Da det er en meget ny mulighed vi har fået, er de præcise og praktiske rammer ikke helt på plads, men følg 

med på foreningens hjemmeside. Udgangspunktet er, at man under alle omstændigheder i 3. og 4. klasse 

skal træne i det første tidsrum. Sæsonen kommer til at byde på håndstand, saltoer, flikflak og spring på flere 

nye redskaber. Der skal også laves et opvisningsprogram med serier og måske et springkoncept. I løbet af 

sæsonen kommer også tilbud om overnatning med masser af gymnastik - der er en ekstra udgift ved 

deltagelse i overnatninger.

Hold: Rytmix (3.-6. klasse)

Instruktør: Er endnu ikke på plads.

Tid: Torsdag kl. 15.00 – 16.00 i Hasle Hallen

Pris: 300,- kr. for hele sæsonen + dragtpris i alt max.: 565,- kr.

Opstart: 17. september 2020

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: Chill-out (7.-8. klasse)

Instruktør: Er endnu ikke på plads.

Tid: Onsdag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen. 

Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.

Opstart: d. 16. september 2020

Vi skal lave gymnastik og dans samt hygge og have det sjov.

Hold: Puls og Styrke (Voksne)

Instruktør: Ethly Westh

Tid: Mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.

Pris: 600,- kr. for hele sæsonen.

Opstart: d. 14. september 2020

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. 
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Hold: SMART training 

Instruktør: Karen-Margrethe Hansen Bager

Tid: Fredage kl. 13.00 – 14.00 i DGI-hallen, Torneværksvej 1D, 3700 Rønne 

Pris: 600,- kr. for hele sæsonen

Opstart: d. 18. september 2020

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 2020/2021: 

0-17 år (børnehold): 300 kr. (+ evt. dragtudgift)

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. Der vil være enkelte hold som skal tilmelde sig 

elektronisk

Vigtige datoer for gymnastikhold i HIF. 

Efterårsferie i uge 42 (12.-16. okt. 2020)

Juleferie i uge 52 og uge 53

Vinterferie uge 7 (15.-19. feb. 2021)

HIFs gymnastikafslutning er lørdag 13. marts 2021 i Hasle Hallen. 

DGIs forårsopvisning er d. 20.-21. marts 2021 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.

10-13 holdet træner tirsdag kl. 18-20

Juniorholdet træner torsdage kl. 

18-20

Ynglingeholdet træner tirsdag kl. 

20-22. 

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

Hasle Idrætsforening



11

Bornholms største musikfestival, Wonderfestiwall, 

uddeler hvert år overskuddet til almennyttige 

formål. Gymnastikafdelingens springhold har søgt 

om et beløb til at udskifte og forbedre en række 

redskaber til stor glæde for alle gymnasterne. 

Søndag den 12. juli blev instruktøren overrasket på 

hjemadressen og fik overrakt en donation på 20.000 kr.

Henrik Madsen udtaler, "Vi er i foreningen meget 

glade for den store donation vi har fået fra 

Wonderfestiwall og er rigtig glade for, at vi nu kan 

supplere og forbedre vores redskaber. Vi oplever en 

stor tilgang af gymnaster og har en række nye 

redskaber på ønskelisten, der både vil forbedre 

gymnasternes muligheder, men også er mere 

ergonomisk korrekte for instruktørerne."

Beløbet kommer sammen med anden finansiering 

til at sikre, at ønskelisten kan opfyldes og vi kan 

være klar til at bruge de nye redskaber til sæsonstart 

i uge 38. Blandt andet vil der blive købt en 

multitræner der har flere muligheder for spring og 

er særlig egnet til "selvtræning" for øvede 

gymnaster, men også nye rytmiske sjippetove.

Mvh, Henrik Madsen (instruktør) og Iris Kofod 

(formand HIF gymnastik)

Sommerens gode nyhed

Sildefest 2021

Torsdag den 8. juli til søndag den 11. juli

Hasle Idrætsforening

Næste års Sildefest bliver et brag af en fest. Datoerne 

er fastsat til torsdag den 8. juli - søndag den 11. juli 

2021.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Glæd jer til en fest med god musik, hygge og bare 

have det FEDT sammen til gavn for os alle og Hasle 

Idrætsforening.

Sildefest udvalget trækker i arbejdstøjet til 

september og giver den fuld gas til en super fest. Har 

du en god idé eller lyst til at givet et nap med, så ring 

på 42940130 eller skriv til trine.leerskov@gmail.com

Følg med i opdateringer på Facebook og her i bladet.

Med sommerhilsen

Trine Leerskov

koordinator for Sildefesten
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Hasle Idrætsforening

BORDTENNIS 

Sæson 2020/2021 - start  uge 37

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:  
2020: 7. november, 5. december

2021: 2. januar, 6. februar, 6. marts, 3. 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: 25 kr.
Enkelt person: 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

Bordtennis for 60+ ere
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. BAT60+  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 er 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 ka e. Du kan spille en eller ere gange om ugen - single eller double - mænd og 
kvinder, med faste medspillere eller nye på holdet.
Vi glæder os l at se dig. Slå l nu!

Tid: mandag og torsdag kl. 09.30  11.30 Start 7. september 2020
 Sted: Damløkkevej 19, 3790 Hasle 

Kontakt: Bent Jensen tlf. 20214933 eller bentjen@mail.dk

Vi havde en vellykket dag 15 juli i tilbuddet til Bornholmske børn om gratis sommeraktiviteter med 17 deltagere der

havde en god dag fra 10-14, med bordtennis, vi sluttede med en turnering hvor der var præmier til alle.
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Hasle Idrætsforening

Bordtennis Åbent hus

Har du lyst til at prøve at spille bordtennis, så er det nu du har 

muligheden. 

Hasle IF Bordtennis inviterer alle 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 7. september 2020
60+ fra 09.30 til 11.30

Ungdom/senior fra 17.00 til 18.30

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.

Tilbud

Motionister eller andre der ønsker et bord at spille på i en time.

Kontakt Kenny Jensen på mail kennyjensen535@gmail.com 

eller tlf. 23640167.

Bordtennis for 60+'ere

Kom og prøv verdens sjoveste og 

hurtigste spil.

Spillested: 
Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Alle kan være med på tværs af 
form og ambitioner.

Tilbud for dem der har fri i 

dagtimerne. Kom ud og få lidt 

motion, hold hjernen i form og 

styrk koncentrationsevnen ved 

at lege med den lille bold. 

Der er gratis kaffe hver gang.

Man- og torsdage 
fra kl. 09.30 – 11.30

Sæsonstart den 
7. september  2020.

Alle kan prøve det gratis i 3 uger. 

Ved indmeldelse får du et 

turnerings-bat til en værdi af 400 

kr. I starten kan bat lånes.

Dyrker du idræt i anden afd./

gren i Hasle IF ydes 50% rabat på 

billigste kontingent.

Kontakt: Bent Jensen tlf. 20214933 

eller mail bentjen@mail.dk

Bordtennisudvalget
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Hasle Idrætsforening

Bordtennis
Spillested: Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Træning sæson 2020/2021

Ungdom: Mandage fra 17.00 – 18.30 
Tirsdage og torsdage specialtræning fra 16.00 – 17.30
Start: Mandag den 7. sept. 2020 Kontakt Kenny.

Senior: Tirsdage fra 18.30 – 20.00
Start: Tirsdag den 8. sept. 2020 Kontakt Kenny

    
Motionister: Torsdage 17.30 – 18.30

Start: Torsdag den 10. sept. 2020 Kontakt Kenny.

