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Hasle Byting
Borger Brunch om foreningstilbud til børn og unge i Hasle
Bytinget i Hasle vil gerne sætte fokus på fritidsaktiviteter for børn og unge i Hasle og de øvrige bysamfund
under bytinget.
Derfor har vi inviteret til gratis ”Borger Brunch” den 11. september 2021 kl. 09:30-12:00 på Hasle gamle
Rådhus, Storegade 64.
Vi har inviteret de lokale foreninger og medlemsorganisationer til at præsentere sig selv og deres tilbud til
børn, unge og familier og de lokale børn, unge og familier til dialog omkring deres ønsker og visioner for et
aktivt fritidsliv i deres lokalområde. Vi opfordrer også lokale aktører, ildsjæle og ressourcepersoner til at
deltage i processen.
Til arrangementet vil der – ud over hyggelig brunch - være en præsentation af Hasle Byting, og der bliver
mulighed for at høre mere om foreningernes tilbud og aktiviteter på en ’stand’. Afslutningsvis inviterer vi til
opsamling omkring ønsker og visioner for, hvordan vi sammen kan skabe et aktivt fritidsliv for børn og unge i
Hasle og de øvrige bysamfund. Er der tilbud, vi savner? Er der tilbud, vi gerne vil være med til at starte? Og
foreningerne kan gøre opmærksom på, hvis de mangler frivillige.
Vi håber, at vi med dagen blandt andet kan gøre flere børn og unge og deres familier opmærksomme på de
interesseområder og aktiviteter, som foreningerne og medlemsorganisationerne beskæftiger sig med, og at
foreningerne bliver inspireret til arbejdet med aktiviteter for børn og unge.
Vi har skrevet til medlemsforeningerne under Hasle Byting, at hvis de ikke har aktiviteter, som er målrettet
børn, unge eller familier, så kan de bruge denne anledning til dialog, omkring hvordan netop de kan være
med til at bidrage til et aktivt fritidsliv for dem. Og vi står gerne til rådighed, hvis de har brug for en snak,
omkring hvordan de kan involvere børn, unge og familier i deres aktiviteter eller lave nye tiltag rettet mod dem.
Er der foreninger, som har tilbud til børn og unge, men som ikke er medlem af Hasle Byting, er de også
velkomne til at deltage.
Vi håber, at borgermødet vil skabe positiv opmærksomhed omkring foreningernes og
medlemsorganisationerness arbejde og de mange muligheder, vi har sammen for at skabe et levende og
aktivt fritids- og kulturliv for vores børn, unge og familier.
Vi glæder os til en dag med inspiration, positive møder og synliggørelse af de mange ressourcer, der er i vores
lokalsamfund.
Da vi har brug for at danne os et overblik over antallet af deltagere beder vi jer svare på indbydelsen inden 3.
september.
Borger-tilmelding til gratis brunch med navn og antal personer på mail: trine.leerskov@gmail.com eller tlf.
42940130
Forenings-tilmelding, yderligere info eller spørgsmål kontakt venligst: Stine Marie Eriksen på mail:
haslebarnogung@gmail.com
/Stine Marie Eriksen, Trine Leerskov, Jens Jørgen Rasmussen og Karen-Margrethe Hansen Bager
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.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
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com
Kasserer og kontingent
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com
Sekretær
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

Klubhuset
Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 10 17
Hasle Hallen
Byvangen 6, 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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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

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

R32 Ninni

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

Modtag en SMS
hvornår jeg
kommer i havn

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk
Esport
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk
Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790 Hasle
Tlf. 52 39 99 66
Mail: frank@weltz-petersen.dk
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Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Generalforsamlingen
Fredag den 11. juni lykkedes det at få afholdt vores
generalforsamling – udskudt fra marts måned
grundet covid 19.
De forskellige afdelinger aflagde deres beretninger,
og det var glædeligt at konstatere, at vore ledere og
trænere i afdelingerne - trods et år med mange
forskellige restriktioner - har holdt modet og gejsten
oppe med aktiviteter i de perioder hvor det kunne
lade sig gøre.
Susanne Krog Olsen, vores mangeårige kasserer,
aflagde sit sidste regnskab, og trods det at vi ikke har
kunnet holde mange af de arrangementer der giver
et godt bidrag til klubkassen, var det – takket være
kompensationer fra forskellige hjælpepuljer - et
ganske flot regnskab. Susanne har gennem mange
år ydet en kæmpe indsats for vores idrætsforening,
dels som kasserer og dels i banko- og sildefestudvalget, og det var derfor med stor glæde, at jeg
udnævnte Susanne til æresmedlem.
Flere af vore afdelingsformænd, der gennem rigtig
mange år har ydet en stor, trofast og engageret
indsats blev ligeledes, meget fortjent, udnævnt til
æresmedlemmer. Det var:

Herdis Jensen (Krocket), Iris Viborg Kofod (Gymnastik), Kaj
Erik Hansen (Petanque) og Jeppe Pedersen (Fodbold).
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Konstituering: Trine Leerskov afløste Susanne som
kasserer og Merete Verner Krogh blev nyvalgt til
Forretningsudvalget og afløste Trine som sekretær.
Fodboldskole og Sommerferieaktiviteter
Igen i år har Fodboldafdelingen holdt fodboldskole i
Klemensker – og hvilken succés: Fodboldskolen blev
flere gange udsolgt og vi endte op med hele 46
deltagere.
I skrivende stund er vores sommerferieaktiviteter i
fuld gang. I uge 27 havde Gymnastikafdelingen to
dage med springgymnastik i Hasle hallen og her i
uge 28 har vi fire dage med et bredt tilbud af
forskellige idrætter og mere sociale tilbud.
Godt at vi kan være til at give øens børn disse tilbud i
deres sommerferie.
Sildefest og Sildebold
Sildefesten måtte vi desværre aflyse igen i år, da
forskellige restriktioner og krav til gennemførelse var
for store på det tidspunkt hvor vi var nødt til at tage
den endelige beslutning om gennemførelse eller ej.
Vi både håber og tror på, at vi kan afholde byens fest,
Sildefesten, i 2022.
Derimod besluttede sildefestudvalget, at gennemføre
Sildebold, vores hyggelige five-a-side fodbold stævne.
Arrangørerne havde lagt mange kræfter i dette flotte
arrangement, men desværre havde vejrguderne
denne dag valgt at åbne godt op for sluserne: Det
regnede og regnede og regnede! Der blev solgt
fadøl, grillet pølser og kyllingespyd og sildefestens
kagedamer solgte kaffe og kage. 14 deltagende hold
og en del tilskuere trodsede regnvejret og fik en god
dag ud af det. En stor tak til alle arrangører og hjælpere
med Mads Andersen og Brian L. Pedersen i spidsen.

Hasle Idrætsforening

Esport og Volleyball
Vi har haft vore første ”åbent hus”
arrangementer med esport i det
gamle kiosklokale i klubhuset.
Her i sommer starter vi op med
hygge og spil én dag om ugen,
hvorefter vi for alvor starter op
efter sommeren. Hvis du vil vide
mere om vores ”sidste skud på
stammen” så følg med på vores
hjemmeside og på Facebook.
Volleyball afdelingen har vi
desværre måttet lukke ned, da vi
ikke har nogen trænere og ledere
til at lede afdelingen. Hvis du vil
være med til at få Volleyball med
som tilbud i HIF igen, så hører jeg
meget gerne fra dig.
Fortsat god sommer.
Hans Christian Pedersen
(HC)
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 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

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Er AFLYST
Vi håber og tror på, at vi
kan starte op igen onsdag
den 15. september 2021
kl. 19:00.

