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Hasle og Omegns Byting

Sankt Hans aften i Hasle

Efter 2 års pause grundet Covid – 19 - kunne der igen 

i år afvikles fakkeltog, musikkorps, underholdning, 

bålafbrænding, båltale (der blev holdt af borgmester 

Jacob Trøst) og midsommervisen blev sunget, Janne 

Lærkedahl sang for og blev akkompagneret af Britta 

Helweg-Larsen.

Det var en smuk stille aften og det blev måske den 

besøgte Sankt Hans fejring i Hasle igennem årene, 

det blev anslået, at der var ca. 3 tusinde mødt op på 

havnen.

Tak til de mange der deltog og sidst, men ikke 

mindst, til vore frivillige, der gjorde det muligt at 

skabe rammerne til afviklingen!
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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
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

Suppleant
Christian Kofod
Gammeltoft 10, 3790 Hasle
Tlf. 24 84 83 03
Mail: christian.kofod@brk.dk 

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

Esport
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Klubhustilsyn

Mogens Haugbølle

Tlf. 21 76 10 17

Mail: mogens@haugboelle.dk

Klubhusadministration

Rikke Boel

Tlf. 50 98 18 68

Mail: Rikkeboel73@gmail.com

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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Skal vi også sælge din bolig?
Din lokale mægler

2 gratis krus fra 
Royal Copenhagen ved en

gratis salgsvurdering

Tusind TAK for et meget
hurtigt salg af vores bolig.
Altid er man blevet mødt
med et smil og søde
medarbejdere, som har
gjort det godt.

Vi er meget glade for
Søren Mortensens
indsats. Nu venter vi
på at få solgt 2 huse
gennem samme
mægler og håber at
det går lige så godt!

Såvel ledelse som medarbejdere yder
et flot og professionelt stykke
arbejde, der skaber tryghed hos en
sælger, og vi vil uden tvivl vælge
Nybolig Bornholm igen ved
hushandler. Tillykke til jer – og
fortsæt endelig med dette høje
niveau.

Jeg følte mig klart
imødekommet og
informeret som
køber af
ejendommen.

Er meget venlige og
altid til stor hjælp
uanset hvad du kunne
komme med af
spørgsmål og altid en
meget smilende og
venlig medarbejder. Alt
i alt en dejlig oplevelse.

Dem vi har haft kontakt
med hos Nybolig Nexø
har været meget
hjælpsomme, venlige og
imødekommende.

Alt forløb som
aftalt og handlen
var i hus med
kort liggetid.

Alle på kontoret har
været meget
hjælpsomme og
imødekommende ved
mine henvendelser om
købet af lejligheden
når jeg ringede til
dem. Tak for det.

Jeg har været 100%
tilfreds og følt, at Nybolig
Bornholm har været
professionelle og dygtige
hele vejen igennem.

Har været meget tilfreds
med salgsforløbet af
min bolig. Kan kun
anbefale NYBOLIG i
Rønne.

De skal have ros for
deres glæde, optimisme
og ærlighed omkring
vores hussalg, det
smitter.

Tak for god
service og
venlighed.” 
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Siden sidst

Når du læser dette nummer af Nyt fra Hasle og 

Omegn er vi netop begyndt på 2. halvdel af året, og 

det bliver et spændende 2. halvår!

Eksempelvis skal vores fodboldherrer prøve kræfter 

med Københavns serien og mon vi i efteråret får 

gang i byggeriet af vore to Padel tennis baner? 

I skrivende stund er Sildefesten netop overstået 

med et rigtig godt fremmøde og stor succés. 

Vi bringer i dette nummer en række billeder med 

fokus på vores bornholmsmestre i fodbold, 

Sildebold og Sildefesten, billeder som fortrinsvis er 

taget af vores trofaste og dygtige fotograf Mikael 

Vang. 

Flere af vore vinter idrætter holder pause her i 

sommer, mens de fleste udendørs idrætter kører 

videre som hidtil – dog holder enkelte pt. en kort 

pause.

Det er glædeligt at konstatere, at vore ledere og 

trænere igen har formået at holde deres afdelinger 

kørende på et højt niveau med forskellige aktiviteter 

og træning.  

Desværre har vi måttet lukke vores Five-a-side 

håndbold, men vi arbejder på, at få afdelingen op at 

køre igen.

Derimod er der godt gang i vores Fitness i 

”Tjøllingahuzed”, hvor der siden sidst er kommet 

nye og flere maskiner. Læs gerne mere om Fitness 

på vores hjemmeside hasle-if.dk

Fodbold

Sæsonen 2021 / 2022 blev den største sæson for 

vores fodbold afdeling i mange år. 

Som tidligere nævnt har vi fået godt gang i 

børnefodbolden, hvor det er en fornøjelse at se de 

mange piger og drenge under 10 år, som ivrigt 

møder til træning hver uge. 

Herre senior havde den store succés, at alle deres tre 

hold vandt deres respektive rækker – stort tillykke!

Det vil med andre ord sige at vores 1. hold, meget 

velfortjent, kan kalde sig bornholmsmestre og i den 

kommende sæson skal spille i Københavnsserien. 

Det bliver meget spædende at følge holdet der.  

Vores 2. hold vandt deres række, serie 1, og skal i 

næste sæson spille i Bornholmsserien og vores 3. 

hold vandt 7-mands rækken og kan således også 

kalde sig bornholmsmestre. 

Endelig kan jeg nævne, at vores fodboldskole 

hurtigt kunne melde udsolgt. Det blev til en herlig 

og lærerig uge for de 73 unge spillere der, sammen 

med 11 engagerede trænere og ledere, deltog på 

fodboldskolen.   

Sildefesten

Endelig fik vi igen, efter to års pause, afholdt den 

traditionsrige og populære Sildefest – og hvilken 

fest!

Fire dage med stort fremøde, hyggeligt samvær, 

masser af god musik og alle de traditioner som 

Sildefesten byder på.

Torsdag bød eksempelvis på en rekordstor 

deltagelse i vores bankospil, hvor hele 222 spillere 

var mødt frem.

Fredag havde vi 1400 gæster, heraf mange unge, 

som var kommet for at høre Faustix, en af landets 

førende DJ’s.

Lørdag var der traditionsrige aktiviteter som 

Sildebold, Børnekonkurrence, Kuttertræk og 

Grisefest. Der var totalt udsolgt til vores Grisefest 

med 310 deltagere som nød den gode mad og 

havde en fornøjelig aften.
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Hasle Idrætsforening

Kø ved indgangen fredag aften.

Søndagen startede med krakket sild, som Fiske Bo 

bød på, til tonerne af Harmonika Horrana’s 

afskedskoncert. Dagen fortsatte med Børneoptog 

med mange flotte og fantasifulde udklædte børn, 

et flot og stort kagebord fra Hasle’s ”kagekoner”, 

og Sildefesten sluttede med kåring af Miss Sild.

Som ovenfor nævnt, bød lørdagen også på Sildebold.

Årets Sildebold stævne sprængte i år alle rekorder.

Stævnet var udsolgt med 24 deltagende hold og 

mellem 500 og 600 tilskuere troppede op på 

stadion, ud over de 168 deltagende spillere, for at 

følge de både fornøjelige og intense kampe.

Fra stævnet kan nævnes, at vinderne blev de 

rutinerede Hasle veteraner fra BM Old Stars 06. 

De har været med i alle de år hvor der har været 

Sildebold på plakaten, og i øvrigt vandt de også i 

2018. Nr. 2 blev ”Hvad drikker Møller”, et hold 

bestående af de lidt ældre spillere fra HIF’s 1. og 2. 

holdstrup. 

HIF’s kommende storspiller, Miklas Rømer, vandt 

Kabyssen sparket og ”Dyrene fra Dakkedakskoven” 

vandt for bedste udklædning. 

Med disse gode og glade minder fra 

årets Sildefest vil jeg ønske alle et 

godt efterår – vi ses på stadion og 

i hallen.