60+: Man- og torsdag 09.30 – 11.30
Start: Mandag den 7. sept. 2020  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

le
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Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får 
pulsen op, sved på panden, en 
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Fuldtegnet = venteliste

Engelsk
Vores 2 hold til engelsk er 
foreløbigt på stand by, da vi 
mangler underviser(e).

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
Tirsdag kl. 10:00-11:00.
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

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 borgere 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:

NÅR VI ER KOMMET OVER CORONA-NEDLUKNINGEN !!!

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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Aktivitetscentret i Hasle

Engelsk:
Som nævnt i ugeprogrammet er der pause i engelskundervisningen fordi vi mangler underviser.
Kirsten Westh har i flere år undervist både mandag formiddag og tirsdag eftermiddag og vi har været 
utrolig glade for hendes måde at gennemføre undervisningen på. Altid velforberedt og med en god 
blanding af stof fra lærebogen og fra diverse indslag fra de engelske nyhedsmedier.
Kirsten og Kaj flytter fra Olsker til Tejn, og det er her tiden og energien skal bruges fremover.
Vi er kede af at skulle undvære Kirsten, men har fuld forståelse for beslutningen, og vi ønsker al mulig held 
og lykke med deres nye hjem og tilværelse i Tejn.

”Aktivitetscentret i Hasle” er stadig på CORONA-stand by.
Danmark er så småt ved at åbne op for forskellige arrangementer, så det går den rigtige vej.
Men der er stadig mange restriktioner, når det drejer sig om plejecentre/plejehjem, og så længe der ikke er 
frit og ubegrænset adgang for besøg af pårørende, ja, så kan man heller ikke forvente, at vi som ”gæster” 
bare kan komme og åbne for vores aktiviteter.
Det er ikke kun et spørgsmål om en dato for åbning igen, men i lige så høj grad om hvordan lokalerne kan 
bruges. Hvor mange må der være i lokalerne – hvor ofte skal der være rengøring af lokalerne – hvordan 
skal materialer og redskaber rengøres og hvem skal have ansvaret det dette ?
 
Vi følger naturligvis tæt med i udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Regeringen og Bornholms 
Regionskommune. 

Kommende arrangementer:

I skrivende stund er kommende aktiviteter lidt svært at beskrive, men bare rolig – når vi ved 

mere om, hvornår der må arrangeres, hvad der må arrangeres, og hvordan det hele skal/må 

foregå, ja så kommer der nok et eller andet forslag til noget socialt samvær.

Generalforsamling:

Ifølge vedtægterne skal Aktivitetsrådet afholde generalforsamling i november måned, og der 

skal indkaldes til generalforsamlingen ved bl.a. annonce i Hasle Nyt.

I den nuværende situation kan vi ikke planlægge et bestemt tidspunkt, men vi håber, at der 

kommer en løsning inden november.
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Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-

tælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson

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:

14. august

Vi besøger Ingrid og Ove Boesen,

Tofteløkken 2, Hasle

21. august 

Café

28. august

Torben Hansen fortæller om

Brorson som digter, biskop og 

som menneske

4. september

Kirkegårdsleder Lars - Jep

Elleby fortæller om sit liv og 

arbejde i ord og billeder

11. september 

Café

18. september

Udflugt til den nye café Rubinen,

Rubinvej 2, som Rikke Ambrosen

har startet. 

Mødes i Julegade kl. 14

25. september

Lukket. Seniortræf hos LM 

Lørdag den 26/9

2. oktober

Græskarfest

9. oktober Café

16. oktober Café

23. oktober

Naturen og dens gaver i troens 

lys. En eftermiddag med 

Elsa og Knud Henning Hansen i 

ord og toner

30. oktober

Lukket. Seniortræf hos 

ELM lørdag den 31/10

6. november

Vi får besøg af Vicki Kofoed fra 

Blomsterkunsten

13.november Café

Plant et æbletræ

Cafe Kilden er Corona lukket. Det er vi oprigtigt kede af. Vi savner jer. 

Savner de gode snakke og diskussioner. Savner de små lege og 

konkurrencer. Især savner vi at synge sammen med jer. Fællessang kan 

noget og gør noget ved os. Måske får vi lov til at åbne igen snart? 

Måske bliver det først efter sommerferien? Vi ved det ikke. 

I mellemtiden holder vi en smule kontakt med brugerne pr. telefon af 

og til. Det er ikke det samme, men dog bedre end ingenting i disse 

underlige tider. 

Men vi tror på bedre tider. Vi siger  ligesom Martin Luther, da han 

engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at jorden 

ville gå under i morgen. Han svarede: ”Så ville jeg gå ud og plante et 

æbletræ”. Derfor har vi også allerede lavet et program for Cafe Kilden 

for 2. halvår af 2020. Så I kan godt glæde jer til at blive en del af det 

gode sociale samvær, eller til udflugterne, og til de mange gode 

foredrag med ganske spændende mennesker, vi har fået til at komme. 

P.S. 

Der er plads til mange flere Hasleboer end de 10 -15 dejlige 

mennesker, som kommer hver fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 16 

i Julegade 14. 

På Cafe Kildens vegne

Finn Nygaard
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Kirkesiderne

Præstekontoret Hasle-Rutsker 
Storegade 44

3790 Hasle

Tlf. 5696 4009 / 5151 0945

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. 5695 3295

E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel

Træffes bedst onsdag 9-15 og tirsdag 

efter kl. 13. 

Tlf. 5049 5052

E-post: elnaroennedebel@gmail.com

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. 4023 5768

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
www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 6. oktober til 

sognepræsten. 

KONFIRMAND-UNDERVISNING og 
KONFIRMATIONER

Konfirmandundervisning i Hasle 2020-21:
I det kommende skoleår tilbydes konfirmandundervisning her i Hasle 

hver tirsdag kl. 14.25 – 16. Eleverne i 7. klasse på Svartingedal Skole 

for fri lidt før om tirsdagen - for at kunne gå til 

konfirmandundervisning. Elever fra andre skoler, bosiddende i Hasle-

Rutsker, er også velkomne. 

Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved 

henvendelse til undertegnede. 

Har man spørgsmål eller ønsker at tilmelde sig, er man velkommen til 

at kontakte mig. (Se adresselisten på kirkesiderne) 

Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

Konfirmationsdage kommende år:
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april. 

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april. 

Menighedsrådsvalg i 2020

De to menighedsråd i Hasle og Rutsker inviterer til fælles 
orienterings- og menighedsmøde torsdag d. 13. august kl. 
19.00 i FDF-huset Kirkebyen 33 i Rutsker, 3790 Hasle.

Midt i september måned holdes der valgforsamling i begge 
sogne, hvor de kommende menighedsråd vælges. I Hasle er 
det d. 15. sept. kl. 19.00 på Rådhuset, Storegade 64. I Rutsker 
er det d. 17. sept. kl. 19.00 i FDF-huset i Rutsker.

Se flere oplysninger på kirkernes hjemmeside: 
www.haslerutsker.dk
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

AUGUST

16. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24 
10.00 Hasle, konfirmation

(Ingen gudstjeneste i Rutsker).

23. – 11.s.e trin.., Luk 7,36-50
10.30 Ruts Peter Hauge Madsen

Hasle fælles i Ruts

30. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42
10.30 Hasle Finn Kappelgaard

Ruts fælles i Hasle

SEPTEMBER

6. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
9.00 Hasle 
10.30 Ruts 

11. Spaghetti-gudstjeneste
17.00 I Hasle Kirke

Kirkekrummerne medvirker

13. – 14.s.e trin., Joh 5,1-15
9.00 Ruts
10.30 Hasle, Velkommen til konfirmanderne. 
Kirkekaffe

20. – 15.s.e. trin., Luk 10,38-42
9.00 Hasle
10.30 Ruts Høstgudstjenste, FDF-medvirker. 
Kirkefrokost og høstmarked i FDF-huset.
Indsamling* til FDF-Hasle-Rutsker. 