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

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

Gymnastikdag 5/9
- Intro til ny sæson

2021 startede med at vi måtte aflyse vort årlige medlemsmøde på
grund af corona, men i løbet af foråret begyndte det dog at løsne lidt
op, vi fik holdt spillermøde, og vi kunne heldigvis melde 2 hold i DGI
turneringen, hold 1 i C rækken, hold 2 i A rækken. Turneringen
startede sidst i april, og forårsturneringen er slut, og stillingen i
rækkerne er at begge hold er placeret henholdsvis på 5. og 6. plads, så
vi håber på fremgang i efteråret.
Vort udsatte medlemsmøde blev afholdt lørdag den 29. maj, og der var
mødt 21 medlemmer samt formanden for HIF HC. Vi startede med en
let anretning, og derefter gik mødet i gang.
Formandens beretning blev godkendt, regnskabet blev godkendt. På
valg var: Vivi Haugbølle, Jane Riis og Inger Hansen, de blev alle genvalgt
for 2 år. Pia Rasmussen blev valgt som suppleant for 1 år.
Baneudvalg var på valg: Mogens Haugbølle, Bernt Mortensen og Bent
Pedersen. Bent Pedersen ønskede ikke valg, i stedet blev Aage Munch
Valgt. Festudvalg Jane Riis og Inger Hansen , de blev begge genvalgt.
Vi startede vore vinspil 1. lørdag i maj , og det næste vinspil var det
udvidede vinspil den 3. juli, der var 28 spillere mødt frem, dejligt med
så stor tilslutning.
Desværre måtte vi aflyse skov og strand petanque på grund af
manglende tilmeldinger, men vi håber at komme igen næste år.
Vi afholdt klubmesterskab i Double søndag den 27. juni, og efter nogle
spændende og lige kampe kunne vi kåre Senna og Kaj Erik som
klubmestre foran Bernt og Henrik, Anni og Henrik. Vi sluttede dagen
med medbragt frokost og en hyggelig eftermiddag.
Vi vil meget gerne invitere nye spillere til at komme ud og prøve dette
spændende og meget sociale spil, kom en af vore træningsdage, hvor i
kan låne kugler for at prøve spillet.

Vore træningsdage er
Torsdag kl. 10.00 – 12.00
Lørdag kl. 13.00 – 15.00
Søndag kl. 10.00 – 12.00
Til slut vil jeg ønske alle en fortsat god sommer med mange gode timer
på vore baner.
Kaj Erik Hansen
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Kom med til Hele Danmarks
Gymnastikdag, som Hasle Idrætsforening også er en del af. Det
foregår søndag den 5. sept. fra kl.
10-12 i Hasle-hallen, Byvangen 6,
3790 Hasle
Vi inviterer alle til en sjov og hyggelig formiddagen, hvor du bl.a.
kan komme og se faciliteterne i
Hasle-hallen, prøve sjove øvelser
og redskaber samt møde nogle
af vores fantastiske instruktører.
Måske har du nogle spørgsmål til
vores gymnastikaktiviteter, som
begynder fra og med uge 37?
Dem svarer vi også gerne på!
Vi har helt sikkert et hold, som er
noget for dig og din familie. (se
beskrivelsen af holdene andet
sted i Hasle Nyt).
Gymnastikafdelingen byder også
på en lille forfriskning.
Vi glæder os til at se dig til Hele
Danmarks Gymnastikdag den 5.
september klokken 10.00-12.00 i
Hasle-hallen.
Iris Viborg Kofod og
Karen-Margrethe Hansen Bager

Hasle Idrætsforening
Velkommen til Gymnastiksæson 2021-2022
Vi starter op i uge 37, som er den uge, der begynder med mandag den 13. 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.
Rytmepiger og Rytmix har byttet dag.
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:
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. 13. september 2021

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:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Rytmepiger (0.-3. klasse)
Camilla Hansen Bager og Karen-Margrethe Hansen Bager
torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen
300,- kr. pr. barn for hele sæsonen + dragtpris
d. 16. september 2021

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, styrkeog 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.

11

Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart

Spring 3. klasse+
Henrik Madsen m.fl.
torsdag kl. 16.30 – 17.50 og 17.55 – 19.15 i Hasle hallen
595,- kr. (inkl. dragt til cirka 300 kr.) for hele sæsonen.
16. september 2021

Springholdet er for dig fra 3. klasse, der både vil springe på airtrack og i trampolin. Vi fik sidste år mulighed for
at dele holdet i to, men da sidste sæson på mange måder var speciel, så prøver vi igen i år og håber at få nogle
flere og gode erfaringer. Træningerne er opdelte, mens arrangementer mm. som udgangspunkt vil være
fælles. Udgangspunktet er, at man i 3. og 4. klasse skal træne i det første tidsrum og 5. klasse og ældre
årgange i det andet 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:
Instruktør:
Tid:
Pris:
Opstart:

Rytmix (4.-7. klasse)
Linnea Kofoed Rasmussen og Karoline Koefoed
onsdag kl. 16.00 – 17.00 i Hasle Hallen
300,- kr. for hele sæsonen + dragtpris i alt max.: 595,- kr.
15. september 2021

Rytmix er et dansehold til dig, der går i 4.-7. klasse og gerne vil lære, eller blive bedre til, at danse. På holdet vil
vi arbejde med koordination, styrke, smidighed mm. Vi glæder os til at se dig på holdet.
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. 13. september 2021

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:

Zumba (Voksne)
Annette Klausen
torsdag dag kl. 19.15 – 20.30 i Hasle Hallen.
600,- kr. for hele sæsonen.
d. 16. september 2021

Kom og vær’ med til en skøn time. Vi dansen til latinamerikanske rytmer-Du får sved på panden, rørt kroppen.
Men vigtigst af alt DU GÅR GLAD hjem.
Der er rolige sange og up-tempo sange.
Alle kan være med, du skal bare ha’ lyst til at bevæge kroppen.
Så kom glad.
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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. 17. september 2021

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 2021/2022:
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.
Corona-pris, hvis du har betalt fuldpris for sæson 20/21 får du rabat i sæson 21/22.
Tilmelding sker direkte på holdene. De første 3 gange er prøve gange. Se også HIF hjemmeside: www.hasleif.dk. Der vil være enkelte hold som skal tilmelde sig elektronisk.

Vigtige datoer for gymnastikhold i HIF.
Efterårsferie i uge 42 (18.-22. okt. 2021)
Juleferie i uge 52
Vinterferie uge 9 (28. feb.-4. marts 2022)
HIFs gymnastikafslutning er søndag 20. marts 2022 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 26.-27. marts 2022 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

A L T I SNEDK ER

På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22
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Hasle Idrætsforening
Sjov Naturtræning for alle i al slags vejr
Hver tirsdag fra kl. 15-16 har HIF’s gymnastikafdeling
siden maj haft tilbud om Naturtræning på Hasle
Fælled. Der er blevet trænet gennem hele
sommerferien, og træningen fortsætter, indtil
indendørssæsonen begynder.
Deltagerne er blevet udfordret med øvelser, der både
stimulerer krop og hjerne. Så det kan også kaldes
SMART outdoor.
Vi bruger den fantastiske natur omkring Hasle Fælled.
Men de tirsdage, hvor det har været meget varmt, er i
blevet under de skyggefulde træer på Fælleden.
Vi får røde kinder, frisk luft under vingerne og grinet
en del. Vi bruger naturens forskellige underlag,
terræn, vejrlig og naturlige rekvisitter til øvelser med
fokus på balance, styrke, puls, relationer, leg og
sanser.

Deltagerne til Naturtræning bruger også skovens træer
som rekvisitter

Naturtræning er for alle, som har lyst til at komme ud
og bevæge sig i det fri. Du kan også komme og prøve.
Det koster 20 kr. pr. gang.
Karen-Margrethe Hansen Bager

HIF-Familiesvømning fra november til april
Vi håber, vi i år kan mødes til Familiesvømning i
Rønne Svømmehal – uden Corona-forstyrrelser. For
vi er glade for at kunne fortælle, at det igen er det
lykkedes for Hasle Idrætsforening at få vores
sædvanlige tid.
Det betyder, at vi også i sæson 2021-2022 kan
mødes i Rønne Svømmehal, som vi plejer, nemlig
hver den første lørdag i måneden fra kl. 15.00-16.00.