De bedste hilsner

HC (Hans Christian Pedersen)

Storegade 73

3790 Hasle

Tlf. 2916 4950

Vinderen af Miss Sild: Petrine Borgen
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Hasle Idrætsforening
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Hasle Idrætsforening

Øverst fra venstre: Nicolai Jørly, Lars Gasberg, Rasmus Gasberg, Martin Kure, Claus Holm og Kasper Rømer 

Nederst fra venstre: Nicolai Helby og Bo Jørgensen. Supporters: Felix til Venstre, Magne og Matilde til højre.

Nr. 2 til Sildebold: Hvad drikker Møller.

Vinder af Sildebold: BM Old Stars 06

Vinder af Kabyssen sparket, Miklas Rømer i 

grøn trøje.
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Hasle Idrætsforening

Fiske Bo og sønnen, Kian, leverede den krakkede sild.

Vinder bedste udklædning: Dyrene fra Dakkedakskoven.

Hasle Idrætsforening 

Kontingent for sæsonen 2022 / 2023
Nu kan du i HIF dyrke alle de idrætter du vil for samme pris :-)

Badminton - Bordtennis - Fodbold - Gymnastik - Petanque - Kroket – Floorball

- Fitness – Esport – (Padel tennis)

Du betaler dit kontingent én gang om året, den 1. september, og dit medlemskab gælder i 12 

måneder.

600 kr. for børn og unge til og med 18 år og 900 kr. for voksne over 18 år.

(som svarer til 50 kr. pr. måned og 75 kr. pr. måned).

(Petanque og Kroket betaler 275 kr. for et årsabonnement).

For nye medlemmer vil der ske en graduering i kontingentet afhængig af hvornår man tilmelder sig – 

dette gælder dog ikke Padel tennis.

Læs mere om dine muligheder i Hasle IF her i bladet og på vores hjemmeside Hasle-if.dk, – begge 

steder  finder du også data på alle vores afdelingsformænd, som du er velkommen til at kontakte.

Vi glæder os til at se dig!

Jeg vil også rette en stor tak til de mange 
frivillige der har hjulpet til ved Sildefesten, 

samt til vore sponsorer som har støttet os på 
forskellig vis, uden jer havde det ikke været 

muligt at afvikle Sildefesten. TAK!

/HC
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Vinderne af børneoptoget:

Lucky Luke (Johanne 12 år) med hesten Jolly Jumper. 

Bedstemor Ma Dalton (Frederikke 12 år) og de fire 

Daltonbrødre (Victor 8 år, Hjalte 6 år, Hugo 5 år og 

Hannah 3 år)

Hasle Idrætsforening
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi starter onsdag den 
14. september 2022 kl. 18:30 
og spiller hver onsdag til og 
med onsdag den 26. april 

2023.

Husk ka ekoppen.

Hasle Idrætsforening

Udmattede vindere fra Kuttertrækket efter at have sat ny rekord.
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle IdrætsforeningHasle Idrætsforening

Kåring af Miss Sild.

Konferencier, Mikkel Stenby, hjælper Miss Sild 

kandidaterne fra borde.
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Hasle Idrætsforening

Vinderholdet fra HIF - Bornholms Mestre i fodbold.

Holdet på vej ind på stadion til den sidste turneringskamp. Mesterskabs pokal og kage.
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Fællesspisning

Fællesspisning de 
næste måneder bliver 

10. august, 
14. september, 
12. oktober og 
9. november. 

Håber at se rigtig 
mange både jer der 

altid har boet i Hasle 
og jer der lige er 

tilflyttet. 

Nye og gamle. 
Unge og ældre.
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand / Fanebærer
Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand
”Søs” Maj-Brit Kofod

Tlf. 6118 1574

mskofod@icloud.com

Kasserer
Villy Jensen

Tlf. 4041 2872

villyjensen3700@gmail.com

Sekretær
Jette Vest

Tlf. 6134 1188

jvjv@live.dk

Medlem / Sekretær
Susanne Pedersen

Tlf. 6463 5078

zuzanne55.com

Medlem 
Herdis Jensen

Tlf. 5696 4643 / 3028 4643

herdisj1942@gmail.com

Medlem 

Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en skøn og solrig 
sommer.

Torsdag den 18. august 2022, kører vi sommerens anden udflugt.
Turen køres på nord Bornholm.

Vi skal drikke kaffe et sted.

Der holdes også en pause hvor, vi får øl og vand.

Og så vi slutter af med en dejlig middag, på et ukendt sted.

Arrangementet koster 200.-kr pr. person.

Der køres fra Rutsker kl. 12.45

Fra Hasle Torv kl. 13.00

Fra Solgården kl. 13,00

Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13,15.                                 

Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres samlet ud i det blå.

Vi er hjemme igen ca. kl. 20,30.      

Tilmelding til bestyrelsen senest den 11.august.

Turen til Samsø i uge 34 er aflyst, i stedet for arbejdes der på en tur til 

Sjælland i september måned, i samarbejde med Jan Oles Turistfart 

med udflugt til Frilandsmuseet m.m.

Hold dig orienteret på vores hjemmeside, Facebookgruppe eller 

bestyrelsen.

Lørdag d. 3. september 2022, KL 14.00 i Medborgerhuset
Spiller vi Banko.

Tag en pakke med til ca. 20 kr.

Der kan købes kaffe/ kage til en pris af 30 kr.

 Lørdag d.  01. oktober 2022, KL 14.00 i Medborgerhuset
”Civil i krig”

Svend Aage Olsen, tidligere Almegårds kaserne, kommer og fortæller i 

lyd og billeder om sine udstationeringer på Balkan og i Afghanistan, 

bag frontlinjen.

Mød godt frem så vi kan få en hyggelig og oplysende eftermiddag.

Der kan købes kaffe og kage til 30 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

Hyggeklubben holder ferie til den 7. september.
Der er plads til flere, så mød op den 7. september, hvis det har jeres 

interesse,

I kan også kontakte en fra bestyrelsen som står under ”hyggeklubben”

”Hyggeklubben" v/ sy-damerne har arrangementer hver onsdag i lige 

uger i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00 på Rådhuset.

Ledelse:
Evy Hansen Tlf. 5696 3032 

Inger Hansen Tlf. 2847 5151

Linda Andersen Tlf. 2018 6394

Ulla Andersen Tlf. 2929 4202 

Inger Jensen Tlf. 2310 4917
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Ekspressen
Reklame

eEkspressen
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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

Hasle Info

Åbningstider:

Hele året: 

Lørdage kl. 10-12

I skoleferier desuden:

Mandage 10-12

Tirsdage 14-16:30

Fredage 10-12

UDSTILLINGER I HASLE-
INFO

Karen Dagmar udstiller til 15. 

august 2022.

 

Derefter sætter Michael Anker 

Haasum sin udstilling op.

Michael skriver selv:

 

Billedkunstner Michael Ancher 

Haasum

Jeg er vokset op i Rødovre med en 

tryg barndom takket være en mor 

der gik hjemme og en far der var 

tjenestemand.

Jeg begyndte at male akvarel i 

1991. Jeg er selvlært, også kaldet 

autodidakt.

Fra 1994 til 2021 boede jeg i 

Gilleleje, og fra 1995 til 2005 udgav 

jeg Gilleleje Årsplakat, trykt efter 

akvareller med motiver fra den 

hyggelige lille fiskerby.

Nogle af dem kan stadig købes hos 

mig.

I 1996 begyndte jeg at male med 

acryl og olie på lærred.

Motiverne er i impressionistisk stil.

Med mine billeder ønsker jeg at 

afspejle glæden ved livet, det 

sanselige  og det eventyrlige.

Når jeg maler lytter jeg næsten 

altid til klassisk musik. Det giver en 

dejlig ro.

Ud over at male laver jeg også 

mindre skulpturer i sten og jern.

I 2021 flyttede jeg til Solskins-øen 

Bornholm, hvor jeg nu er gået i 

gang med at male akvareller.

Dansere. Akvarel 800,- Kr.

Den lille café. Akvarel 1200,- Kr.

Svaneke. Akvarel 800,- Kr.

Gudhjem. Akvarel 1200,- Kr.