27. – 16.s.e. trin., Joh 11,19-45
9.00 Ruts 
10.30 Hasle

OKTOBER

4. – 17.s.e. trin., Mark 2,14-22
9.00 Hasle
10.30 Ruts

11. – 18.s.e. trin., Joh 15,1-11
9.00 Ruts. Kirkekaffe 
10.30 Hasle
Indsamling* til Bibellæserringen. 

18. – 19.s.e. trin., Joh 1,35-51
9.00 Hasle Per Kofoed Munch

Ruts fælles i Hasle 

25. – 20.s.e. trin., Matt 21,28-44
9.00 Ruts
10.30 Hasle Høstgudstjeneste
Kirkekrummerne medvirker. 
Indsamling* til Kirkekrummerne

NOVEMBER

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

8. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
9.00 Hasle
10.30 Ruts

13. Spaghetti-gudstjeneste
17.00 I Hasle Kirke. 
Kirkekrummerne medvirker

15. – 23, s.e,trin, Mark 12,38-44
9.00 Ruts
10.30 Hasle
Indsamling* til Menighedsfakultetet, Aarhus. 

Ham takker alle vi med sang.
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis. 
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona). 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til Sigga. Det består af 20-25 voksne sangere 
og modtager gerne nye medlemmer. Der især brug for flere mandlige 
sangere. - Koret øver normalt hver tirsdag kl. 19.30 -21 og medvirker 
ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. 
Alle er velkomne! 
Se særligt program med datoer. Der kræves ikke nogen andre 
forudsætninger end interesse. Vi læser for tiden kommende søndags 
evangelium. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen 
(kontaktoplysninger på side 19).

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 26.08.; 07.10. og 25.11. - kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, 
Rutsker.
Hasle: Den 20.08. og 16.09 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 44, 
Hasle. 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver fredag kl. 16-17.15. 
Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos 
Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi 
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver 
konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne 
ledere er: Jens Jørgen Rasmussen, Lasse Ambrosen og Filip Ambrosen. 
Det foregår som regel i Julegade 14. Flere oplysninger på tlf. 6051 5989.

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

Forklaringer:

Hvor intet andet er anført holdes 
gudstjenesten af sognets præst. 

* Indsamling i begge kirker.

** Børnekirke vil sige, at børnene 
midt i gudstjenesten inviteres 
med til fortælling/aktiviteter i et 
andet lokale. 

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
Når forholdene er normaliserede, 
holder vi gudstjeneste hver 
fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 
10.15 
Mens det endnu ikke er normalt, 
har vi salmesang på 
plejehjemmets terrasser hver 
tirsdag kl. 11 og 11.15.
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Velkommen til julekoncert i Hasle 
Kirke d. 29/11. kl. 19.30. 

Sanger Maj-Britt Vibe Dørken og troubadour Hans 

Jørn Østerby laver sammen en intens, 

stemningsmættet, hjertevarm julekoncert. De 

synger både de kendte og elskede julesange og 

Christmas carols, men også noget af det knapt så 

kendte. Maj-Britt er leveringsdygtig i det smukke 

og nænsomme, og Hans Jørn byder ind med viser 

og sange om julen – også når den ses fra bagsiden.

Der optages entré. Nærmere oplysninger findes, 

når tiden nærmer sig, på kirkens hjemmeside: 

www.haslerutsker.dk.

Velkommen til:
FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
otte aftener om ti gode bud 

10.09. kl. 19.00 
Vi tror på hvilens betydning

v/ Nicolaj Wibe Generalsekretær, Indenlandsk 

Sømandsmission.

3. bud: Du skal holde hviledagen hellig

01.10. kl. 19.00 
Vi tror på menneskelivets værdi

v/ Ellen Kappelgaard, Klinikchef, overlæge.

5. Du må ikke slå ihjel

29.10. kl. 19.00 
Vi tror på én god Gud. v/ Jens Jørgen Rasmussen, 

sognepræst Hasle-Rutsker

1. Du må ikke have andre guder end mig

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker har planlagt en 

foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. Vi har 

taget udgangspunkt i de 10 bud fra den positive side. 

Med foredragene ønsker vi først og fremmest at 

lægge op til debat og selvstændig stillingtagen. Vi 

ønsker at give stof til eftertanke om, hvor langt 

kristne værdier stadig kan anvendes i hverdagens liv. 

Rækkefølgen af foredragene i forhold til de 10 bud er 

ikke tilsigtet, men skyldes tilfældigheder i 

planlægningen. Vi håber at nå omkring alle 10 bud 

inden sommeren 2021. 

Alle foredragene holdes på Rådhuset, kultur og 

medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. 

Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré. 

Kirkeskibet i Hasle blev 
renoveret

I løbet af vinteren 19-20 blev 

kirkeskibet i Hasle Kirke nedtaget 

og grundigt renoveret. 

Renoveringen blev foretaget af 

pensioneret kaptajn Bent 

Valdemar Larsen, tidligere ansat i 

ØK Danmark og Royal Arctic Line 

Grønland. Hermed en stor tak fra 

menigheds-rådet! Den 6. marts 

2020 blev skibet igen ophængt i 

Hasle Kirke af to medlemmer af 

menighedsrådet i Hasle, Henrik 

Branth og Filip Ambrosen 

(formand). Betragt det fint 

renoverede kirkeskib, næste 

gang du kommer i Hasle Kirke. 

JJR, sognepræst. 
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Hallo! Se her!
Alt indenfor havearbejde, 

flisebelægning, bortkørsel 
af affald, oprydning, 

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

rengøring m.m.

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

Kun fantasien sætter 
grænser!

ALT-I-ET Service
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2815 6841

Kirkesiderne

Grønbechs Gård slog omsider dørene op 

sidst i maj måned men forlænger til gengæld 

sæsonen til 22. november. Her er virkelig noget at 

se på og fordybe sig i for dem, der har interesse 

for det. For et par uger siden havde vi aftenbesøg 

af 4 bornholmske keramikere, som hver især 

fortalte om deres vidt forskellige tilgang og 

arbejde med fremstilling af deres værker. 

Vi havde også besøg denne aften af ølbryggeren 

fra Svaneke Bryggeri, som selvfølgelig også 

fortalte om sit arbejde med fremstilling af diverse 

øltyper. Udover udstillingerne er her jævnligt 

workshops, hvor børn ifølge med en voksen 

fabrikerer tingubber, der selvfølgelig kommer til 

at ligne de velkendte gubber af guld. For voksne 

kreative personer er der mulighed for at deltage i 

et to-timers kursus med dekorering af en skål, som 

sluttelig bliver Raku-brændt. Meget fornøjeligt at 

være tilskuer til – og kunne jeg se-  også at 

deltage i. 

Sluttelig kan oplyses, at vi i år udover kaffe, te 

vand, vin, øl sælger fine og velsmagende 

tørkager. Det har givet ekstra travlhed for os 

passere – men det er sjovt. Nåh ja – det hænder 

også, at der er jazz efter lukketid.

SÅ:  Følg med på hjemmesiden og i medierne – 

eller endnu bedre – kom ned og snak med os. Der 

er helt sikkert noget, som du får lyst til at deltage i. 

Og husk: Udstillingerne er værd at se. Entréen er i 

øvrigt ens for alle voksne over 18 år – nemlig 40 kr.

Ida Olsen

Grønbechs Gård

Tilbud til 3. klasse – se her!!