Søndag den 6. juni summede Dansegulvet af glade toner
og folk, der havde taget imod invitationen fra Hasle Byting
og HIF om at komme og lære en bestemt dansesekvens,
som Danmarks Radio havde opfordret alle til at lære. Vi
havde fint vejr og højt humør. Og under ledelse af KarenMargrethe Hansen Bager kom deltagerne fint igennem de
seks temaer, dansen var bygget op omkring, til tonerne af
Justin Timberlake’s ”Can’t Stop the Feeling”! Det var endnu
et initiativ under ”Hasle i Bevægelse”!

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 2021: den 2. oktober, 6. november og den 4.
december samt lørdage i 2022: den 8. januar, den 5. februar, den 5. marts og den 2. april.
Det er en forudsætning for deltagelsen, at én i familien er medlem af idrætsforeningen.
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Hasle Idrætsforening
Hasle Byting og Hasle Idrætsforening
havde lørdag den 15. maj inviteret til
fælles gåtur med start fra Hasle
Fælled kl. 14.00. Naturvejleder
Torsten Sletskov gik med og fortalte
undervejs om områdets mange
seværdigheder.
Arrangementet sluttede med gratis
kaffe og kage samt hyggelig snak
ved Multihytten på Hasle Fælled. DGI
havde i uge 17 en landskampagne,
der hed ”We Walk”, og det var den
opfordring, vi også i Hasle tog til os
under vores eget initiativ: ”Hasle i
Bevægelse”. Det var samtidig en god
anledning til at få hilst på nye som
gamle Hasle-boere.

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

Første lørdag i måneden kl. 15.00- 16.00
2021: 2. oktober, 6. november, 4. december
2022: 8. januar, 5. februar, 5. marts, 2. april
Kom 10 min. før, så du kan være omklædt
og parat +l at hoppe i vandet kl. 15.00.
For HIF-medlemmer med familie
BETALING:
Pr. hustand, uanset antal: 25 kr.
Enkelt person:
15 kr.
Bare møde op i Svømmehallen 9 der vil være en repræsentant fra HIF
Vi følger svømmehallens Covid 19-anvisninger
m.v.h.
Karen-Margrethe Hansen Bager
på vegne af

HASLE IDRÆTSFORENING
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Hasle Idrætsforening
Badminton

Bordtennis lidt af hvert!

Sæson 2021 / 2022:

Efter en lang pause med en virus,
så er træningen i gang igen 60+
spillerne har valgt at træne hele
sommeren! Marie har spillet top
12 i en alders klasse ældre en sig
selv, det blev til mange jævnbyrdige kampe og sluttede som
nr. 11. Her med start tirsdag den
14 sept. Er træning med træner
fra 19-21, det er Peter Stilling der
vil lede træningen, Peter er en
træner med stor erfaring og en af
Danmarks bedste!

Træningstider HIF Badminton sæson 21/22 i Hasle hallen:
TIRSDAG

Opstart d. 31. august 2021 (uge 35):
Kl. 18.00 - 19.00 Motionister
Kl. 19.00 - 20.00 Motionister
Kl. 20.00 - 22.00 U19 / Seniorspillere + holdkampe
(samarbejde med Nyker Badminton)

FREDAG

Opstart d. 3. september 2021:
Kl. 16.00 - 17.00 Motionister
Kl. 17.00 - 18.00 Motionister

LØRDAG

Opstart d. 4. september 2021:
Kl. 10.00 - 11.30 Ungdomsspillere
(U9/U11/U13/U15/U17)

Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding til Doris Carlsen mobil 2442 4031.
Når Hasle Nyt nr. 3 udkommer nærmer badmintonsæson 21/22 sig med
hastige skridt, så husk træningstiden fra sidste sæson og mød op til den
nye sæson.
På gensyn til sæson 2021/2022.
Doris Carlsen
HIF Badminton

12 sept. Spiller Marie første runde
i pige ligaen for Brøndby. 13 sept.
Har vi ÅBENT HUS SE PLAKATEN
HER I BLADET! 9-10 okt. Spiller vi
det udsatte BM/LDM i Hasle Hallen.
Minde ord ved Bent Jensens død.
Torsdag den 3 juni startede som
mange andre dage Bent trænede
med 60+ spillerne om formiddagen og efter træningen sad vi
og tale sammen i ca. 30 min. Det
kom så som et stort chok for mig
da jeg blev ringet op først på
aftenen at Bent var fundet død
hjemme i haven! Vi er mange i
60+ afdelingen der virkelig
savner Bent meget! Bent har
været leder i Bordtennis i flere
perioder først i 70 erne, der vel
var afdelingens storhedstid sener
i 90 erne og så her de sidste
mange år som leder i 60+
afdelingen, og en fantastisk
sparring til mig! Ja vi er mange
der ikke rigtigt har forstået at
Bent ikke længere er der! Vores
tanker går til de nærmeste i
denne svære tid! Ære være Bents
minde!
Kenny Jensen
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Hasle Idrætsforening

Bordtennis
ÅBENT HUS 13 SEPTEMBER
60+ 9.30-11.30 OG UNGDOM 17-18.30

Spillested: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Træning sæson 2021/2022
Ungdom:

Mandage fra 17.00 – 18.30
Start: 13. september Kontakt Kenny

Senior:

Tirsdage fra 19.00 – 21.00
Start: 14. september Træner: Peter Stilling

Motionister:

Torsdage 17.30 – 18.30
Start: 16. september Kontakt Kenny

60+:

Man- og torsdag 09.30 – 11.30
Er startet Kontakt Bente

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. 2364 0167 eller KennyJensen535@gmail.com
60+: Bente, tlf. 6171 3790 eller bentecla@mail.dk.
Vi har bat du kan låne i starten, så kom som du er, husk blot indendørssko.

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

Bibelen

”Kun en dag ad gangen”

Blandt de ting, der drev i land
efter et skibsforlis, fandt man
blandt andet en gammel frakke.

En ganske ung pige lå på
hospitalet. Hun var meget syg og
havde ondt.

Sammen med en del andet tøj
havnede den i en sorteringshal
på en papirfabrik.

En dag fik hun besøg af en
veninde, som blandt andet
spurgte: ”Hvor længe skal du
ligge her?”

Pigen som sprættede frakken op
fandt en lommebibel i en af
inderlommerne.

”Kun en dag af gangen,” svarede
den syge pige.

På der første blad stod:
”Ole Hansen, 6. oktober 1894”.

Hvis vi kunne lære denne lektie i
livets skole, ville meget gå lettere.

Planlagte arrangementer:
6. august Café igen
efter sommerferien
13. august
En eftermiddag med sang og
fortælling v/Karenbodil Madsen
20. august
Vi besøger Tove og Verner på
Toftebakken 17
27. august Café
3. september
Thorkild Holm fortæller om
kristendommens vej til
indianerne i Californien
10. september Café
17. september
Jeg hørte, jeg læste. jeg så.
Hvordan kom troen til dig?
v/Jakob Houler
24. september
Lukket. Seniortræf
hos LM lørdag den 25/9
1.oktober Græskarfest

Og længere nede på siden stod:
”Først læste jeg min bibel for
mors skyld. Så læste jeg den for
min egen skyld.

8. oktober Cafë
15. oktober
Signe Munch kommer og
fortæller om tro og tvivl

Men nu læser jeg denne bog,
fordi den er blevet mig kær for
Jesu skyld”.