Toscana. Akvarel 800,- Kr.
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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. 16.00

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson:
Aase Ambrosen

5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden, 
så ring venligst til Aase Ambrosen

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

5. august

Café igen efter sommerferien
14. oktober

Palle Kure kommer og fortæller 

om bornholmske kirker – kunst 

og arkitektur, der siger noget om 

troen

12. august

Café igen efter sommerferien
21. oktober

Café

19. august

På besøg hjemme hos Mie, 

Ellebakken 3

28. oktober

Lukket. Seniortræf hos ELM – 

lørdag d. 29. oktober

26. august

Kristen kunst, - salmer, maling og 

fortælling af Ole Langstrup

4. november

Café

2. september

Café

11. november

Danmark dejligst i sang og 

billeder ved Leif Sonne-Mortensen

9. september

Café

18. november

Café

16. september

Besøg af Richard Vang-Olsen, der 

fortæller om Huse og folk rundt 

om torvet i Hasle ”forr i tider”

25. november

Noget om advent 

ved Torben Hansen

23. september

Lukket. Seniortræf hos LM – 

lørdag d. 24. september

2. december

Pakkebanko og adventshygge

30. september

Café

9. december

Café

7. oktober

Græskarfest

16. december

Vi spiser julemad sammen kl. 

12.30

Program for Café Kilden

2. halvår 2022

Gør det til en vane

at sige TAK til andre;

at udtrykke din taknemmelighed 

med hjertelighed

uden at forvente at få noget igen.

Begynd at sætte pris på alle 

omkring dig

og snart vil du opdage mange 

flere.

Sæt pris på livet – og du skal se:

det kommer til dig i rigere mål.

Citat Cornelius Plantinga. jr
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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 – 14.00 på kontoret. 

Desuden på telefon: 2931 0504 man-fre. 

kl. 8.30-12.30. 

E-post: hala@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Stillingen er p.t. vakant

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
01.09 -31.12.2022

Anja Lillemæhlum

E-post: anjalillemh@icloud.com

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 – Du kan også 

finde os på Facebook under ”Hasle-

Rutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

og Omegn sendes inden d. 23. sept. til 

sognepræsten. 

Til dig, der går i 3. KLASSE – SE HER og vis dine 
forældre det.
MINIKONFIRMAND-UNDERVISNING

Folkekirken i Hasle-Rutsker tilbyder minikonfirmandundervisning til 

alle børn i 3. klasse.

Forløbet 2022 begynder d. 7. september og varer til d. 27. november. 

Det bliver hver onsdag lige efter skoletid, kl. 13.15 - 14.45.

At gå til minikonfirmand er egentlig mere som at gå til klub end til 

undervisning. Men man lærer alligevel en masse. Vi vil være 

nysgerrige på kirken (bygningen), hvordan den ser ud og hvorfor. 

Vi vil interessere os for hvad kirken (menneskene, troen, sangene 

m.m.) har at sige til nutidens børn. Der bliver også tid til at være 

kreative og lege sammen og have det sjovt. 

Deltagelse er fuldstændig gratis. Man kan melde sig til kort efter 

sommerferien ved henvendelse til Elna. Man er også velkommen til 

at kontakte os med evt. spørgsmål. 

Venlig hilsen sognepræst JJR og tidl. kirke og kulturmedarbejder, 

Elna Rønne Debel, tlf. 50495052

KONFIRMANDUNDERVISNING Hasle-Rutsker 22-23
Til alle der går i 7. klasse. 

Konfirmandundervisning foregår om tirsdagen kl. ca. 14.15 til ca. 

16. Første gang er tirsdag d. 23. august. Mødested i Hasle Kirke. 

Tilmelding kan ske ved henvendelse til mig eller via Folkekirkens 

hjemmeside: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/

konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmationsdagene 2023 er i Ruts Kirke d. 2. april og i Hasle Kirke 

d. 16. april.

Mvh JJR, sognepræst

KOM OG SYNG MED - FÆLLESSANG PÅ RÅDHUSET

Torsdag d. 15. september kl. 19.00 indbyder menighedsrådene i 

Hasle-Rutsker til en aften med fællessang. Det foregår i den store sal 

på Rådhuset, Storegade 64, 3790 Hasle. 

Musiker og organist, Anna Rebekka Falk kommer og spiller for os og 

leder fællessangen. Vi synger sange og salmer fra 

Højskolesangbogen og Salmebogen, og nok ikke mindst en del 

høst- og efterårssange/salmer. Der vil være mulighed for at ønske/

foreslå sange og salmer. 

Menighedsrådene byder på kaffe og kage. Alle er velkomne!  
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

AUGUST

14. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
9.00 Ruts 
10.30 Hasle
* Indsamling til Sømandsmissionen

21. – 10. s.e. trin., Matt 11,16-24
10.30 Ruts fælles gudstjeneste.
Derefter kirkernes Sommerudflugt. Tilmeldingsfrist 8 
dage før.

28. – 11.s.e trin.., Luk 7,36-50
9.00 Ruts
10.30 Hasle 

SEPTEMBER

4. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42
9.00 Ruts 
10.30 Hasle Familie-høstgudstjeneste. 
Kirkeklubben medvirker. 
Indsamling* til Kirkeklubben Kirkekaffe

11. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
9.00 Ruts Kirkekaffe 
10.30 Hasle, Nyere lovsang efter prædiken. 
Velkommen til konfirmanderne. Kirkekaffe

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

25. – 15.s.e. trin., Luk 10,38-42
9.00 Hasle
10.30 Ruts Familie-høstgudstjeneset. FDF-
medvirker. Bagefter lidt mad og høstsalg i FDF-huset.
Indsamling* til FDF-Hasle-Rutsker. 

OKTOBER

2. – 16.s.e. trin., Joh 11,19-45 
10.30 Hasle, Fællesgudstjeneste, Nikolaj Kjærby

9. – 17.s.e. trin., Mark 2,14-22
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts, nyere lovsang efter prædiken.
Indsamling* til Bibellæserringen. 

16. – 18.s.e. trin., Joh 15,1-11
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle

23. – 19.s.e. trin., Joh 1,35-51
10.30 Ruts, Fællesgudstjeneste, Knud Henning 
Hansen

30. – 20.s.e. trin., Matt 21,28-44
9.00 Ruts 
10.30 Hasle Børnefamilie-gudstjeneste 

NOVEMBER

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

13. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
Indsamling* til Menighedsfakultetet, Aarhus. 

20. - Sidste søndag i kirkeåret, Matt 11,25-30
Se hjemmesiden www.haslerutsker.dk

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00. 

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 gudstjen-ester 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 menig-hedsrådsmedlem, Ingrid Boesen dagen 
før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557. 

Sensommertid
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AKTIVITETER 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 23.08., 05.10. og 23.11.  kl. 19.00 i 

graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker.

Hasle: 18.08., 08.09., 17.11. og 01.12. kl. 18.30 i 

konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

 

KOMMENDE KONFIRMATIONER 
2023: Ruts Kirke d. 2. april og Hasle Kirke d. 16. april.

2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 07. april. 

NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-

Rutsker

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så 

langt vores ressourcer rækker, bl.a. 

enkeltstående eller regelmæssige 

besøg af en besøgsven eller regel-

mæssig telefonkontakt efter nærmere 

aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til 

lidt forskelligt alt efter behov - Hvis du er interesseret 

i at lave en aftale om noget hjælp - eller om at blive 

frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens 

Jørgen Rasmussen. 

JULEHJÆLP
Hvert år lige før jul har NæsteCare mulighed for at 

uddele et antal julehjælps-poser med julemad m.m. 

(Værdi ca. 600 kr.). Hvis du tænker, du har brug for 

det, er du velkommen til at søge allerede nu ved at 

skrive en mail til sognepræsten (jjra@km.dk). Du skal 

ikke oplyse tal for din økonomi eller andre meget 

personlige ting, men bare med almindelige ord, 

skrive et par ord om, hvorfor du søger. 

Hasle Kirkegård

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

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn fra 4 år til 3. klasse. Leder af klubben er 

Jonna Østergård. Klubben samles næsten hver fredag 

kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44 i Hasle. 

Begynder igen efter ferie d. 26. august. Mere 

information om børneklubben kan fås hos Jonna på 

tlf. 22168752.

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år 

op efter. Vi samles ca. hver anden fredag klokken 19-

21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og 

hører et eller andet fra Bibelen 

For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 

60515989 

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 
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TO KOR I HASLE KIRKE

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor under ledelse af vores organist/kirkemusiker. 