I efteråret tilbyder Folkekirken i Hasle-Rutsker alle 

børn i 3. klasse minikonfirmandundervisning om 

tirsdagen lige efter skoletid og 90 minutter frem. 

Forløbet afsluttes sidst i nov. 

Til minikonfirmand vil vi være nysgerrige på 

kirken, hvordan den ser ud og hvorfor den ser ud 

som den gør. Vi vil interessere os for hvad kirken 

kan og vil i dag og børnene bliver introduceret til 

Bibelen. Der bliver også mulighed for at være 

kreativ og vi skal lege sammen og have det sjovt. 

Forløbet er gratis og inkluderer også en 

forfriskning undervejs. Kirken inviterer også 

forældre og familie med ved specielle 

lejligheder. 

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at 

komme og får lidt hjælp af deres forældre til at 

tilmelde sig, når der kommer en seddel med 

hjem fra skolen en af de første skoledage efter 

ferien. 

Underviseren er Elna, kirkens medarbejder og 

kirkens præst, Jens Jørgen Rasmussen vil også 

komme forbi. Vi glæder os til at starte tirsdage 

den 18. august. 

Venlig hilsen Elna Rønne Debel
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Bestyrelse

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

Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790

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

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

Vores adresse er: Storegade 64, 
Hasle, vi har åbent hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 
21.00, samt  torsdag kl. 19.00 - 
21.00.
Dog ikke på helligdage, samt ferie 
i hele juli og august 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 bil-
leder eller gamle artikler lig-
gende, så vil vi meget gerne 
låne dem. Billeder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og 
motorcykler, gamle forretnin-
ger og virksomheder.

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

Bestyrelsen

Arrangementer

September
Efter nedlukning på grund af Corona og derefter sommerferie vil vi, 
efter planen åbne igen tirsdag den 1. september klokken 10.00 - 12.00 
og igen fra 19.00 - 21.00.

På grund af Corona er vi desværre ikke med i årets Kulturuge 2020 i 
september.

November
Julehygge
Lørdag den 21. november kl. 14.00 i den Store Sal.
Traditionen tro afholder vi julehygge med julesange, julehistorie, 
julebanko, der er æbleskiver, gløgg, kaffe og småkager. Tilmelding på 
grund af gløgg og æbleskiver senest den 18. november til en i 
bestyrelsen.

December
1658 arrangement
Tirsdag den 8. december.

Lørdag den 12. december kl.14.00 i den Store Sal.
Lillian Hjorth Westh kommer og fortæller historien om Livet på landet 
i Rutsker og deromkring.
Kom og hør om dette, ved den fantastisk dygtige fortæller. Glæder os 
til at se rigtig mange af jer.

Sæt kryds allerede nu i jeres Hasle kalender.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Så skulle Hasle kalenderen 2021 være her. Den kan købes i Lokalhistorien - 

Hasle Røgeri og Spar. Den koster igen i år, 105,- kr. 
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TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

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

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Barn i 1950-ernes Hasle med Strandgade 19 som verdens centrum

Fortsættelse fra sidste nummer.
 
Far var den yngste i søskende-
flokken. Han gik i Hasle Skole, og 
det er mit indtryk, at han ikke tog 
skolearbejdet særlig alvorligt. 
Det var der helt sikkert mange af 
fiskerdrengene, der ikke gjorde. 
For dem gjaldt det bare om så 
hurtigt og smertefrit som muligt 
at komme ud af skolen. Ud at 
fiske, ud at tjene penge. Selv 
oplevede jeg en stor dreng, der i 
7. klasse flyttede adresse til en 
fisker i Helligpeder, for der 
sluttede skoleåret i april og ikke i 
juni, som det gjorde i Hasle. Far 
kunne godt lide at arbejde med 
tal, men nok ikke så meget med 
stavning. I hvert fald fortalte han 
om et kursus, han som voksen 
var nødsaget til at tage på – 
måske havde det noget at gøre 
med, at det var ham, der skulle 
styre deres fiskerbåd, jeg ved det 
ikke. På kurset havde de diktat. 
Her lød den første sætning: 
”Passagererne anmodede 
dampskibskaptajnen om at 
anløbe………”. ”Det gik ikke så 
godt”, sagde far, ”jeg havde 4 fejl 
bare i det første ord” dog uden 
antydning af, at stavefejlene 
havde ødelagt hans liv.

Mor og far

Efter forældrenes død købte far 
huset i 1943. Her må han have 
boet alene på Strandgade 19, 
indtil mor blev husbestyrerinde. 
Det var hun i hvert fald under 
den sidste del af 2. verdenskrig.
Efter krigen blev de gift, den 8. 
december 1945. Den dato glemte 
de aldrig, og det var desværre 
ikke kun for det gode. Det blev 
nemlig et meget kraftigt snevejr. 
Så kraftigt, at det næsten var 
umuligt at komme frem på vejene. 
Brylluppet skulle foregå i Ruts 
Kirke, fordi mor stammede fra 
Rutsker, og det lykkeledes på et 
hængende hår for brudeparret at 
nå frem til kirken, men næsten 
ingen gæster kom. Jeg tror, de 
kom frem med taxa, men for at 
gøre det hele lidt romantisk er 
der jo også den mulighed, at mor 
kom i kane. Kane havde de i hvert 
fald på gården. Vi har stadig de 
kanebjælder, der hørte til. Dem 
brugte far langt senere ude på 
havet til at markere, hvor 
fiskeredskaberne var placeret. De 
har en fantastisk klang og kan 
derfor være til gavn i tåget vejr. 
På et tidspunkt krævede mor 
dem dog tilbage. Det var for 
risikabelt at have dem dinglende 
ude i Østersøen. 

Festen efter vielsen forgik hjemme 
på Søndervang, den gård, hvor 
mor var vokset op, og som nu var 
overtaget af hendes bror. Der må 
have været rigeligt med mad og 
drikke til de få, der kom frem. I 
Hasle havde folk villet vise 
opmærksomhed ved at komme 
med blomster. De var stillet i 
udhuset og var frosne alle 
sammen, da brudeparret kom 
hjem. Sikke en begyndelse på et 
ægteskab – og så var far oven i 
købet skaldet, men det kunne 
ikke komme som nogen 
overraskelse, sådan som 
snevejret sikkert gjorde.

Far og mor efter brylluppet den 8. 

december 1945

Trip-Trap kopien af det røgeri, som, 

min farfar var med til at starte. 

Senere: ”Peter Nielsens røgeri”
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

1945 var det år, hvor 2. verdenskrig 
sluttede i det øvrige land. Da 
tyskerne ikke ville overgive sig på 
Bornholm, bombede russerne. 
Det gik ud over Rønne og Nexø. 
Det ved vi nu, men mens det stod 
på, var en stor del af Bornholm 
truet. De russiske bomber kunne 
lige så godt blive kastet over 
Hasle. ”I bliver nødt til at gå jer 
en tur”, blev der sagt, og det var 
alvorligt ment. Mor gjorde som 
de fleste, flygtede ud på landet. 
Hun fik husly på Søndervang. Så 
meget ville far ikke gøre ud af 
det. Han søgte dækning i skoven, 
syd for Hasle.
Senere skulle de slagne tyskere 
sejles hjem. Det skulle bl.a. 
fiskerbådene sørge for. Far var så 
heldig, at der var en anden, der 
ville tage med båden i stedet for 
ham, så han slap for den farefulde 
sejlads til Tyskland og retur. En 
drivmine kunne let vende op og 
ned på tilværelsen.