22. oktober Café

Fra Lygten

29. oktober
”Lukket. Seniortræf hos ELM
Lørdag den 30/10”

5. november
Grundtvig i ord og toner med
Birger Pedersen
12. november Café
19. november Café
26. november
pakkebanko og adventshygge
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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
Præstesekretær, Hanne Landberg,
træffes tor. 8.30 – 14 på kontoret. Mantirs. og tors-fre. kl. 8.30-12.30 desuden
på telefon: 29310504. e-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel
Træffes bedst onsdag og fredag 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

Ny fredags-KLUB for børn
Fredag den 3. september starter en helt ny udgave af den gamle
kirke-børneklub, Kirkekrummerne. Måske får klubben et nyt navn.
Klubben mødes om fredagen kl. 16-17.15.
Første gang er d. 3.9. kl. 16 i Hasle Kirke, hvor både børn og voksne
er velkomne! Efter en kort børnegudstjeneste gives mere
information om klubben.
Den nye leder af klubben er Jonna Østergård, der selv er småbørnsmor og glæder sig til at komme i gang med børneklubben i den nye
form. Som hjælpere har hun to helt unge, kirkens sognemedhjælper
og nogle af de gamle ledere fra før.
Klubben er målrettet børn mellem 4½ år til og med 3. klasse.
Indholdet kommer til at veksle mellem børnegudstjenester, sang,
Godley Play* og kreative aktiviteter.
* Du kan finde oplysninger om Godley Play på:
http://soendagsskoler.dk/index.php?id=350
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna på tlf. 22168752

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

MINIKONFIRMANDER fra 3. klasse – VELKOMMEN!
Folkekirken tilbyder ”minikonfirmandundervisning” til alle, der går i 3. klasse.
Alle børn i 3. klasse er velkomne til
minikonfirmand-undervisning hver
uge om tirsdagen lige efter skoletid
(Svartingedal Skoles tider) - fra d. 18.
august til ca. 1. december.
Undervisningen varetages af kirkens
sognemedhjælper Elna Rønne Debel,
som gerne giver mere information om
undervisningen tlf. 5049 5052
(Se adresseoversigten).

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

KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk – Du kan også
finde os på Facebook under ”HasleRutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
Nyt sendes inden d. 1. oktober til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
AUGUST
14. - Lørdag
10.30 Hasle

24. – 21.s.e. trinitatis, Joh 4,46-53
9.00
Fælles i Hasle. Nikolaj Kjærby
Konfirmation

15. – 11. s.e. trinitatis, Luk 18,9-14
10.30 Fælles Gudstjeneste i Rutsker
Derefter sommerudflugt.
Ingen gudstjeneste i Hasle.
22. – 12.s.e. trinitatis, Mark 7,31-37
9.00
Ruts
10.30 Hasle
29. – 13.s.e. trinitatis, Luk 10,23-37
19.00 Fælles gudstjeneste i Hasle. Kristoffer Nielsen.

31. – 22.s.e.trinitatis, Matt 18,21-35
9.00
Hasle
10.30 Ruts

NOVEMBER
7. – Alle Helgens dag, Matt 5,1-12
10.30 Ruts Kirkekaffe
14.00 Hasle Kirkekoret medvirker, Kirkekaffe
14. – 24.s.e.trinitatis, Matt 9,18-26
9.00
Ruts
10.30 Hasle
Indsamling til Menighedsfakultetet i Århus.*

SEPTEMBER
5. – 14.s.e.trinitatis, Luk 17,11-19
9.00
Hasle
10.30 Ruts
12. – 15.s.e.trinitatis, Matt 6,24-34
9.00
Ruts
10.30 Hasle Høstgudstjeneste.
Børneklubben medvirker.
Indsamling til børneklubben*
19. – 16.s.e.trinitatis, Luk 7,11-17
9.00
Ruts
10.30 Hasle
26. – 17.s.e.trinitatis, Luk 14,1-11
9.00
Hasle
10.30 Ruts Høstgudstjeneste,
FDF medvirker. Høstmarked og kirkefrokost.
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker*

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført, afholdes gudstjenesterne
ved sognets præst.
*Indsamling i begge kirker.

Transport til og fra gudstjenester og møder
Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne,
der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte
”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. - Dette gælder også
ved kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen dagen
før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.
Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.

OKTOBER
3. – 18.s.e. trinitatis, Matt 22,34-46
9.00
Ruts
10.30 Hasle
Medlemmer fra kirkekoret medvirker ved begge
gudstjenester.
10. – 19.s.e. trinitatis, Mark 2,1-12
9.00
Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts
17. – 20.s.e. trinitatis, Matt 22,1-14
9.00
Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
Indsamling til Bibellæserringen*

KONCERT MED NYE SALMER af
Merete Bandak
Det voxne Kammerkor fra Lolland-Falster og
Merete Bandak besøger Hasle kirke d. 30.10. kl.
16.00. Programmet vil veksle mellem korsang og
Meretes egen fortælling.
Salmer.dk skriver: "Bandaks salmer er legende,
frimodige, fromme og sprogligt ligefremme. De
kommer vidt omkring, både i bibelske tekster, i
skaberværket, frelseshistorien og menneskelivet. De
er moderne salmer uden at blive poppede og flade”.
Fri entré.
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Kirkesiderne
AKTIVITETER

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN - At vandre SAMMEN

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter
er deltagelse gratis. Vær opmærksom på, at der kan
forekomme ændringer eller aflysninger pga. coronaretningslinjer.

Du er velkommen til at være med på gå-tur tæt på
Hasle fredag d. 3. og 17. september kl. 10 - ca. 11. Vi
læser ved start den kommende søndags evangelium
og kan så gå og tænke- eller snakke lidt om det. Når vi
kommer tilbage, finder vi et sted at sidde og drikker
en kop kaffe, som turlederen, sognemedhjælper Elna
R Debel har med.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret søger nye sangere fra den 7. september, hvor vi
endelig kan genoptage korsangen i vores smukke
kirke. Vi øver hver tirsdag kl 19.30 til 21.00 i Hasle kirke.
Vi deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og
synger julen og sommeren ind ved populære
fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke.
- Vi synger 2- og 3-stemmige salmer og sange – evt. 4stemmige, hvis vi får flere mænd med i koret.
- Der kræves ingen særlige færdigheder, men
sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt :)
- Vi holder pause med kaffe og kiks/kage/frugt hver
gang og sætter pris på at have tid til at snakke
sammen. - Deltagelsen er gratis!
- Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og
flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga på
sigga@mpiri.org

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 18.08., 13.10. og 17.11. kl. 19.00 i Ruts
Kirke, Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 19.08., 09.09., 14.10. og 11.11. kl. 18.30 i
konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

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

NYT BØRNEKOR i Hasle

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)

Se særlig omtale: Nyt børnekor i Hasle

Se særlig omtale: Ny fredags-KLUB for børn

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

FDF HASLE-RUTSKER

NÆSTECARE Folkekirkens

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

omsorgsarbejde Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder bl.a.
enkeltstående eller regelmæssige besøg
af en besøgsven eller regelmæssig
telefonkontakt efter nærmere aftale.
Vi tilbyder også læseklub (se særlig omtale)
vandrefællesskab, m.m. - Hvis du er interesseret i at
lave en aftale om nogle af tilbuddene så kontakt
sognemedhjælper Elna R Debel eller sognepræsten
og hør nærmere.