Børnekoret
Det ene kor er for alle børn fra 0. til og med 3. klasse. Øver i Hasle kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 til kl. 17. 
Børn fra hele Bornholm er 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. Vi får en tår saftevand og en kiks hver gang. 

Voksenkoret
Øver hver tirsdag kl 19.00 til 20.30 i Hasle kirke. Koret deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og 
synger julen og sommeren ind ved populære fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke.
- Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt :) 
- Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen. -  

Deltagelse i korene er gratis! Hvis man har lyst til at komme med i et af korene – eller få mere at vide, skal 
man bare kontakte organist og kirkemusiker, Anja Lillemæhlum, der leder begge kor

VIKAR FOR VORES ORGANIST i fire måneder
v/ JJR.

Da vores faste organist Sigga Eythórsdóttir har taget orlov fra d. 1. september 2022, har vi ansat Anja 

Lillemæhlum som organistvikar og korleder fra 1. september til 31. december. Vi er rigtig glade og 

taknemmelige for, at Anja har lyst til og mulighed for at tage stillingen de 4 måneder. Vi ser frem til 

samarbejdet om gudstjenester, kirkelige handlinger, korarbejde m.m. 

Anja Lillemæhlum har en solistklasseoverbygning som klassisk cellist.( advanced postgraduate diploma in 

music) fra Syddansk Musikkonservatorium og er tillige uddannet hos prof. Morten Zeuthen fra Det kgl 

danske musikkonservatorium.

“Kirken er et særligt sted hvor musikken og fællesskabet også har en meget vigtig plads” fortæller Anja, som 

netop har færdiggjort en efteruddannelse i Børnekorledelse hos Susanne Wendt fra DR s børnekors akademi. 

“Jeg brænder meget for at lave børnekor og kor og elsker at se børn som voksne modnes gennem sang og 

fællesskabet omkring det. Jeg arbejder meget med stemmen og kroppen og koret lærer også meget om rytme og 

holde sin egen stemme og have det sjovt med andre der synger.

Jeg har altid spillet meget klaver og komponerer også musik. Jeg er en meget grøn organist men glæder mig til at 

dygtiggøre mig lidt over sommeren og glæder mig til at kunne lede det musikalske i gudstjenesten gennem orgel/

klaver og cellospil. Jeg er en bred kirkemusiker, som også brænder for at bygge bro mellem det folkelige og det 

kirkelige.

Til daglig freelancer jeg med cellospil til diverse anledninger og koncerter. Det kan man læse om på min 

hjemmeside og facebookside. Jeg underviser også i cello, kor, rytmik og klaver på Bornholms kulturskole.

Jeg glæder mig rigtig meget til vikariatet i Hasle og Rutsker kirker”, fortæller Anja.



23

ÅBEN STUDIEKREDS

For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men 

kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken 

og bibelen lidt bedre at kende. Studiekredsen 

samles ca. en gang om måneden. Der er som 

regel et kort oplæg ved studiekredslederen, 

læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen eller 

kirkehistorien og lejlighed til en uformel 

drøftelse. 

Studiekredsen er arrangeret af sognepræsten og 

foregår i præstegården, Storegade 44, 3790 

Hasle, den 17.08., 21.09., 26.10. og 09.11. Hver 

gang kl. 19.30 - ca. 21. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig eller 

bare møde op, hvis du måske er interesseret. 

Venligste hilsener, sognepræst 

Jens Jørgen Rasmussen

Tid Til Tanker

Deltag i et uforpligtende fællesskab, hvor vi er sammen om sang 
og tekster og om at være stille. Sangene vil være små vers, vi stille 
gentager flere gange for at synke ind i sangen, i tankerne og roen i 
kirkerummet. Teksterne kan stamme fra biblen eller fra kendte og 
ukendte mennesker, der har skrevet noget om aftenens emne. 

Onsdags aftener den: 21. sept., 26. okt. og 23. nov. i Hasle Kirke. 
Varighed 30-40 min. Klokkeslættet meldes ud via hjemmeside og 
facebook, når tiden nærmer sig. 
Vh tidl. kirke- og kulturmedarbejder, Elna Rønne Debel – 50495052

Kirkesiderne

Ruts kirke

TAK TIL 
SOGNEMEDHJÆLPER

Sognemedhjælper/kirke og 

kulturmedarbejder, Elna Rønne 

Debel har valgt at fratræde sin 

stilling i Hasle-Rutsker pastorat 

pr. 1. juli 2022. P.v.a. de to menig-

hedsråd vil jeg gerne takke Elna 

for den energi hun har lagt i 

arbejdet og de nye idéer hun har 

bragt på bane og prøvet af. 

Særligt vil jeg takke for hendes 

undervisning af minikonfirmander. 

Det har altid været en stor 

udfordring at samle børnene til 

minikonfirmandundervisning i 

konkurrence med mange andre 

fritidsinteresser. Men Elna har 

bare kløet på, og har formået at 

gøre undervisningen så spænd-

ende, så det er lykkedes at få en 

rimelig stor del af børnene med. 

Derfor er jeg også meget glad 

for, at Elna, på trods af sin 

fratrædelse fra den faste stilling, 

har påtaget sig undervisningen 

af minikonfirmander i efteråret 

22 indtil en ny sognemedhjælper 

er klar til at tage over

ÅRETS VEJ 2022 - en lille julehilsen.

Den 3. december mellem kl. 14-16 vil alle 

beboede husstande på Storegade i Hasle Sogn 

og i Vang i Rutsker sogn få en lille julehilsen fra 

arbejdsgruppen NæsteCare og Hasle-Rutsker 

kirker. 

Det er nu tredje år i træk, NæsteCare Hasle-

Rutsker udvælger en vej i henholdsvis Rutsker og 

Hasle sogne, som får en julehilsen. Så vi regner 

med, det er godt på vej til at blive en tradition. 

Uddelingen af julehilsner til udvalgte veje og 

gader sker for at gøre opmærksom på kirkernes 

diakonale omsorgsarbejde, og for at minde om, 

at kirken findes og er til for alle i sognet. 
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EFTERTANKE - i (værdi)krigens skygge

I østen stiger solen op, den spreder guld på sky (dds. nr. 749). Det gør den heldigvis stadig, hver eneste dag 

og vil blive ved med det, så længe jorden består. Men desværre stiger der for tiden også missiler og bomber 

op i østen og spreder død og ødelæggelse i et omfang, som vi ikke har set siden 2. verdenskrig. Verdens 

største land forsøger at smadre sin meget mindre nabo blot for at udvide sine grænser og blive en stormagt i 

verden. Menneskeliv regnes ikke for noget men ofres gerne i titusindvis! Hvor er jeg glad for, at vores eget 

land, Danmark er med i Nato, så vi selv lever i relativ sikkerhed. Jeg er også rigtig glad for, at den vestlige 

verden har valgt at støtte Ukraine rigtig meget i landets retfærdige kamp for sin overlevelse og sit 

territorium. Men, når så støtten til Ukraine også tillægges store værdipolitiske motiver, synes jeg sagen bliver 

mere speget. For hvilke værdier er det vesten slås for? Det er vi jo ikke enige om? Jo, vi går alle ind for 

demokrati og værdier som lighed, personlig frihed og selvbestemmelse, ytringsfrihed m.m. Men en hel del 

andre såkaldt ”vestlige værdier” er paradoksalt nok lige så ringeagtende overfor menneskelivets hellighed og 

værdi, som diktatorens bomberegn. I den vestlige verden foregår det bare mere i det stille, ved at man har 

frataget de allersvageste små retten til livet, allerede før de bliver født. Derfor er der noget, der klinger så 

hult, når vesten roser sig af egne værdier og ønsker at eksportere dem til resten af verden. Vesten er ikke bare 

i krig mod tyranner, der ikke regner menneskeliv for noget, men også i krig med sig selv om det enkelte 

menneskelivs hellighed og værdi. 
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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:
Johannes Bergmann, tlf. 2447 2104

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 
Lørdag den 24. september kl.13.30 i Den store Sal.
Lillian Hjort Westh kommer og fortæller om Hjemstavnsforfatteren 
Otto J. Lund fra Gamle Dam i Rutsker. Det glæder vi os meget til. En 
fantastisk foredragsholder og Rutskers bedste hjemstavnsforfatter. Tror 
ikke det kan blive bedre, gå derfor ikke glip af denne eftermiddag.
Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 19. september.