Russerne holdt Bornholm besat i 
ca. et år. Far kunne godt lide at 
fortælle om den gamle kone, der 
en dag havde spurgt en russisk 
soldat om, hvornår de ville rejse 
hjem til Rusland igen. Hun kunne 
kun bornholmsk, han kun 
russisk. Soldaten svarede noget, 
der lød som ”midddelimej”. ”Nå, 
midt i maj”, sagde den gamle og 
gik videre, tilfreds med svaret. 
Og, som far sagde, det kom 
faktisk til at passe.

Den 31. marts 1947 blev jeg så 
født. Den fødsel kunne måle sig 
med en krig, hvad dramatik 
angik. Hjemmefødsler var det 
normale, så selvfølgelig skulle 

jeg fødes hjemme. Men foster-
vandet var forgiftet, så både mor 
og barn var i yderste livsfare. En 
hurtig udrykning til sygehuset i 
Rønne og lægernes indsats 
reddede os begge. Kejsersnit – 
sådan kom jeg til verden. Mor 
sagde senere: ”Der blev bedt 
rigtig meget for os i de dage”.

I den tid, jeg kan huske, fiskede 
Diana ud fra Hasle, men tidligere 
sejlede far og hans to brødre 
betydeligt længere bort. De 
fiskede i nærheden af Polen, og 
det var på en af disse ture, far 
mistede sin vielsesring. Den 
ligger der sandsynligvis stadig. 
Mor mistede sin ring, da hun 
noget senere skulle kaste have-
affald ud over muren, ud i havet 
neden for vores hus, og jeg 
mistede min i 1990, da jeg 
badede fra en strand på 
Sydbornholm. Altså mindst tre 
guldringe på Østersøens bund!

Far, lige kommet i land efter en tur 

med Diana på havet. Far fiskede 

normalt med onkel Peter, så den ene 

af de andre kan godt være ham, men 

jeg er usikker.

Da jeg var lille, fiskede Diana 
også en periode ud for 
Christiansø. Man fortæller, at da 
far kom hjem fra disse længere 
ture, kunne jeg ikke kende ham 
og græd ved synet af ham, den 
fremmede mand.
Jeg er sikkert allerede som spæd 
kommet med far til havnen i 
barnevogn. Enhver far vil jo 
gerne vise sin stolthed frem. 
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ReklameEkspressen udfører alt indenfor trykt reklame fra idé til færdigt produkt.
Det Hasle Nyt du holder i hånden er leveret af ReklameEkspressen, ligesom vi er 
leveringsdygtige i alt fra visitkort, til facadebannere, bilreklamer og meget mere!

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

Senere gik jeg til havnen på egne 
ben sammen med far, og endnu 
senere: uden far. 
Diana kom hver dag, hvis vejret 
ellers var til det, i havn med 
dagens fangst. Om vinteren var 
det torsk og rødspætter, fanget 
med fiskekroge på line, der blev 
bragt i land. Det skete sidst på 
eftermiddagen. Om sommeren 
var det sild, der skulle pilles ud af 
nettene tidligt om morgenen. 
Her kunne fiskerkonerne være 
uundværlige. 
Jeg husker især nogle somre 
med eventyrfangster. 
Sildeeventyret kaldte man da 
også det, man oplevede. Der var 
så mange sild i nettene, at selv 
om alle mand kom af hus, og 
man begyndte at pille sildene ud 
af garnene før det blev lyst, var 
man først færdig hen imod middag. 
Så var det skik, at man bestilte 
kaffe og wienerbrød på Herolds 
Hotel, der lå lige oven for havnen, 
og nød det ved det stenbord, der 
stod lige nedenfor. De fleste 
somre var fangsterne dog noget 
mere beskedne, men alligevel 
måtte mor, lige som de andre 
fiskerkoner, ned på havnen tidligt 
om morgenen for at hjælpe til. 
Når man som mor havde barn / 
børn stod man i dilemmaet, om 
man skulle vække børnene så 
tidligt eller lade dem sove videre 
alene. Jeg mener at have hørt, at 
mor engang blev kaldt hjem fra 
havnen, fordi jeg stod i vinduet 
og græd.

Om vinteren var det fiskekrogene, 
der skulle ordnes, efter at bådene 
var kommet i land. Arbejdet 
bestod i, at maddingen, normalt 

sildestykker, skulle tages af 
krogene og linerne ordnes i 
”klæfter” med 100 kroge på hver 
”klæft”.  Senere, efter at linerne 
var blevet tørrede, skulle krogene 
igen sættes fast i korkstrimler i 
nogle kasser, kaldet ”skubber”, så 
de var parat til at blive kastet ud i 
havet dagen efter. Alt dette forgik 
hjemme. Normalt i køkkenet. 
Mange ville nok i dag synes, at 
det svinede for meget, men 
arbejdet skulle gøres, og det 
skulle helst ikke være for koldt, 
når man stod stille med linerne. 
Her var fiskerkonerne, og altså 
også mor, med på lige fod med 
mændene – og børnene for 
resten også, af og til.

At være fisker var et udsat 
arbejde. Vejrudsigten var god at 
lytte til. Men det kunne let blæse 
op trods varsling om det 
modsatte. Og så var der tågen, 
som kunne komme, mens 
bådene var ude. Radar fandtes 
ikke på de både. Jeg husker 
stadig den uhyggestemning, der 
rådede, når tågen blev så tyk, at 
man ikke kunne se noget som 
helst ude på havet. Derude lå 
bådene så og tudede med deres 
horn, mens sirenen ved 
havneindløbet hylede sin egen 
ensformige melodi. Det var den 

vej, de skulle sejle, men kunne de 
finde derhen? Kom de for tæt på 
land, inden de nåede havnen? 
Jeg har heldigvis ikke oplevet, at 
det gik galt. Det tog tid, somme 
tider lang tid.
Men det lykkedes til sidst, og af 
og til lettede tågen, mens 
bådene lå derude. Sikke en 
lettelse! Og hvor var det dejligt at 
se Diana og de andre sikkert i 
havn igen.
Sådan gik livet for far og mor og 
de andre fiskerfamilier. De fleste 
fiskerkoner var, lige som mor, 
”medhjælpende hustruer”. De 
passede hus, hjem og børn. De 
hjalp manden, når der var brug 
for det, og sjældent havde de 
udearbejde. Hvis det endelig var, 
så tjente de lidt ekstra ved at 
ordne sild i røgerierne, som lå ud 
til havet, nogle få hundrede 
meter syd for Strandgade. Mor 
har aldrig arbejdet der, men jeg 
mener, at tante Klara har og 
sikkert også Peters Anna, da det 
jo var Peter, der ejede det ene 
røgeri. Deres arbejde bestod 
normalt i at tage indvoldene ud 
af sildene, ”djæle” dem, og så 
sætte dem parvis op på de 
stænger, hvor de skulle hænge til 
tørre og derefter røges.
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Strandgade 19 (huset til venstre) fra dengang der var frit udsyn til græs, 

garnbredsler og hav fra vinduerne. 

Strandgade 19

Huset, som min far havde 
overtaget efter sine forældre, var 
ikke særlig stort (godt og vel 100 
m2), men med kælder og loftsrum. 
Man gik ind fra gården, direkte 
ind i køkkenet. Her blev maden 
de første år lavet over gas fra 
byens gasværk. Da det blev 
nedlagt, havde byens beboere to 
muligheder: flaskegas eller el. 
Gas i flasker kom slet ikke på tale 
hjemme hos os. De kunne jo 
eksplodere når som helst, så det 
blev el, et elkomfur. 