NY FREDAGSKLUB FOR BØRN

KONFIRMANDER 2021-22:

Der tilbydes undervisning i Hasle om tirsdagen kl. ca.
14.25 – 16 og undervisningen begynder d. 24. august
i Hasle Kirke. Indskrivning til undervisning og/eller
konfirmation kan ske til sognepræsten.
Kommende konfirmationsdage: 2022: Hasle Kirke 10.
april og Ruts Kirke 24. april.
JULEKONCERT i Hasle Kirke
2023: Ruts Kirke 2. april og Hasle Kirke 16. april.
Den 27.11. kl. 19.30 er der julekoncert i Hasle Kirke
med Maibritt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby.
Der opkræves entré.
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Nyt Børnekor i Hasle
Endelig starter vi børnekor i Hasle kirke, hvor alle børn fra 0. til og med 3. klasse er velkomne!!
Vi øver i Hasle kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 til kl. 16.15 (0. og 1. klasse) og til kl. 17 (2. og 3. klasse). - Børn fra
hele Bornholm er selvfølgelig velkomne.
Vi synger en masse sjove sange og smukke salmer, danser og laver body percussion og lærer alt muligt, både
om musikken og om kirken.
Du behøver ikke at være mega god til at synge, det er jo det, vi skal lære! Det eneste, det kræver, er at du har
lyst og er villig til at være mødestabil og stille op, når vi skal optræde i kirken. Det skal vi en gang i mellem og i
hvert fald til jul, påske, sommer og høst.
Deltagelsen er gratis og vi får en tår saftevand og en kiks hver gang.
Vi holder en introduktionsaften i Hasle kirke tirsdag den 31. august kl. 18 - for interesserede børn og forældre,
hvor vi prøver et par sange, snakker sammen og hygger. Der vil være en forfriskning til alle. Første rigtige kor
er tirsdag den 7. september kl. 15.30. Vi glæder os!!!
Kh Sigga organist og korleder
p.s. I er velkomne til at skrive for yderligere information på sigga@mpiri.org

Foto fra Esajas kirke i Kbh, hvor Sigga havde børnekor i mange år.

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
Otte aftener om ti gode bud
Den 07.10. kl. 19.00 - Vi tror på taknemmeligheden
Det 9. bud: Du må ikke begære din næstes hus – og det 10. bud: Du må ikke begære din næstes hustru,
folk eller fæ eller noget, der hører din næste til
v/ sognepræst Kristoffer Nielsen, Olsker
Den 04.11. kl. 19.00 - Vi tror på den enkeltes ansvar og ret
Det 7. bud: Du må ikke stjæle
v/ sognepræst Flemming Mose Lauridsen, Knudsker
Begge aftener foregår på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. Alle er velkomne.
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Lad os læse sammen!
Ved sognemedhjælper Elna Rønne Debel
Der sker rigtig meget i Hasle og omegn. Denne gang vil jeg berette om
et nyt tiltag, som er under opsejling. Som en del af projekt NæsteCare er
der gryende tanker om at opstarte en læseklub, der skal være åben for
alle. Jeg har fanget en af tovholderne bag tiltaget LÆSEKLUB, Vibeke
Ambrosen:
- Hvilket formål har en Læseklub, som en del af NæsteCare Hasle-Rutsker?
Hvorfor er du engageret?
Det at læse en spændende bog er godt for mig. Med en læseklub vil jeg
have mulighed for at læse andre bøger, end dem jeg ellers plejer. Men
der må stadig godt være et kristent budskab i de bøger, jeg læser.
Biografier er ikke noget, jeg har læst før, men det kunne jeg godt tænke
mig at komme i gang med. Og så skal vi gerne kunne hygge os og have
det godt sammen. Det trænger vi til efter denne Coronatid.
- Hvornår starter læseklubben? Er det stadig muligt at komme med?
Ja, vi starter først, når sommeren går på hæld, når der bliver lidt mere tid til indendørs liv og hvor det er
hyggeligt at sidde med en bog og en kop kaffe, siger Vibeke med et smil.
- Og bogvalget – Har du allerede fundet bogen, I vil starte med?
Nej, der er meget, der er interessant, men der er ikke valgt noget endnu. Vi vil gerne samles først, alle os,
der er interesserede, og så finde en egnet bog at skyde tiltaget i gang med.
- Hvor ofte tror du, I vil mødes, når I til efteråret kommer i gang?
Det vil nok blive en gang om måneden. Hvis vi ikke bliver så mange, vil vi samles i de hjem, der kan huse
os, og hvis vi bliver mange, 8-10 stk. vil vi mødes til lidt kaffe og lidt sødt til enten i konfirmandstuen eller
på det gamle rådhus.
- Og så det sidste spørgsmål – hvad koster det at være med?
Det skal være gratis!! Bøgerne vil vi bestille gennem biblioteket, så det kommer ikke til at koste noget. Vil
du som klubmedlem lægge hus til, vil det være en kande kaffe og lidt sødt til, der koster en smule – men
hvad gør man ikke for lidt hygge???
Vibeke glæder sig nu til en god og lang sommerferie, men lader det også skinne igennem, at hun glæder
sig til at høre fra flere, der er glade for hygge, bøger og gode samtaler omkring disse.
Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere, så ring til Vibeke på 29840689.
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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

Hvad er sket i Vang
Vi har afholdt Strandrensning d. 15. maj, hvor 35 deltog. Tak til jer alle.
Vang beboer og grundejerforening afholdt generalforsamling på The
Ranch d. 28. juni, hvor 38 deltog.
Der var genvalg på alle poster.
Vangeugen 2021 blev en succes.
Vi havde lejet Galleriet i uge 27 og lørdagen inden (d. 26. juni) havde vi
en workshop med Lene Degett kaldet ”I tråd med Vang”.
Her påbegyndte vi brodering af 2 duge, som der kunne arbejdes videre
på i selve Vangeugen. Vi havde godt 260 besøgende, som så udstillingen
ud over vangeboerne selv.
Tirsdag aften i Vangeugen afholdt vi Petanqueturnering og lørdag d. 10.
juli havde vi vores traditionelle sommerfest med kagekonkurrence. 12
kager deltog.

Suppleanter
Osburga Von Beckerath
Marie Knudsen

Tak til alle som hjalp til med at få ugen til at blive en succes

Hvad sker i Vang
Sommerens aktiviteter kan følges på vores hjemmeside: www.vang.nu
Alle ønskes en god sommer
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod
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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Udstillinger i Galleriet på Vang havn:

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
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 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.

Arrangementer
September
Torsdag den 9. september kl. 19.00 i Den store Sal.
Film: Beredskab - Beskyttelse - Besættelse - Befrielse.
En film om anden verdenskrig på Bornholm.
Anders Koefoed Larsen kommer og fortæller om filmen.
Mød godt frem. Tilmelding på tlf. 2621 4657. senest den 6. september.

Oktober
Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 i Den store Sal.
Billedeaften.
En lille tur i Hasle. Hvor vi starter med Rådhuset og Torvet, og hvad der
har ligget deromkring.
Vi går tilbage i historien, ser på gamle billeder og får en lille historie, om
de gamle ejendomme og nogle af deres beboere. Til dem, der nu kunne
tænke sig at høre lidt om det, må I godt tilmelde jer på tlf. 2621 4657.
senest den 11. oktober.

November
Lørdag den 6. november kl. 13.30 i Den store Sal.
Julehygge.
Traditionen tro afholder vi julehygge med julesange, julehistorie,
Julebanko, der er æbleskiver, gløgg, kaffe og julesmåkager.
Tilmelding på grund af gløgg og æbleskiver senest den 1. november
på tlf. 2621 4657.
Lørdag den 20. november kl. 13.30 i Den store Sal.
30. års jubilæum.
Vi har den store glæde at kunne byde stifterne af Hasle - Egnens
Lokalhistorie, Arne Ipsen og Jørn Sjøholm velkommen. De vil fortælle
om dengang for 30. år siden, da De startede foreningen. Sjøholm vil
også fortælle lidt om Margrethe kirke på Costa del Sol, som han var
med til at starte op. Datoen for starten af Lokalhistorien var den 31.12.
1991, men den dag er ikke så velegnet til at lave et sådant
arrangement, så det bliver lidt før. Mød nu rigtigt godt op til denne dag
med en fantastisk historie. Tilmelding på tlf. 2621 4657. senest den 16.
november.

December
Lørdag den 4. december kl. 13.30 i Den store Sal.
Så prøver vi igen, tredje gang må være lykkens gang.
Lillian Hjorth Westh kommer og fortæller om ”Livet hjemme på landet
ved juletid.
Tilmelding på tlf. 2621 4657. senest den 30. november.
1658 arrangement.
Onsdag den 8. december.