Udstilling: Vi har en lille udstilling på Hasle Bibliotek fra den 16. – til 
den 25. september. Det bliver en udstilling om Otto J. Lund fra Rutsker.

November
Lørdag den 12. november kl. 13.30 i Den store Sal.
Julehygge. Traditionen tro med Julesange – Julehistorie – Julebanko – 
Gløgg & æbleskiver – Kaffe & småkager.
Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 7. november.

December
8. december - 1658.

Vedrørende vores åbningstider
Vi ser os desværre nødsaget til at lukke igen, tirsdag formiddag 10.00 – 
12.00, da der desværre ingen opbakning var til dette tilbud. Meget 
ærgerligt. Vi har åbent tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 21.00, hvor alle er 
meget velkomne.

Hasle Kalender 2023
Vi kender alle til prisstigninger i disse tider. Desværre har vores 
Kalender 2023 også blevet berørt af dette, en utrolig prisstigning, som 
vi ikke tør binde an med, de skulle jo gerne kunne sælges til en 
fornuftig pris. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi beklager 
meget, men desværre ingen Kalender 2023 fra Hasle Egnens 
Lokalhistorie & Filmværksted.

Noget der ikke er steget, er vores medlemskontingent, det er stadig 
kun 80,- kr. pr. person, og det er om Året.

&

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

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Erik Borch. (Privatfoto).

En billedskabende 
Bornholmsven

”Billeder fortæller halvdelen af 

historie.” Ordene kom fra min 

gode ven fotograf og kunstmaler 

Erik Borch under et af hans 

arbejdsophold på Bornholm i 

sidste del af 1900-tallet. ”Nåeh…” 

jeg trak lidt på det, men efter 

nærmere omtanke gav jeg ham ret.

Det hele begyndte jo med billeder. 

Og i dag har fotos og tegninger 

uvurderlig betydning i samspil 

med tekster. Og billeder kan 

endda være et godt alternativ, 

hvis der mangler tekster. 

Det er sikkert noget, de aktive 

mennesker bag Hasleegnens 

Lokalhistorie vil skrive under på! 

Erik Borch var kendt som ”Bamse”, 

for han var en stor, godmodig fyr. 

Han var en virkelig god og med-

levende samarbejdspartner med 

Bornholmsforfatteren Eyvind Lind 

og undertegnede, da vi i 1980’erne 

lavede topografiske bøger med 

emner fra Hasle, Rutsker og Nyker. 

I det daglige var Bamse tilknyttet 

lokale ugeaviser i Lyngby-Taarbæk 

og Søllerød, nuværende Rudersdal 

Kommune. Han var ikke en pågå-

ende pressefotograf. På blad- og 

bogområdet var han en glimrende 

miljøfotograf, god til portrætter, 

natur og bygninger. I fritiden 

lavede han malerier. Han var på 

sommerkurser hos maleren Eigil 

Moe i Sandvig og blev elev af 

billedkunstneren Peder Rosen-

stand. Og han skabte noget så 

specielt som malede indslag i 

fotos. Billeder i den genre fik han 

udstillet på Stadsbiblioteket i 

Lyngby.

Bamse glædede sig altid enormt, 

når vi kunne få et par fridage fra 

bladarbejdet og tage til Bornholm. 

Når trekløveret tog rundt og 

samlede materialer til bøgerne, 

så var Bamse ikke en, der bare 

knipsede løs. Han levede med i 

oplevelser og stemninger, hvad 

enten vi travede rundt i et natur-

område – en gang i høj sne ved 

Levka – samlede oplysninger om 

landboliv eller sad og hørte en 

fisker fortælle. Og han knipsede 

diskret under samtalerne. 

Vi plejede at bo hos mine forældre 

i Hasle. De betragtede nærmest 

Bamse som en søn af huset, og 

når han forærede dem tegninger 

af bornholmsk natur, så blev de 

sat op med knappenåle på 

væggene i entréen. Bamse blev 

afholdt på grund af sit blide og 

venlige væsen og fik mange 

venner på Bornholm, Hasles 

tidligere sognepræst Jørn 

Sjøholm var en af dem. 

Trekløverets arbejde med 

Bornholmsbøgerne foregik fra 

midten af 1980’erne til 1991. Men 

i 2000 fik Bamse og jeg udgivet 

”Familien på Sandegaard” på 

Bornholms Tidendes forlag. Og 

det skal nævnes, at da Bamse 

havde ryddet op i sine arkiver, fik 

Hasleegnens Lokalhistorie en 

stor stak af billeder, som han 

havde taget i Hasle og omegn. 

Jeg fik senere samarbejde med 

Bamse på forskellige områder. 

Blandt andet omkring et 

bogprojekt om det historierige 

Fortunen i Dyrehavens udkant – 

det ene af mine to danske 

yndlingsområder. Det andet er 

skovstrækningen mellem Rønne 

og Hasle, som naturligvis har 

førstepladsen. 

Erik Borch døde i 2006. Han var i 

mange år plaget af hårde 

skavanker. Men med sit positive 

livssyn forstod han altid at fange 

hverdagens små og store glæder. 

Han nød at være sammen med 

mennesker – der også nød 

samværet med den godmodige 

billedmester og Bornholmsven.  

                                                           

Arne Ipsen. 

Billedkunstneren Erik Borch foran sit 

staffeli. (Foto: Erling Irving Jensen).
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ER HASTIGHED 
OGSÅ VIGTIG 
FOR DIG?

Kathrine Steenberg: På billedets bagside står der: "Systue 

på fortovet". Moster Kathine Steenberg. Hun havde også 

en pigeskole for familiens og byens børn. Billedet 

stammer fra Carl Aage Reuss' samling.

På grund af Coronaen, der gennem flere år har 

hindret os i at mødes til det årlige klassetræf i Hasle, 

kontaktede jeg mine gamle klassekammerater pr. 

telefon / mobil – via e-mail – via appen Face Time.

PÅ TRODS AF vores sociale isolation har det alligevel 

været muligt komme i kontakt med dem, der havde 

gået hos Frøken Steenberg for at spørge om, hvad 

de kunne huske fra denne tid?

Pogaskolan var en forskole, der skulle gøre os 

egnede til at komme i ”den rigtige skole” – HASLE 

BORGERSKOLE.

Her lærte vi at stave – skrive – tælle – regne – synge 

sange/salmer og bede fadervor.

Skoleredskaberne bestod af: Et penalhus med 

blyanter og viskelæder, stilehæfte og læsebogen 

Ole Bole.

I skolestuen var der et langt bord med bænke uden 

ryglæn på hver side af bordet. 

Når vi kom til indgangen, stod frk. Steenberg og tog 

imod os. 

Drengene skulle bukke og pigerne neje og begge 

give hånd.

I alt var vi 16 elever (poge) 12 piger og 4 drenge.

Pogaskolan fik stor betydning for vores sociale 

fællesskab og vores sprog (talesprog), fordi frk. 

Steenberg talte bornholmsk til os i sin undervisning, 

som det fremgår af Annelise Kahrs beretning:  

Annelise Kahr (f. Jensen, datter af skibsfører Jørgen 

Jensen).

Jeg bliver helt varm om hjertet. Det var en 

vidunderlig tid, som jeg husker med glæde. Jeg 

fornemmer ligefrem duften af hende. (Lavendel, tror 

jeg). Række hånden frem til hilsen og neje, når vi 

mødte og de søde artige drenge bukkede pænt. På 

med inde sko og så var der morgensang. I det hele 

taget husker jeg at vi sang meget. Vi lærte klokkan, 

vi bandt snørebånd, lærte om tal og skrev blokbog-

staver. Der blev tegnet og malet.

Jeg mindes også Frk. Steenberg´s have med mange 

flotte blomster, som hun solgte af. Om lørdagen 

blev jeg sendt op for at købe en buket til min mor, 

der fik jeg en fin undervisning i, hvad navnene var 

på de forskellige sorter.