Det lille køkken havde ikke 
mindre end 6 døre. 
Indgangsdøren, hvor det om 
vinteren godt kunne trække 
koldt. Derefter var der døren til 
spisekammeret. Da vi hverken 
havde køleskab eller fryseskab, 
var det her, vi opbevarede de 
fleste madvarer. Skulle madvarer 
fryses ned, skete det i Salgsens 
fryserum nede på havnen, hvor 
jeg af og til var inde sammen 
med far – lidt uhyggeligt, for 
tanken om, at man blev spærret 
inde i fryserummet, var alt andet 
end rar.

Derefter kom døren til en meget 
lille mellemgang, hvorfra man 
kunne komme ind i et lidt større 
rum. Det var oprindeligt et 
gæsteværelse, og jeg er blevet 
fortalt, at der her boede en russisk 
soldat i den tid, da russerne 
besatte Bornholm. I forbindelse 
med en ombygning blev værelset 
lavet til badeværelse. Fra den lille 
mellemgang kunne man også gå 
op ad trappen til loftsrummet, 

hvor der lå et mindre værelse, 
som dog senere blev erstattet af 
to bedre værelser. Dermed kunne 
jeg flytte ud af mine forældres 
soveværelse og få mit eget. Det 
havde jeg meget store forventninger 
til og blev meget glad for.

Den næste dør fra køkkenet førte 
ned til kælderen. Her opbevarede 
man de første mange år koks til 
stuens kakkelovn. Dem hentede 
far på gasværket, lige om hjørnet 
til Gasværksvej, og kunne så læsse 
dem af gennem et af kælder-
vinduerne. Senere anskaffede far 
en oliekamin, som i 1978 eller 79 

blev afløst af centralvarme, hvor 
fyret kom til at stå i vaskehuset. 
Både oliekamin og centralvarme 
var en stor forbedring. Med 
kakkelovn blev der hver morgen 
fyret op, og stuen kunne om 
vinteren være så kold, at der i 
løbet af natten kom isblomster 
på ruderne. I kælderen havde vi 
også tønden med spegesild 
stående. De blev saltet ned sidst 
på sommeren og kunne derefter 
holde sig og spises i løbet af 
vinteren.

Den femte dør førte ind til ”den 
fine stue” og den sjette til 
dagligstuen. En gæst sagde på et 
tidspunkt: ”Så kan stuer da vist 
ikke blive mindre”. De var små 
begge to, men to stuer skulle 
man have. Dagligstuen blev 
varmet op af kakkelovnen og 
brugt hver eneste dag. ”Den fine 
stue” blev kun brugt ved særlige 
lejligheder. Den kunne oprindelig 
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Jeg er åbenbart på havearbejde. 

Lige bag mig – ved buskene – 

begynder Kopps Have

ikke varmes op undtagen af 
kakkelovnen i den anden stue, 
som man kunne åbne en dør til. 
Fra dagligstuen førte en dør ind 
til soveværelset.
Ude i gården var der en selvstændig 
bygning, ”vaskehuset”. Her var 
gruekedel, som mor de første år 
brugte til tøjvask. Senere lejede 
hun en vaskemaskine. Den kunne 
man leje for en dag eller to hos 
Gunnar Bech, der også bragte 
den ud. Det var en lettelse i 
forhold til gruekedel og vaskebræt. 
I bygningen kom derefter en lille 
grisestald, som jeg aldrig har set i 
brug til det formål. For enden af 
bygningen lå hestestalden, der i 
min barndom blev brugt til 
opbevaring af forskellige ting. 
Det var her eller i grisestalden, 
jeg havde de to dværghøns, jeg 
på et tidspunkt så brændende 
ønskede mig. En hane og en høne. 
De blev sluppet løs om dagen og 
kunne så gå frit rundt i have og 
omegn, som det passede dem. 
Endelig var der en lille 
selvstændig bygning: Husets 
lokum. Det blev brugt, indtil der 
kom badeværelse inde i huset. 

Bag huset var vores lille have, 
som var meget vanskelig at 
dyrke. Oven for den var nemlig 
en meget stor have, en hel park, 
med store træer, der skyggede. 

Den tilhørte en grosserer Kopp 
fra København, som brugte haven 
og et tilhørende hus i sine ferier. 
Parken gik lige fra Strandgade og 
op til Vestergade og lå øde hen 
mellem ferierne. Grosserer Kopps 
søn, Erik, omgikkes en del med 
Karen Blixen, og hun skulle flere 
gange have været på besøg i 
ferieboligen og altså sikkert have 
gået rundt i haven. Mente vi, at 
Kopps – og evt. Karen Blixen – 
var på ferie i huset, fik mine høns 
ikke lov at gå fra vores have op i 
deres, for jeg havde på fornem-
melsen, at de helst ikke skulle 
møde hinanden – den fine 
grosserer fra København og mine 
to dværghøns uden særlig fine 
manerer - men ellers fik de (altså 
hønsene) lov at gå frit rundt 
deroppe. Det samme tillod vi 
børn os af og til, altid lidt spændte 
på, om ejerne var hjemme eller 
gartneren måske var på arbejde. 

Far, mor og mig i den lille have bag huset

Den spænding var hønsene fri 
for. De gik roligt rundt, og når de 
skulle hjem, galede man bare 
som en hane, hvorefter den 
rigtige hane svarede. Derefter 
var de lette at finde og drive 
hjem. 
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Men selv et godt hønseliv får en 
ende, enten af sig selv eller ved 
andres hjælp. Hvem skulle aflive 
dem. Ikke mig i hvert fald. Far 
ville også nødig, og enden blev, 
at onkel Peter blev overtalt til at 
foretage halshugningen. Men de 
kom ikke på middagsbordet. 
Ingen havde lyst, og de var 
sikkert også både for gamle og 
for seje at spise. 

Fra Kopps have kom der på et 
tidspunkt en kattemor med fire 
killinger. Dem kunne vi ikke bare 
lade gå og sulte. Far fangede 
normalt nogle fisk, der ikke 
kunne sælges, og mor kunne da 
købe mælk, som de kunne få. 
Desuden kogte eller stegte hun 
fiskene, hvis kattene med tiden 
blev lidt kræsne. Resultatet blev i 
hvert fald, at kattene følte, at 
Strandgade 19 var deres 
tilholdssted. De fleste var lidt 
vilde, men en af killingerne blev 
så tam, at den som voksen holdt 
til i vores stue. Gik jeg en tur, 
f.eks. ned til vandet, fulgte den 
med lige som en hund. Det var 
meget hyggeligt. Mindre 
hyggeligt var det, når kattene fik 
killinger. Hvis vi ikke ville ende 
med 150 katte i løbet af nogle år, 
måtte killingerne aflives. P-piller 
var ikke opfundet dengang, slet 
ikke til katte.

Vores egen have havde et stort 
kirsebærtræ, der var godt at 
klatre i og gav en del kirsebær. 
Da jeg var lille, havde vi desuden 
en brønd i gården. Den var i 
gamle dage blevet brugt til 
vandforsyning. Nu brugte mor 
den af og til til madvarer, der 
skulle holdes kolde. Vi havde 
som nævnt ikke køleskab.

Mor var meget dygtig til at lave 
mad og bage. Når det blev 
streng frost, kunne hun finde på 
at røre sammen til is og sætte 
skålen ud i kulden om aftenen. 
Bedre is end den, vi kunne spise 
næste dag, har jeg aldrig fået. 
Desværre skønnede jeg ikke så 
meget på hendes hjemmebag, 
men ville hellere havde de kager, 
vi købte hos bageren, så det 
gjorde vi slet ikke så sjældent. 