Bestyrelsen
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Boganmeldelse:
Kongedatteren og smedefamilien.
Dokumentarisk fortælling om Leonore Christina Ulfeldt og en
Bornholmsk familie.
Af Arne Ipsen.
Bogen giver bud på, hvordan grusom behandling af forhadte
mennesker kan skabe medfølelse. Desuden bud på betydningen af
ældre menneskers minder.
Tiden er 1660 - 61, scenen er området omkring Hammershus på
Bornholm. Corfitz Ulfeldt, dømt for landsforræderi, og hustruen Leonora
Christina er fængslet og behandles nedrigt. I en opdigtet ejendom med
smedje og beboelse bor der en opdigtet familie: Eskild Smed, hustruen
Lisbeth, børnene Ivar og Ingrid og bedstefar Andreas.
Corfitz Ulfeldt ophidsede Sverige til angreb mod Danmark. Det har skabt bitterhed blandt bornholmerne.
1650’erne var et hårdt årti med pest og svensk besættelse. I smedjen fyger det med meddelelser om fangerne.
Børnene vil helst høre bedstefar fortælle Danmarks- og Bornholms historie. Især om hans medvirken i
opstanden mod svenskerne. Men behandlingen af fangerne gør indtryk på smedefamilien. Ingrid plukker
blomster til kongedatteren.
Bogen kan bestilles i Lokalhistorien og den koster 169.95 kr.

Boganmeldelse:
Coronadagbog med erindringsglimt.
Noomi Mortensen er opvokset i Vestergade i Hasle. Hun er 83 år, bor i
Emdrup, Kbh. Er næsten blind, men har udgivet sin første bog. Da
coronaen var på det højeste skrev hun dagbog, hvor hun næsten hver
dag tænkte tilbage på sin barndom i Vestergade i Hasle.
Coronadagbog med erindringer er lige dele dagbolsoptegnelser fra en
periode i verdenshistorien, hvor alle menneskers hverdag blev ændret,
og lige dele tilbageblik på et langt og hårdt liv. Dagbogsoptegnelser og
erindringer snor sig mellem hinanden og danner røde tråde fra de
svigt, som Noomi Mortensen oplever som uægte barn på Bornholm
under og lige efter anden verdenskrig, og de svigt, hun oplever som
ældre og næsten blind under Corona krisen. Til trods for den megen
modstand Noomi Mortensen oplever gennem sit liv, er bogen mest af
alt en beretning om et stærkt sind, der ikke lader sig kue.
Bogen kan bestilles i Lokalhistorien og den koster 199,95 kr.
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Lidt fra generalforsamlingen

Byvandring 12

Det var lidt mærkeligt at holde generalforsamling i
juni måned, når vi ellers altid holder i februar, det er
som det passer bedre til årstiden.

Nu starter jeg ved hjørnet af Krummevej og
Storegade. Her lå i min tidligste barndom en
avlsbrugerejendom. Jeg kan ikke huske, hvordan
den så ud, men da den var revet ned, lå der i en kort
periode ruinrester, som jeg har set nogle børn lege i.

Det var formand for Hasle Byting, Kaj Erik Mortensen,
der blev valgt til dirigent.
Beretningen var ikke så lang i år som ellers, da vores
arrangementer var aflyst på grund af coronaen. Både
beretning og regnskab blev godkendt uden nogen
form for kommentarer.
Forslag til aktiviteter i resten af 2021. September
filmen om anden verdenskrig. Oktober foreningens
30.års jubilæum den 31.12. 2021. November, Lillian
Hjorth Westh som var blevet aflyst to gange. Ingen
forslag fra salen.

Bækkegård midt i billedet

Ingen indkomne forslag. Kontingentet er 80 kr. for
2022.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Richardt VangOlsen genvalgt som formand, sekretær Bente
Clausen genvalgt og 1. suppleant Annie Ipsen
genvalgt.
Revisor og revisorsuppleant. Revisor Flemming
Kofoed genvalgt. Revisorsuppleant Jørn Uffe Hansen
ønskede ikke genvalg. Nyvalgt revisorsuppleant blev
Flemming Storr.
Under eventuelt takkede formanden, dirigenten for
hjælpen ved generalforsamlingen.
Derefter var der kaffe med lagkage fra Bagermester
Thorsen.
Herefter så vi videobilleder fra Hasle og omegn, som
Annie Ipsens bror Kaj Hvalsøe, havde taget og
samlet, samt sat musik til, meget flot.
Til sidst så vi filmen fra åbningen af Hasle - Info.

Hasle ny Boghandel

På stedet blev bygget en toetages ejendom, der
indeholdt forretning i stueetagen og to lejligheder
på første sal. Det var vist en fru eller frøken Sorth, der
havde forretningen, en boghandel. Den blev senere
overtaget af Søren Andersen, som drev den videre i
mange år. Fru dyrlæge Malling og hendes datter,
Merete, boede en del år i den ene lejlighed på første
sal. I den anden lejlighed boede overlærer
Thinggaard og frue. Fra lejligheden var der frit udsyn
til ”Hjørnet” ved Tatol på den anden side af Storegade.
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På ”Hjørnet” mødtes byens unge
mænd, og også en del ældre, i
deres fritid for at udveksle
nyheder og planlægge forløbet
af fritiden. Det var kendt, at
”Hjørnet” var en torn i øjet på
Thinggaard, men uanset hvad han
sagde, levede ”Hjørnet” videre.
Lidt længere henne i Storegade
lå en Irmaforretning, der blev
kaldt Smørbiksen, fordi det mest
var smør, de fleste handlede der.
Men ligesom mange andre varer,
fandtes smørret heller ikke i
færdige pakninger den gang. Når
man bad om et kilo smør, gik
Irmapigen i gang med sin store
træspartel og tog smør fra en
smørdrittel og vejede det af og
pakkede det ind.
Nu tilbage til Tatolhjørnet, hvor
jeg drejer ned mod havnen. På
venstre side af vejen havde
karetmageren sit værksted, og
lidt længere nede, men før
Vestergade startede min oldefar,
Jens Hansen Anker, som bager,
da han blev gift. Han opgav
hurtigt bageriet, blev formand i
Hasle Kulværk, inden han vendte
tilbage til Hasle som
murermester. Blandt andet har
han bygget mægler Kristensens
ejendom på højre side af vejen.
Jeg fortsætter til Vestergade, hvor
bødkermester Aakerlund havde

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Tatol i Hasle

sit værksted på det sydvestre
hjørne. Der har jeg set ham stå
og fremstille smørdritler, men
den tid, hvor der var brug for
bødkerarbejde, forsvandt
ligesom karetmagerarbejdet.
Aakerlund indrettede sit
værksted til en te stue til fru
Aakerlund, som passede den
nogle år.
På det nordvestre hjørne boede
en af mine gamle klassekammerater, Leif Jørgensen, der også
blev kaldt ”Abe Leif”, fordi han
havde en abe, så derfor var han
en kendt person i byen.
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Men jeg fortsætter mod nord ad
Vestergade. Lige før Toldbodgade
ligger hotel Herold på vestsiden.
Der har imidlertid været et andet
”hotel” tidligere, det fremgår af et
billede, som jeg har fundet. Det
var hotel ”Erna”, som jeg kan
fortælle en hel del mere om. Idet
jeg nævner personerne fra højre
mod venstre, er det min morfar,
Hans Mathias Tofte Holm, min
mormor, Laura Holm, min
morbror, Hagbart Holm, og på
skødet af ham, min mor, Hertha
Holm, min morbror, Herluf Holm
og en tjenestepige. Men der
knytter sig en lille historie til
baggrunden for, at min morfar
blev hotelejer. Min morfar var
sømand, og efterhånden havde
han arbejdet sig op til at blive
skibsfører. På en rejse sidst i
1890-erne, i sejlskibenes tid,
havde han mormor og deres to
små sønner med om bord, men
på den tur blev det et så
forrygende vejr, at selv morfar
blev meget betænkelig ved
situationen.