Vi boede dengang i Strandgade 5, lige nedenfor 

Pogaskolans have, hvor jeg fik lært min gode 

gammeldags bornholmske 

dialekt hos Magda og Christian 

Holm og min oldefar. Der blev 

pudset rigtig godt af i Pogaskolan, 

så meget, at min far nægtede at 

tale med mig i telefonen. Han 

forstod ikke en pind, før jeg lærte 

at tale rigsdansk i pigeskolen i 

Espergærde.

Den sidste årgang af POGASKOLAN i Hasle hos frk. Steenberg i VESTERGADE 33, 
1949/50 – fortsættelse.

Peder Olsens hus i Vestergade 33.
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Hver dag sluttede vi af med 

sangen:

Nu er timen til ende 

Og fra skole vi gå

Hvad vi lærte derhenne

Skal vi nok huske på.

Lillian Attle

Jeg kan huske vi gik ind ad døren 

fra Vestergade. Så åbnede der sig 

en anden verden, med brosten 

langs huset og en eventyragtig 

have med træer og et væld af 

blomster og grøntsager.

I det første hus på venstre hånd, 

var der en rulle, hvor de rullede 

duge og andet, for folk i Hasle. Til 

højre lå stuehuset. Vi gik gennem 

den lille forstue og ind ad en dør 

i den inderste venstre side, så var 

vi inde i den lille skolestue, med 

det lange bord, hvor vi sad på 

den lange bænk.

Nogle af os havde tavler og kridt, 

men senere skrev vi lidt på papir.

Skolestuen var meget lille og der 

var 1 eller 2 vinduer ud til en høj 

væg, som var meget tæt på 

vinduet. På den anden side af 

denne væg, var indgangen til ” 

Røger-Holm”.

Inge Skovgaard Petersen (f. Jensen)

Jeg husker ikke så meget fra 

Pogaskolan. Kun at jeg var meget 

glad for at gå der.

Husker at jeg blev drillet af min 

storesøster, når jeg kom hjem, 

fordi jeg skrev 6-tal som så ud 

som et 9-tal.

Jeg gik i 3 søndagsskoler. I den 

ene kom man på udflugt til 

Brændegårdshaven. I den anden 

fik man en flot papirkurv til jul.

Aage Funck

Husker at min far sagde, at det 

var meget vigtigt at jeg mødte, 

fordi han skulle betale Mult. 

(Husker ikke rigtigt, hvor meget 

det var). Pengene var små og vi 

var mange børn. Far havde små 

jordlodder, 3 forskellige steder i 

Hasle, hvor han dyrkede kartofler 

og grøntsager, som han kunne 

sælge af. 

Inge Holm

Husker der var en lang bænk 

uden ryglæn. Vi var virkelig 

mange ca. 20, tror jeg. Frøken 

Steenberg stod for enden af 

bordet og var meget skrap mod 

drengene. Vi havde en lille 

skrivebog. Og så sang vi meget.

Annelise Kofoed (A K`s far solgte 

mælk fra hestevogn fra mejeriet  

”Svalhøj”)

Jeg cyklede til Vestergade i al 

slags vejr. Vi boede i Svalvang, så 

jeg havde 2 km til Hasle. Jeg 

husker det som en dejlig tid. Vi 

sad omkring et langt bord – 

synes vi var mange. Vi lærte at 

stave og læse ord og sætninger. 

Og jeg fik lært mine klassekam-

merater at kende, indtil vi alle 

skulle begynde 1. klasse hos frk. 

Dam efter sommerferien på 

Hasle Borgerskole.

Ellen Hamfeldt Petersen

Jeg fik en flot nålepude af frøken 

Steenberg, som hun selv havde 

lavet.   Den har jeg endnu. Jeg 

mener, at jeg kunne læse, da jeg 

kom i skole.

Lars Mogens

Jeg husker kun, at hun var en 

gammel dame. (65 år. RH)

Rudy Hassing:

Da Corona-smitten toppede 

krævede det, at alle skolebørn 

skulle blive hjemme og modtage 

fjernundervisning. Vi var mange 

bedsteforældrene, der måtte 

træde til for at aflaste familien. 

På denne måde fik jeg indblik i 

nutidens anderledes undervis-

ningsmetoder.

Undervisningen foregik via en I- 

Pad. Det startede klokken 8 om 

morgenen.  Underviseren trådte 

frem på skærmen og sagde go

´mor´n til børnene, der kunne se 

hinanden på skærmen. Så fik 

børnene stillet dagens opgave. 

Herefter kunne eleven i et hæfte 

arbejde på egen hånd. Klokken 

14 vendte underviseren tilbage 

for at se om opgaven var løst. Så 

var skoletiden forbi.

Men det sociale samvær med 

kammeraterne har været meget 

savnet.
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Når jeg tænker 72 år tilbage på, 

hvordan vi blev undervist i 

Pogaskolan, kan jeg på en måde 

godt blive fascineret af den nye 

teknologi. Men den personlige 

kontakt med underviseren og 

dennes personlighed, har 

tydeligvis sat sine spor i vores 

fælles erindring om frøken 

Steenberg.

Nu er det coronaen heldigvis overstået – så nu lyder det:

Ole Bole skal i skole

Slut med spisebord og stole

Lærere på skærmen

Og søskendes sværmen

Oles far og mor var flade

Men nu er de virkelig glade

Snart skal de retur

Til eget tastatur.

Og så dukker der midt i Coronatiden (2020) en 

fremragende billedbog op: Mine første 

BORNHOLMSKE ORD. Så vi igen kan lære det 

bornholmske sprog!

 Hurra! Så kan ”Den Aktive Klasse” igen mødes til 

vores årlige klassetræf den 18. juni 2022. 

Rudy Hassing

Med stor tak til Richardt Vang-Olsen for uvurderlig hjælp.
Sarah får fjernundervisning.

Den aktive skoleklasse fra 1950 på The Ranch i Rutsker.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & 

Filmværksted har som navnet 

indikerer en afdeling som 

arbejder med registrering af 

egnens historie m.v. på film.

Filmværkstedet blev en del af 

Lokalhistorisk forening da EGN 

Film (Erik Grønvang Nielsen Film) 

i april 2015 tilbød at blive en del 

af foreningens aktiviteter.

Vi har udstyr til at optage lyd og 

billeder-samt redigeringsudstyr 

til at producere færdige dvd´er.

Filmværkstedet har gennem 

tiderne produceret adskillige film 

– en oversigt findes på 

Lokalforeningens hjemmeside 

under mærket ”Filmværksted”. 

Filmene udbydes til salg for et 

beskedent beløb til dækning af 

materialer m.v.

Medlemmer med interesse for 

filmfremstilling mødes i perioder 

en – to gange om ugen for at 

planlægge eller færdigbehandle 

igangværende projekter.

Har du interesse for 

filmprocessen eller ideer til nye 

projekter er du meget 

velkommen til at møde op i 

foreningen.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Hasle Egnens historie

Vil du være med til at 

dokumentere/belyse Hasles 

nyere historie?

Der er sket meget i Hasle 

gennem årene – mere end vi går 

og tror. Meget er glemt – men 

måske kan vi genopfriske det 

meste, hvis vi samlet prøver at 

løfte opgaven.

Filmværkstedet vil forsøge at 

samle materiale til en film om 

byens liv gennem nyere tid (1880 

frem til i dag).

Mange bygninger er revet ned, 

værksteder/forretninger ophørt 

og nye områder er blevet 

bebygget osv.

Frem med de gamle fotoalbums 

og filmklip og kig efter billeder 

med personer i 

arbejdssituationer, fotos af 

butikker, håndværkere o. lign.

Vi håber at læserne af Hasle Nyt 

vil hjælpe os ved at låne os det 

fundne ”guld” til dette projekt 

som vi så vil kopiere og levere 

tilbage.

Skulle der blandt læserne være 

en eller flere filminteresserede/

kyndige som kunne tænke sig at 

bruge nogle timer sammen med 

os er de meget velkomne – vi har 

plads til flere.

Johannes Bergmann.
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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

Sankt Hans i Rutsker Byhave

Som det kan ses på billedet var vejret med os da vi fejrede Sankt 

Hans aften i Rutsker. Vi var ca. 40 borgere som havde valgt at holde 

denne aften i Byhaven. Vi startede med at grille og efterfølgende 

blev heksen sendt til Bloksbjerg.