Da jeg var dreng, havde man ikke 
weekend-fri, kun søndagsfri. Til 
gengæld havde vi fri på kongens 
og dronningens fødselsdag, og 
var der en måned uden særlige 
fridage, havde vi månedslov, dvs. 
fri en mandag. Altså ikke 
lørdagsfri. Da gik jeg i skole lige 
som de andre dage, måske dog 
lidt kortere tid, og far fiskede den 
dag lige som de øvrige. Men 
søndagen var noget helt særligt, 

hvor kun det helt nødvendige 
blev gjort, f.eks. madlavning. 
Om sommeren købte far ofte is 
til os i kiosken på havnen lørdag 
aften. Den spiste vi så, når han 
kom hjem, og om søndagen var 
maden altid ekstra god. Vi fik 
f.eks. ikke så sjældent engelsk 
bøf. Det må have kostet en 
herregård. 

Søndag formiddag var vi 
naturligvis i kirke eller 
søndagsskole. Det gav hele 
dagen sin egentlige mening, og 
om eftermiddagen cyklede vi 
jævnligt op til min moster og 
onkel på landet, eller vi børn 
legede på gaden. I den 
forbindelse stod naboernes 
vinduer undertiden oppe. Det 
var mit første møde med giro 
413.
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Hasle Byting - Lidt nyheder i byen

Nyt toilet og skur på fælleden.

Pumpe til cykler og oplader til EL-biler på 

torvet.

Workshop på skolen med to af Danmarks bedste graffitimalere.
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Vang beboer og grundejerforening

Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Birthe Jensen

Kasserer 
Pia Pass

Sekretær 
Birte Rasmussen

Menigt Medlem 
Jeanne Albinus

Suppleanter
Osburga Von Beckerath

Marianne Kristensen

Hvad er sket i Vang

I forbindelse med Corona har vi måtte aflyse og ændre i vores planer 

vedr. arrangementer

Vi har måttet aflyse: 

Fællesspisningen d. 25. marts, fælles strandrensning d. 2. maj og 

afholdelse af Sanke Hans. 

Vangeboer har samlet affald løbende og flere har hjulpet med at ordne 

Stenmonumentet på Vang havn. Tak til jer.

Vi gennemførte ”Vangeugen” i uge 27. Dog havde vi kun udstilling i 

Galleriet om eftermiddagen, ingen aftensarrangementer.

Vi afholdt generalforsamling d. 12. juli på ”The Ranch” i Rutsker, hvor 38 

medlemmer mødte op.

Vang Vandværk afholdt deres generalforsamling d. 2. juli og fik valgt en 

fuld bestyrelse.

Hvad sker i Vang

Æblepressen sættes op og der laves æblemost d. 29. august, 26. 

september og 11. oktober.

Fællesspisning onsdag d. 25. november kl. 18.00 på Le Port, 

Sprogforsker Alex Speed Kjeldsen fortæller.

Juletræstænding og Julehygge d. 28. nov. kl. 16.30 på havnen og 

efterfølgende medbragt Julebuffet i Salteriet. 

Godt nytår d. 01.01.21 kl. 00.15, Vang havn.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet, da vi tager hensyn til 

myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Corona.

Følg med på vores hjemmeside: www.vang.nu

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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Ny i Hasle

Hvis du går forbi Østergade 11, opdager du nok den 

lille nye butik Karen Dagmar - Kunstprint og nips.

Her sælger jeg forskellige kunstprint og originaler af 

håndtegnede tegninger. Mit fortrukne redskab er en 

blækpen på o.2 mm, men jeg leger også med farver 

en gang imellem.

Mine tegninger, som hovedsageligt er af dyr, fås i 

mange størrelser og flere farver, og finder du ikke 

lige det du søger, tegner jeg også gerne dyr på 

bestilling.

Som uddannet billedkunstlærer elsker jeg at være 

kreativ, og udfordre mig selv. Jeg lægger en ære i at 

gøre mig umage helt ned til mindste detalje, og 

bruger derfor mange timers fordybelse på hvert 

kunstværk. Samtidig kan jeg godt lide udfordringen 

i at tegne med blæk, hvor hver streg er bindende og 

ikke bare kan viskes ud.

Jeg håber at du er nysgerrig og har lyst til at kigge 

forbi mit lille univers, hvor du også kan finde uroer, 

små skilte, rammer og lidt nips. Her er flere at tingene 

lavet af min mand Bjørn, som til dagligt er skiltemand.

Ved siden af den lille butik, glæder jeg mig til at 

undervise på Svartingedal skole i blandt andet 

håndværk og design for den 

kommende 7. klasse.

Jeg håber at du vil tage godt 

imod butikken, mig og min 

familie, som også tæller 

Mathæus på 10 og Emilie på 12.

Kærlig hilsen Karen Dagmar
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

haslegenbrug@outlook.dk

Følg os på Facebook

 ”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

Suppleanter:

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Første maj kunne vi igen åbne 

forretningen. Dog med 

begrænsninger på grund af 

covid 19. Der må max være 5 

kunder i butikken og der skal 

gøres extra rent og sprittes af. 

Vores årlige personalmøde er 

udsat til 2021, men et 

bestyrelsesmøde har dog kunnet 

lade sig gøre med behørig afstand.

Vi har haft rigtig mange kunder 

efter genåbningen og fået rigtig 

meget tøj og ting. Det er vi 

selvfølgelig meget glade for.  

Hvis vi har tøj der ikke er salgbart, 

men stadig helt og rent, bliver 

det ikke bare smidt ud. Det bliver 

pakket i banankasser og afleveret 

til en underafdeling af Children 

Mission Sverige. Her fra Bornholm 

sendte de i 2019 3 gange nødhjælp 

med, tøj, sko, legesager, 

hospitalstøj. hospitalsudstyr og 

forskellige hjælpemidler fra 

hjælpemiddelcentralen til 

Tjernobyl og Lutsk.

I februar 2020 sendte de en 

sending nødhjælp til Rumænien. 

Nødhjælpen vil fremover blive 

sendt til Rumænien fordi det er 

blevet vanskeligere at få 

nødhjælpen ind i Ukraine på 

grund af toldmyndighederne. 

Såfremt tingene ændre sig vil 

nødhjælpen igen blive sendt til 

Ukraine.
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand 
Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand / Sekretær
Besættes ved første møde i 

bestyrelsen

Kasserer  
Johnny Drachmann

Tlf. 6171 3848

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Inger Hansen

Tlf. 2847 5151

ingersonnehansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 5696 4643 / 3028 4643

herdisj1942@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 6134 1188

jvjv@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Bente Thorsen

Tlf. 4250 3446

bentethorsen1@gmail.com

Foreningen i en Corona-tid

På grund af restriktionerne i forsamlings-forbuddet, og de generelle 

retningslinjer omkring Corona-udbruddet, måtte vi desværre aflyse de 

sidste af forårets arrangementer, og desværre ikke mindst vores 

generalforsamling.

Vi prøver nu at få gang i aktiviteter, under forsvarlige forhold. 

Bestyrelsen afholder et møde her i midten af juli.

Vi skal opfordre jer til at holde øje med vores hjemmeside 

http://www.haslerutskerpensionistforening.dk/aktiviteter/ og der 

følge med i udviklingen.

Når vi har et program med aktiviteter klar, vil vi også komme rundt og 

opkræve kontingent, så vi, så snart det er forsvarligt at kunne indkalde 

til en generalforsamling. 

En problematik her er at vi er ca. 300 medlemmer og salen i 

Medborgerhuset er i disse tider godkendt til 45 personer. Så der skal 

tænkes i nye løsninger.

Vi vil prøve at søge tilskud fra regeringens sommerpakke.

Og vi håber at nuværende medlemmer fortsat vil støtte op om 

foreningen, på trods af disse tumulte tider.