Karretmagergården i Hasle

Derfor gik han ned i kahytten og
bad familien tage tøj på og være
forberedt på det værste. Det gik
heldigvis godt, men efter den
oplevelse måtte min morfar love,
at han ville holde sig på

landjorden. Derfor overtog han
hotel Erna, som han senere
afhændede for at blive lods og
arrestforvarer, hvor han fik
tjenestebolig på rådhuset.
Knud Anker

ER POWER OGSÅ
VIGTIG FOR DIG?
7OIVDOJ#ERUQäEHUGNZZZERUQäEHUGN
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Så skulle Hasle kalenderen 2022 være her. Den kan købes i Lokalhistorien - Hasle Røgeri og Spar.
Den koster igen i år, 105,- kr.
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Grønbechs Gård
GRØNBECHS GÅRD har åbent tirsdag til søndag kl. 11-17
---- og vi har meget at byde på, når vi selv skal sige det. Hvis du går ind på www.groenbechsgaard.dk vil du
opdage, at vi har forskellige workshops, som giver kendskab til materialer og processer i glas-metal-keramikstrik-broderi. Det giver så meget mere selv at arbejde med tingene – selvfølgelig under kyndig vejledning. At
komme ind i kunsthåndværkernes mangeartede verdener er berigende. Den 11. september åbner European
Glass Context den 8. biennale på Bornholm med glas fra 31 europæiske lande.
Det bliver spændende at se, hvad glaskunstnerne har arbejdet sig frem til, idet focus vil være på FN’s
Verdensmål om bæredygtighed og fremme af udviklingen inden for deres faglige område. Vi har fortsat
værker fra vore bornholmske kunsthåndværkere ACAP udstillet – det meste af det også til salg - og mange
skønne ting i butikken. Du kan helt sikkert finde en god gave eller måske købe lækkert garn til en varm
sweater.
Ida Olsen

INVITATION

Borger Brunch

om +lbud +l børn og unge i Hasle
Hvornår: Lørdag den 11. september kl. 9.30-12.00
Hvor:

Det gl. Rådhus på Hasle Torv, Storegade 64

Hvad:
-

Hasle By,ng laver en anledning ,l
At mødes på kryds og tværs eer Corona-nedlukning
At få bedre kendskab ,l hinanden og byens ,lbud
At få særlig fokus på ,lbud og mulighed for at
iværksæ-e ak,viteter for børn og unge
At områdets foreninger kan præsentere sine ak,viteter
At DU kan fortælle, hvad du søger og vil5

Hvem:

Alle er velkomne, og det er gra,s

Hvorfor: Vi ønsker 6Hasle på Landkortet6 9 også for børn & unge!
Tilmelding: med navn om antal ,l Trine Leerskov 9 inden 3. sept.
på tlf/SMS 42940130 eller mail: trine.leerskov@gmail.com
Bedste hilsner fra iniavgruppe under Hasle Byng v.
Sne Marie Eriksen, Trine Leerskov, Jens Jørgen Rasmussen og
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Nyt fra KUK i Hasle
KUK i Hasle (Kultur, Underholdning, Kafé) har fået egen hjemmeside. www.kukihasle.dk.
Følg med på hjemmesiden eller på www.facebook.com/kukihasle. Her annoncerer vi events og koncerter.
Programmet bliver opdateret løbende. Du kan købe billetter til vores arrangementer via hjemmesiden eller
vores Facebookside. Der er et billet- og administrationsgebyr.
Så længe der er Corona-restriktioner på kulturområdet, kan der KUN købes billetter online. Hvis du vil købe
billet, men ikke kan gøre det online, altså via en af vores internetsider, så kan du skrive en mail til os og
bestille: kukihasle@gmail.com, eller ringe til Britta på 2080 0264. Så finder vi en løsning.
Hvis du vil være sikker på at få besked om kommende arrangementer, kan du tilmelde dig den e-mail-liste, der
bliver udsendt Nyhedsbreve fra. Tilmeld dig på kukihasle@gmail.com. Vi må kun sende til dig, hvis du aktivt
har givet tilsagn om det.

Arrangementer i august og september
12. august kl. 19:30 i Hasle Kirke
Moment’s Notice
Smuk, stemningsfuld jazz – kendt og nyt – med Jonas
Due på trompet og Johann Gustav på piano. De var her
sidste år, og publikum havde en dejlig aften.
Entre: kr. 125
26. august kl. 19:30, Store Sal i Det Gamle Rådhus
Erik Axel Wessberg: ’Et liv med guitaren’
Erik Axel fortæller om 50 år med guitaren som ledsager.
Det er ikke kedeligt. Du kender ham fra temaet fra ’Sonja
fra Saxogade’. Dét skrev han. Og du har hørt ham i
julekalenderen ’Decembervej’, hvor musikken er hans,
og ’Legestue’, hvor man hele tiden hørte hans guitar.
Herlig livsfortælling med masser af musik.
Entre: kr. 75
5. september kl. 19:30 på Hotel Herold
Teatret OPtimis med ’Jeg bærer med smil min byrde’
En Jeppe Aakjær forestilling med skuespiller Allan Høier og guitarist Allan Sjølin. Som kuriosum kan det
fortælles at Christl Vang fra Herold samlingen har fortalt, at Wilhelm Herold uropførte ’Jens Vejmand’. Med det i
baghovedet kan I nyde en forestilling med fortællinger og sange om og af Jeppe Aakjær – landarbejdernes og
tyendets forsvarer og digter.
Entre: kr. 125
17. september kl. 19:30 i Hasle Kirke – Bornholms Kulturuge
Ca. 6 Vokalister
En gruppe sangere med bopæl på Bornholm – synger skøn a capella musik med basis i det let klassiske/jazz/
pop/viser. Koncerten byder på Bach og Mozart i vokaludgaver af orkesterværker, Bent Fabricius Bjerre og
dejlige efterårs- og aftensange.
Entre: gratis, men Kulturugepas kræves.
Velkommen til hyggelige arrangementer - hele året - med KUK i Hasle
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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

Så er vi nået til sommer og
turisterne kan nu mærkes i
butikken. Der er stadig mange
sjove, fine brugbare ting og
masser af tøj til både børn og
voksne.

Jytte Nielsen
Præstegade 1, 3790 Hasle
Tlf.: 23 46 71 95
Ketty Dam
Storegade 30, 3790 Hasle
Tlf.: 24 20 09 84
Suppleant:
Inger Hansen
Korsgade 11, 3790 Hasle
Tlf.: 28 47 51 51

Tirsdag den 12. oktober kan
genbrugsforretningen fejre 20
års fødselsdag. Vi vil derfor gerne
her takke alle vores velgører der
har doneret deres ting og tøj til
genbrug, og alle kunderne for at
handle i butikken. Uden dem
havde der ikke kunnet være en
butik i 20 år.
I uge 41 vil der være fødselsdags
tilbud på bøger. 20 bøger for 20 kr.
På selve dagen byder vi på lidt
mundgodt.

Vore åbningstider er:
Mandag - Fredag
kl. 10.00 – 17.00
Lørdag
kl. 10.00 – 13.00
Tlf.: 6124 9126
haslegenbrug@outlook.dk

Hallo! Se her!
Annelise Bergmann
Følg os på Facebook
”Hasle Genbrug”

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
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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”
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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 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:
Vi starter i uge 36 = mandag den 6. september *)

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
Vi forsøger p.t. at finde ny
underviser, så interesserede
bedes henvende sig, så vi kan
vurdere tilslutningen.
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
Startstedet kan variere – kontakt
holdleder.
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.
Mogens Haugbølle – tlf.: 2176 1017
*) starter onsdag, den 1. sept.
14:30 i ”Parken”.