Støt Rutsker Sogneforening- 
din lokale Borgerforening

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

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

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
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Ny formand på Bornholms Center for 
Kunsthåndværk  

Ved generalforsamlingen på Bornholms Center for 

Kunsthåndværk - Grønbechs Gård blev Lene 

Feldthus valgt som ny bestyrelsesformand. 

Feldthus kommer med en bred erfaring indenfor 

turisme og kunsthåndværk. Og da hun tidligere 

har arbejdet sammen med centerleder Lene 

Havtorn, er der fuld fart på fra dag ét. 

Feldthus og Havtorn har tidligere arbejdet sammen 

på Center for Regional og Turismeforskning (CRT), 

hvor Feldthus var direktør fra 2012 - 19. Nu er holdet 

genforenet hos Grønbechs Gård.

 

”Det er sjovt og dejligt at kunne arbejde sammen 

med Lene Havtorn igen”, siger den nye formand 

Lene Feldthus. ”Vi kender jo hinanden rigtig godt fra 

tiden på CRT. Det gør, at vi allerede er ude af start-

hullet, og ved hvordan vi bedst støtter hinanden i 

hver vores rolle.” 

På CRT studerede Feldthus og Havtorn kunsthånd-

værk og turisme ud fra et forsknings- og udviklings-

perspektiv. Nu får de mulighed for at omsætte deres 

unikke indsigt i praksis. 

”Det har altid optaget mig hvordan lokale styrker og 

ressourcer driver lokal udvikling”, siger Feldthus. 

”Kunsthåndværket er et fremragende eksempel. Vi 

er begavet med et fantastisk økosystem omkring 

kunsthåndværket her på Bornholm - der tilmed har 

bragt os i international klasse.”  

Havtorn tilføjer: 

”I vores forskning har vi set, at kunsthåndværk er en 

vigtig del af det, der tiltrækker folk til Bornholm. 

Kunsthåndværk skaber en identitet. Det levende 

kunsthåndværk gør det mere interessant at bo her. 

Og hvis det er et dejligt sted at bo, er det også et 

dejligt sted at besøge”, siger Havtorn. 

Kunsthåndværk er vigtigt for turismesektoren, det 

trækker folk hertil og skaber økonomiske 

muligheder for bornholmerne. Det er noget, som 

Feldthus og Havtorn gerne vil udvikle yderligere: 

”Som formand vil jeg arbejde for, at Bornholms 

Center for kunsthåndværk udfylder sin rolle i 

økosystemet og bidrager til ikke bare fastholdelse, 

men også udvikling af Bornholms kunsthåndværks 

position”, siger Feldthus. 

Et bredt netværk inden for internationalt 

kunsthåndværk 

Noget andet, som Feldthus og Havtorn har arbejdet 

meget med, er at opbygge dybe relationer til andre 

nordiske regioner med en stærk kunsthåndværker-

tradition. Det vil de bruge til at sætte mere fokus på 

Grønbechs Gård og være med til at tiltrække flere til 

Bornholm. 

”I løbet af de sidste 10 år har vi opbygget dybe 

tillidsfulde relationer til særligt Island og Nordnorge 

hvilket betyder, at det er nemt for os at udveksle 

viden og bygge projekter sammen. Dette samarbejde 

vil vi udvide til andre World Craft Regioner”, siger 

Havtorn. 
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Mange nye partnerskaber og arrangementer venter 

på centret i Hasle. Målet er at bruge det netværk og 

den viden, som teamet har, til at gøre Grønbechs 

Gård endnu mere attraktivt og skabe mere opmærk-

somhed omkring Bornholm. Holdet glæder sig til at 

komme i gang: 

”I de sidste 10 år har vi studeret det her udefra”, siger 

centerleder Lene Havtorn. ”Så det føles dejligt 

endelig at komme indenfor! Og jeg kan ikke 

forestille mig et bedre sted at omsætte vores viden 

om turisme og kunsthåndværk til praksis. Bornholm 

er et af verdens mest spændende kunsthåndværks-

områder, og Grønbechs Gård er centrum for 

Bornholms kunsthåndværk. Det er det naturlige 

sted at starte, hvis man vil have et overblik over det 

smukke håndværk, som øen har at byde på.” 

”Derfor har vi også som mål at få endnu flere – både 

turister og bornholmere - indenfor dørene på 

Grønbechs Gård”, tilføjer den nye formand, Lene 

Feldthus. Udstillingen Mesterværker 2022

- og det er stadigvæk en fornøjelse at være frivillig i 

disse skønne omgivelser. Det være sig selve den 

gamle købmandsgård og de mange dejlige, kreative 

og smukke værker, som kunsthåndværkerne her på 

øen og kunsthåndværkerne fra udlandet udstiller og 

sælger. 

I juli var flere af os frivillige – alle dem, der kunne og 

havde lyst – på en lille rundtur på øen. Vi startede i 

Rønne hos DitteMarie Koudal, som har butikken 

KLODEKÆR i Lille Madsegade, hvor hun præsenterer 

og sælger et udpluk af kunsthåndværkernes 

produkter. 

I Nexø besøgte vi butikken HOLMER, Brogade 7A, 

hvor ejeren Pauli fortalte om, hvordan han arbejder 

på at forene salg af kunsthåndværk og café. Et rigtig 

godt koncept. Her fik vi serveret en velsmagende 

frokost-sandwich samt en øl eller vand. 

Så gik turen videre til Svaneke, hvor vi parkerede på 

den nyligt oprettede P-Plads. Her var rigtig god 

plads, kan jeg bare oplyse! Vi spadserede forbi 

kirken ned til kunsthåndværkerbutikken, Postgade 

21, hvor guldsmed Anders E. havde dagens vagt og 

fortalte om konceptet her. Smuk butik. 

Vi sluttede af hos Lene og Peter i deres dejlige hus, 

hvor ikke mindst skyggen i haven var skøn. En dejlig 

og oplysende tur, hvor snakken gik ganske livligt.

Ida Olsen

GRØNBECHS GÅRD har åbent tirsdag til søndag kl. 11-17
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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: 

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

21 16 84 79

Medlem:

Inger Holm

56 96 91 95

Medlem:

Jette Vest

61 34 11 88

Suppleant:

Karsten Madsen

56 96 43 42

Suppleant:

Ketty Dam

24 62 09 84

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”

Go´ motion

Mandag kl. 10:00-11:00.

Gymnastik for aktive ældre.

Vi mødes på hyggelig vis, får 

pulsen op, sved på panden, en 

god latter og socialt samvær.

Annemarie Sonne-Pedersen

Tlf.: 2575 5989

Engelsk

Mandag kl. 13:30-15:00.

Dagligdagens engelsk for både  

øvede og ikke øvede.

Barbara Andersen - tlf.: 2049 4079

(Opstart 3. oktober 2022).

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

Onsdag kl. 13:00-14:00.

Der er både siddende og stående 

øvelser.

Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Kortspil

Torsdag kl. 12:15-15:15.

Spillerne har det hyggeligt.

Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Hyggeligt samvær

Torsdag kl. 13:00-15:00.

Strik lapper (15x15 cm) af 

forskelligt restegarn – til 

velgørende formål.

Kom og vær med.

Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Motion for mænd

Torsdag kl. 15:30-16:30.

Styrke- og konditionstræning.

Johnny Drachmann

tlf.: 6171 3848

Efter en forhåbentlig dejlig sommer starter ugeprogrammerne igen

Mandag, den 5. september 2022. (Engelsk dog først 3. oktober).

Vi ses !
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Engelsk !                                      

Vores ”Engelsk hold” har ligget stille i et par år, 

men nu har vi fået ny underviser og kan derfor

igen tilbyde engelsk undervisning.

Tøv ikke med at melde dig, selv om det er MANGE år siden, du sidst har beskæftiget dig med engelsk.

Alle kan være med, hvis man bare har lidt kendskab til sproget. Vi begynder ikke helt forfra, men 

tilrettelægger undervisningen efter deltagernes udgangspunkt.

Det er gratis at deltage, men der skal betales for eventuelle bøger og/eller materialer.