Med ønsket om en fortsat god sommer

Bestyrelsen Hasle / Rutsker Pensionistforening

En hyldest til John Mogensen

Nu ligger det endelig helt fast. ”En hyldest til John Mogensen” med Stig 

Rossen og band i Aakirkeby Hallerne er flyttet til:

15. juni 2021

Koncerten skulle have været afholdt i marts, men blev udskudt til 

august pga. faren for Corona-smitte. Så kom der nye retningslinjer for 

store forsamlinger, som gjorde det umuligt at holde koncerten i 

august. Men nu er koncerten flyttet til næste år, så vi kan være helt 

sikre på, at den ikke skal rykkes en tredje gang. – Og at det er sikkert 

og forsvarligt at mødes så mange mennesker.

Til dem af jer, som havde billetter til koncerten i marts: I får tilsendt nye 

billetter til den nye dato.

Til dem af jer, som ikke har haft købt billetter (endnu): Vi åbner op for 

billetsalget online 1. september.

Vi glæder os så meget til at se jer alle sammen
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Hasle Datastâua

Onsdag den 2. september starter vi 
den nye sæson i Datastâuan. 

Vi holder åbent onsdage kl. 9 – 12. 

Efter en noget forlænget sommerferie på grund af 

coronanedlukning glæder vi, undertegnede og 

vejledere, os til at se såvel gamle som nye brugere i 

Datastâuan igen. Da coronaen ikke er forsvundet, 

selvom der er lukket mere op for samfundet igen, vil 

vi naturligvis bestræbe os på at overholde 

anvisninger, der bliver givet med hensyn til 

afspritning, håndvask, afstand osv., så vi alle kan 

være så trygge som muligt.

Der vil stadig være mulighed for en kop kaffe og en 

god, hyggelig snak. (På afstand)

Henvendelse til: Cai Kruse på tlf. 29290554 eller e-

mail krusecai@gmail.com hvis du er fyldt 60 år eller 

er førtidspensionist.  

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 store dele af 

Vestbornholm, så det skulle være mærkeligt, om 

ikke du møder nogen, du kender. Du kan få 

vejledning i brugen af computer, div. telefoner, 

iPads og andre tablets. Tag din egen ”maskine” med, 

hvis du har en, ellers låner du af os. Alt er gratis, 

undtagen kaffe. 

Husk: Der findes ingen dumme spørgsmål, men det 

er dumt ikke at spørge!

Hjertelig velkommen til den nye sæson.

Cai Kruse



37

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

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

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

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

En anderledes Generalforsamling

I år havde vi valgt at slå vores grillaften og generalforsamling sammen 

til et arrangement som blev afholdt i Rutsker Byhave fredag den 3.juli. 

Vejret var rimeligt med både sol og skyer men til sidst blev det dog lidt 

køligt.

Det var Corona situationen som var årsag til sammenlægningen og 

den sene udendørs generalforsamling. Ligesom Sankt Hans aften 

overholdt vi de gældende Corona retningslinjer.

Holger Kofod blev valgt til dirigent og styrede generalforsamlingen 

med sædvanlig præcision og kompetence. På billedet ses vores 

formand Mikael Mogensen aflægge beretning. Formandens beretning 

og kasse-rerens regnskab blev godkendt. Der var ingen indkomne 

forslag og der var genvalg på alle poster.

Støt Rutsker Sogneforening 

Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris. 

Kontingent kan indbetales på vores konto 
(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemerne. 
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Sommerferie og et nyt 
og spændende skoleår

Ferie, ferie, ferie! Sådan lød 

melodien, da alle eleverne på 

Svartingedal Skole, sang 

sommerferiesangen fredag d. 26. 

juni. Det var en dejlig sidste 

skoledag med højt solskin, 

aktiviteter planlagt af 6. klasse og 

is til alle.

Det har på mange måder været 

et særligt forår. Corona lukkede 

samfund og skoler ned, og en hel 

del af forårets undervisning 

foregik derhjemme. 

Svartingedal Skole vil gerne sige 

tak til alle forældre for at have 

knoklet som hjemmeskolelærere, 

samtidig med at I har skullet 

passe jeres almindelige jobs, og 

alt det andet som en hverdag 

indeholder. 

Men en ganske særlig tak til alle 

vores elever. I har knoklet 

derhjemme, løst alle opgaver, 

været kreative og opfindsomme. 

I er i sandhed de sejeste elever 

og vi er meget stolte af jer. 

Corona gjorde, at den sidste 

skoleuge ikke blev helt som den 

plejer. Den traditionsrige Hammers-

husmarch blev gennemført, men 

i et lidt andet format. Alle klasser 

var ude at gå rundt om i Hasle, 

men på forskellige ruter. Det var 

en dejlig dag – fyldt med 

fællesskab og højt humør. 

SvartingedalRutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Sankt Hans i Rutsker Byhave

Vi afholdt Sankt Hans aften i Rutsker Byhave, ikke som vi plejer men i 

Co-ronaens tegn. Alt var sprittet af inden starten på arrangementet, 

der var opstillet håndsprit ved indgangen til Byhaven og vi holdt 

indbyrdes afstand som anbefalet. På trods af Coronaen var vi 24 

borgere der var mødt op til en rigtig hyggelig aften med godt vejr. Vi 

startede med grill / fællesspisning og sluttede aftenen af med bål.
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Svartingedal Skole

Sidste skoledag var også lidt 

anderledes, end den plejer. Men 

dette var der en ganske særlig og 

festlig grund til. Normalt siger vi 

farvel til vores søde 6. klasses 

elever, men i denne omgang 

kunne vi sige ’på gensyn efter 

sommerferien’. Vi er så glade for 

og stolte over, at det er lykkes os 

at få en overbygning, og vi glæder 

os helt vildt meget til at komme i 

gang efter sommerferien. 

Skolen er ikke helt lukket ned i 

sommerferien, vores SFO er 

nemlig åben, og her kommer der 

til at foregå en masse aktiviteter. 

De børn, som er i SFO i sommer-

ferien, kommer til både at hygge 

på skolens område, men også til 

at komme ud på en masse 

dejlige ture. 

Ud over en masse sjov i SFO’en, 

er der også andre spændende 

aktiviteter på skolen i sommer-

ferien. Dette er blandt andet en 

graffitiworkshop og dans. Vi 

glæder os meget til at vise jer 

resultaterne af dette efter ferien. 

Er du nysgerrig og kan ikke vente?

Så følg med på vores 

facebookside, hvor vi løbende 

opdaterer. 

I juni blev også ”Projekt 

Sommerfugl” skudt i gang. 

Dygtige elever har malet 

sommerfugle og bier på en af 

skolens mure. Vil du se det 

smukke kunstværk? Så kan vi 

kun anbefale, at du tager en tur 

forbi skolegården.

Selvom alle kommer til at nyde 

en god og forhåbentlig solrig 

sommerferie, er der ingen tvivl 

om, at vi glæder os til næste 

skoleår. Med hele to 

børnehaveklasser og den nye 

overbygning, kommer der til at 

foregå en masse spændende 

udvikling på skolen, udover alt 

det vi allerede er i gang med. 

Derudover fortsætter vi med 

projekter som Guided Reading 

og en masse samarbejde på 

tværs af klasserne. Kunne du 

tænke dig at give en hånd med 

på skolen som frivillig? Så er du 

altid velkommen til at kontakte 

os – vi bliver så glade for hver og 

en, som kunne tænke sig at være 

med i vores fantastiske 

fællesskab. 

Svartingedal Skoles børn og 

voksne ønsker jer alle en rigtig 

dejlig sommer.