Aktivitetscentret i Hasle
”Aktivitetscentret i Hasle” starter op igen
Ja, det skulle være ganske rigtigt. Som situationen er i dag, er det også
muligt at samles på Plejehjemmene, så vi gør klar til opstart af
eftersommerens program, der starter mandag, den 6. september 2021
(se ugeprogrammet).
Vi er dog stadig underlagt enkelte Corona-restriktioner, men ikke større
end vi sagtens i fællesskab må kunne overholde dem. Det betyder
f.eks.:
•

•
•
•
•
•

Corona pas: Er man færdigvaccineret, skal man medbringe sit
Corona pas ved første fremmøde. Når man har fået registreret passet hos holdlederen, behøver man
ikke fremvise det hver gang.
PCR test: Er man ikke færdigvaccineret, skal man medbringe en negativ PCR test.
Det skal være en PCR test (ikke kvik test), og den må højst være 96 timer gammel.
Mundbind: Der er ikke krav om at man skal bære mundbind, men kan selvfølgelig bruges, hvis man
selv føler tryghed heri.
Rengøring: Den enkelte bruger vil blive instrueret i hvor og hvordan man rengør og afspritter efter
hver aktivitet.
Registrering: Holdlederen laver en deltagerliste ved hver aktivitet. Skal bruges til eventuel smitteopsporing.
Symptomer: Har man de mindste symptomer på Corona/influenza må man selvfølgelig ikke møde op i
Aktivitetscentret.

Vi følger naturligvis tæt med i udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Regeringen og Bornholms Regionskommune, og skulle der kommer ændringer i restriktionerne, så tilpasser vi naturligvis, og I vil få ny besked.

Kommende arrangementer:
Vi har valgt at starte lidt forsigtigt op, så i september bliver der kun
det almindelige ugeprogram. Men vi har planlagt en bustur med
spisning fredag den 15. oktober kl. 11:00. I vil høre nærmere.

Aktivitetsrådet ønsker alle brugere
rigtig hjertelig velkommen tilbage.
Generalforsamling:
Aktivitetsrådet afholder generalforsamling
onsdag, den 10. november 2021 kl. 13:30
på Aktivitetscentret, Toftelunden 5, 3790 Hasle.
Generalforsamlingen omhandler både regnskabsåret 2019/2020 og
regnskabsåret 2020/2021
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Aktivitetsrådet vært med kaffe og kage.
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Hasle Info
Hasle-Info er kommet godt fra start

UDSTILLINGER I HASLE-INFO

De 15-18 seje frivillige, som på skift passer ’kontoret’,
er gået til sagen med ildhu, og der er allerede
meldinger om masser af henvendelser, ønsker,
spørgsmål, kontakter.
Lad os vide, hvis du har forslag til ændringer og/eller
tilføjelser til Hasle-Infos arbejde.

I Hasle-Info er der skiftende udstillinger af lokale
kunstnere. Sig til, hvis du gerne vil udstille – normalt
2 måneder ad gangen.
Henvendelse til Britta, hjornagervej15@mail.dk.

Meld dig til, hvis du gerne vil være med i dette
temmelig sjove frivillige arbejde, som man ikke får
en pind for, andet end måske engang imellem kaffe
og kage sammen med de andre frivillige………….. –
og nogle nye herlige venner, der OGSÅ synes, Hasle
skal passes og promoveres.
Vi har allerede, ud fra tidlige erfaringer, ændret
åbningstiderne lidt, så der også er åbent søndag i
skolesommerferien. Vi tjekker undervejs, om
søndagsåbningen skal fortsætte efter
skolesommerferien.
Åbningstiderne i skolesommerferien er: mandag,
fredag, lørdag, søndag kl. 10-12, tirsdag 14-16:30.
Lørdag desuden 16-18 på Havnen.
Åbningstiderne i lavsæson: lørdag, (søndag) kl. 1012.
I kan henvende jer til:
Trine Leerskov trine.leerskov@gmail.com
Rigmor Skovgaard rigmor.skovgaard@gmail.com
Karin Pihl mahlert@post11.tele.dk
Mariann Anker mariannanker@mail.dk
Britta Helweg-Larsen hjornagervej15@mail.dk
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Casper Julin har nedtaget sin udstilling efter 2
måneder på pladsen. Godt og dejligt. Tak, Casper!
Vi håber, han vender tilbage igen.
Fra 15. juli 2021 udstiller Jytte Kjærsgaard sine
værker. Hun skriver selv:
Jeg udtrykker min begejstring, mine drømme
og bekymringer om verden i billedfortællinger,
som jeg håber, kan føre til eftertanke,
smil eller forundring.

Hasle Info
15. september overtager Karen Dagmar pladsen som udstiller. Hun har skrevet:
Hej jeg er Karen Dagmar, og er en bornholmsk kunst tegner her fra Hasle. Jeg elsker naturen og har sans for de
små detaljer.
Mine tegninger er tegnet for at fremhæve det smukke, og for at åbne øjnene op for de små ting i naturen
omkring os. Tegningerne jeg tegner er derfor ikke provokerende, men mere hen af det beroligende.
Jeg tegner mest dyr, både i blæk og med farve, her på det sidste har jeg dog også haft en trang til at tegne lidt
andet.
Jeg håber, at du har lyst til at kigge forbi og se min fine lille udstilling med den store detalje-rigdom.
Hvis du skulle falde for et af værkerne, er du meget velkommen til at kontakte mig, da de alle er til salg.
Med venlig hilsen Karen Dagmar
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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

Nyt fra Rutsker
I Coronaens skygge er vi så småt startet op med vores arrangemen-ter.
Årets første arrangement var Sankthansaften i Byhaven.

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

Vi grillede vores medbragte mad og vi havde det hyggeligt, det føltes
rart at være i gang igen. Efterfølgende er vi startet op med vores grillaftener og første aften var fredag den 2. juli.

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

1. Suppleant:
Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Vi var ikke så mange og vejret var ikke helt med os. Tågen kom rullende
ind fra havet så til sidst blev det køligt. Vi nåede dog at få grillet og spist
vores medbragte mad. Næste grill aften bliver fredag den 6. august.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Nyt fra bestyrelsen
Iflg. vores vedtægter skulle vi have afholdt vores generalforsamling
inden udgangen af marts men Coronaen var igen årsag til vi måtte
udskyde generalforsamlingen. Sidste år rykkede vi generalforsamlingen
til juli måned og afholdt den i Byhaven men i år har vi i bestyrelsen
besluttet at udsætte generalforsamlingen til næste år. Alle vores
aktiviteter har siden vores sidste udendørs generalforsamling og indtil
Sankt Hans i år ligget helt stille.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til vores medlemmer og vi håber at i også i
vil støtte vores arbejde i år. Medlemskab kan betales kontant til et af
bestyrelsesmedlemmerne eller med en overførsel til vores netbank

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Glemte sager i Byhaven
Hvem har glemt sit batteri og en
fod til et kamera?

Henvendelse til Benny Thiesen
Fuglesangsvej 16,
på mobil 2028 5050 eller
bornholm@fuglesangen.dk

Vi har desværre ikke mulighed for at sende girokort. Vi håber også at vi
får nogle nye medlemmer, et medlemskab koster kun 100 kr. pr.
husstand om året, pensionister ½ pris.
Når vi afholder arrangementer er alle velkomne man behøver ikke at
være medlem for at deltage, vi glæder os til se nye ansigter.

Nyt fra Byhaven
I Byhaven vil vi nedlægge blomsterbedet som vender ud mod marken
og erstatte det med fliser. Vi får så mulighed for at opsætte et ekstra
bord eller to og vi kan dermed være flere deltagere ved vores arrangementer og holde bedre afstand hvis Coronaen ikke forsvinder. Vi
forventer at det vil være klart til sæsonen 2022.
Vi undersøger også om vi kan sætte legeredskaber op i Byhaven, en
dobbelt gynge og vippe. Legeredska-ber og underlag skal være
godkendte efter forskellige normer. Derudover skal der være et årligt
eftersyn af en legepladsinspektør. Når vi har et overblik over de
samlede omkostninger, regler og forpligtigelser vil bestyrelsen træffe
endelig beslutning.
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