Kommende arrangementer:

Sangeftermiddag tirsdag, den 20 sept. kl. 13:30 Fællessang med de gode gamle sange.

Lisbeth Kjøller spiller og Anni Westh er

”forsanger”.

Sangeftermiddag onsdag, den 12. okt.  kl. 13:30 Fællessang med de gode gamle sange. 

                                                                                       Lisbeth Kjøller spiller til.

Bustur fredag, den 28. okt. kl. 13:00 Start Toftelunden 5. 

Vi skal ud og ser om efterårsfarverne er 

kommet til Bornholm -  vi får en kop

eftermiddagskaffe med kage 

 – og vi forventer at være tilbage på   

Toftelunden 5 igen ca. kl. 16:00.

Generalforsamling tirsdag, den 8. nov. kl. 13:30 Se nedenfor.

Aktivitetscentret i Hasle

Generalforsamling:

Aktivitetsrådet afholder generalforsamling

tirsdag, den 8. november 2022 kl. 13:30

på Aktivitetscentret, Toftelunden 5, 3790 Hasle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

         Efter generalforsamlingen er Aktivitetsrådet vært med kaffe og kage.

Fors
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 12.00 – 16.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

Butiksudvalg

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf. 30 70 46 35

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

I Hasle Genbrug er vi stolte af at gøre en forskel. Vi gør noget godt for 

miljøet, når vi giver dit brugte tøj en chance til. Vi gør noget godt for de 

frivillige, der oplever fællesskab og sammenhold, når de går på arbejde 

i butikken.

Og ikke mindst gør vi en forskel for verdens fattigste.

For når I køber bøger, møbler, tøj eller isenkram i butikken går 

pengene direkte til arbejdet i Afrika, hvor bl.a. børn får mulighed for at 

komme i skole. En ting som vi i vores land ser som en selvfølge.

Vi kunne stadig godt være nogle flere frivillige i butikken, så hvis du 

har lyst til at være med i vores fællesskab, så kom og besøg os i 

butikken.

Genbrug er også at finde nye måder at bruge ting, der ikke er moderne 

mere. En fin gammel kaffekande kan blive til den fineste vase. Faconen 

er god og det dekorative er fantastisk. 

En umoderne kjole kan blive syet om til en fin pigekjole. En brudekjole 

kan blive den flotteste festkjole. Gammel voksdug kan blive puder der 

kan tåle at være ude i dårligt vejr. Fantasien kender ingen grænser. 

Vores åbningstider er fortsat reduceret, men vareudbuddet er ikke 

blevet mindre.

Følg os på Facebook ”Hasle Genbrug”

Annelise Bergmann
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Frivilig fredag

HASLEpakken

Velkommen til 
Hasle

Tilbud til alle tilflyttere med 
postadresse 3790 Hasle, med 
tilbud fra byens forretninger, 
virksomheder og foreninger.

Da vi ikke kan få automatisk 
besked om tilflyttere, må du 
selv give os besked til 
Karin Pihl, 
mahlert@post11.tele.dk  

gerne med kopi af forsiden 
af købsaftalen eller 
lejeaftalen – så du også kan 
få din pakke.  

Er din butik, virksomhed 
eller forening endnu ikke 
med i pakken, så tag gerne 
kontakt til Karin Pihl. 

Det er gratis at være med på 
folderen – din pris er alene 
dit tilbud når kupon 
anvendes.
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Optimisme over hele linien…

Hvor er det en fest at være en del af Svartingedal 

Skole, bogstaveligt talt. Foråret på Svartingedal har 

været smækfyldt af aktiviteter og spændende tiltag, 

der er virkelig kommet gang i den efter Corona’en 

har sluppet os en smule.

For et par uger siden var det tid til Festugen, som 

blev afsluttet med et brag af en skolefest torsdag 

aften, som forældre, bedsteforældre og søskende 

virkelig forstod at bakke op om, tak for det!

Heldigvis har Solskinsøen vist sig fra sin bedste side 

i foråret. Skovskolen var virkelig nydt godt af dette. 

Vandhullerne omkring skolen har været godt 

besøgt og børnene har lært lidt om, hvilke insekter 

og dyr, som gemmer sig i vandet.

SFO’en har været i festligt humør i foråret og 

afsluttede deres indianer-tema med en stor 

indianerfest på ægte indianer-manér, med fuld 

krigsmaling og flotte indianerdragter børnene selv 

havde lavet.

SFO-børnene var lidt anderledes påklædt, da de 

afholdt Gallafest i SFO’en Her var det de flotte kjoler 

og de stilige slips, der blev fundet frem til 

lejligheden. Børnene spiste sammen og derefter var 

der fest, dans, fri bar med børnedrinks, Vild med 

Dans, limbo og andre konkurrencer.

SFO-børnene sluttede skoleåret af med en tur 

udenøs, da de tog et smut til børnemusikfestivallen 

”Vilde Vulkaner” i Vordingborg. 3 dage med fede 

koncerter og hygge i teltet, langt fra far og mor.

Den sidste uge før sommerferien fandt den årligt 

tilbagevendende Hammershusmarch sted, torsdag 

var hele skolen en tur i Brændesgårdshaven og 

sidste skoledag blev fejret med sang, is til alle og en 

meget våd vandkamp for dem, der havde lyst til den 

slags.

Når vi kigger fremad mod det kommende skoleår, er 

der mange spændende ting i støbeskeen. Kreative 

og proaktive ansøgninger har resulteret i midler fra 

såvel Åben Skole som Friluftsrådet. Vores skønne 

elever vil blive forkælet med spændende projekter 

f.eks. omkring mad, natur, historie og musik. Nogle 

kommer en tur til Hammershus, andre skal i teatret 

osv.

Og, så skal vi have høns… Vi kan pga. Friluftsrådet 

nu endelig få vores drømme om høns på skolen 

gjort til virkelighed. Det samme er tilfældet, når vi 

taler om et shelter, som vi virkelig har ønsket os 

længe. Vi får et shelter!

Forfatterugen, som i indeværende skoleår var en 

kæmpe succes, er der heldigvis også fundet midler 

til for næste skoleår og 7. klasse er så heldige, at de i 

Håndværk og Design kommer til at møde, og 

forhåbentlig blive inspireret af, 5 af Bornholms mest 

spændende kunstnere.

Vores hjertebarn Skolestyrken arbejder videre… 

Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, støttet 

af bl.a. Mary-Fonden, som inkluderer hele skolen i 

det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at 

forebygge og håndtere mobning. Skolen har i løbet 

af året fået uddannet en række ressourcepersoner, 

som er rygraden i det fortsatte arbejde med de 4 

temaer: trygge fællesskaber, 

ligeværd, elevernes stemme og 

mobning.

Sommerferien er nu godt i gang 

og vi kan gøre status efter et 

forår, hvor det sociale endelig 

kunne prioriteres frem for 

håndvask og isolation.

Vi er så heldige, at der er elever 

nok til hele 2 børnehaveklasser 

på skolen, når skoleåret starter 

efter sommerferien. Vi kan 

næsten ikke få armene ned af 

bar begejstring. Samtidig får vi 

endelig en fuld overbygning, da 

den nuværende 8. klasse jo 

bliver til en 9. klasse.

Svartingedal Skole
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Svartingedal Skole

Ekstraordinært mange børn og 

forældre vælger Svartingedal 

Skole til, når de af den ene eller 

anden grund skal skifte skole, 

hvilket har resulteret i, hold fast, 

14 nye elever fra andre skoler 

bare i den seneste måned! Det er 

et meget stort tal og et stort 

skulderklap til hele skolen, at vi 

bliver valgt til i det omfang.

Det er stå stort, at vi kan 

fortsætte den positive udvikling 

på skolen og vi håber, at vi også 

frem over vil kunne fortsætte 

denne. Vi fortsætter i hvert fald, 

så godt vi kan, med at udvikle 

skolens fysiske rammer såvel 

som den pædagogiske platform 

for skolens arbejde og håber, at I 

derude fortsat vil støtte op 

omkring skolens arbejde også i 

det nye skoleår, som kommer før 

vi ved det.

Svartingedal Skole ønsker jer alle en 
rigtig god sommer 
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