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KUK i Hasle
Her følger programmet fra KUK - december, januar og februar.
14. december: "En sød og liflig klang" - julekoncert med "6 vokalister".
Klangen vil lyde fra kendte julesalmer, -sange og carols – både i klassiske versioner og i sjove og
spændende arrangementer. Koncerten foregår i Hasle Kirke.

18. januar 2019: Bjarne Kure - helt seriøst og melodiøst
Bjarne Kure går nu en anden vej i det musikalske univers. Nu er det skønne viser og smukke ballader
der står på programmet. Koncert med spisning på Hotel Herold.

15. februar 2019: Stanley Samuelsen - den færøske trobadur og fingerpicker
Stanley Samuelsen er verdensberømt på Færøerne og turnerer flere gange om året i sit fødeland.
Stanley er dog bosat i Danmark og synger egne sange på både færøsk og dansk. Han spiller desuden
den berømte og svære fingerpicking teknik på sin guitar. Koncert på "Det gamle Rådhus", Hasle.
Tid, priser og billetsalg vil blive annonceret i Tidende og på Facebooksiden "KUK i Hasle".

En herlig, nostalgisk aften fredag 2. november på Det Gamle Rådhus i Hasle med Janne Lærkedahl Kvartet.
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

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

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

Klubhuset
Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 10 17
Hasle Hallen
Byvangen 6, 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

R32 Ninni

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

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

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Så er sommeren desværre vist
ved at være forbi for denne
omgang. Efterårets blæst er
begyndt at sætte sit præg på
hverdagen med både blæst og
regn, ligesom temperaturen er
dalet.
Sommerens aktiviteter på boldbanerne er inde i slutfasen især
for fodboldspillerne som der har
været mange af i løbet af
sommeren, tak for det. Både
kroket- og petanque spil-lerne er
selvfølgelig stadig i gang og som
jeg er orienteret så vil de blive
ved så længe vejret tillader det.

Der er indrykket annonce i
denne udgave af Hasle Nyt hvor
alle dage og tidspunkter er
oplistet. Jo flere der deltager i
møderne som større indflydelse
har du og har også her mulighed
for uddeling af ris og ros – så
deltag og vær aktiv for din idræt.
Jeg vil selvfølgelig også gerne
opfordre til, at så mange som
muligt deltager i vores generalforsamling som også er angivet i
bladet som afholdes i marts
måned. Bestyrelsen vil – som
altid – gerne høre ris og ros om
hvad der sker i de enkelte
afdelinger og samtidig høre
forslag til hvorledes vi kan

forbedre os og samtidig sørge
for, at vores idrætsforening kan
bestå længe endnu.
Afslutningsvis vil jeg gerne
meddele, at der på ved vores
boldbane er et ny renoveret
legeredskab som kan benyttes af
alle børn i forbindelse med evt.
afvikling af fodboldkampe på
banerne.
Til sidst vil jeg gerne ønske jer
alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår – jeg håber vi ses
rigtig mange gange i det nye år i
H I F regi.
Hilsen
Johnny Asmussen

Vinterhalvårets aktiviteter er for
nogle afdelingers vedkommende
startet og flere kommer til, så jeg
håber at alle vores medlemmer
er kommet i gang med deres
indendørs idræt således, at den
kondi som er opnået i løbet af
sommeren stadig kan være der
når vi sætter os til jule- og
nytårsbordet.
Jeg vil denne gang gerne
opfordre til, at så mange som
muligt vil deltage i de arrangerede
medlemsmøder i januar måned.
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Hasle Idrætsforening
Medlemsmøder
Petanque:
Gymnastik:
Fodbold:
Bordtennis:
Kroket:
Badminton:

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 13.00 i klubhuset
Mandag den 21. januar 2019 kl. 20.15 i pavillonen
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.30 i klubhuset
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset
Mandag den 28. januar 2019 kl. 13.00 i klubhuset
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 i pavillonen

Generalforsamling
HIF:

Fredag den 22. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, trænere og ledere en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

PETANQUE
Så er efteråret blæst godt i gang,
og en forhåbentlig god vinter
står for døren, så vil jeg lige tage
et tilbageblik på den sidste
halvdel af vores sæson.

DGI turneringen endte med at
hold 2 i A rækken må rykke ned i
B rækken næste år, hold 1 i C
rækken bliver i rækken, så vi
kommer igen.

Klubmesterskabet i single blev
afholdt søndag den 12 august
med 12 deltagere, og efter nogle
spændende kampe kunne vi
kåre årets klubmester 2018, det
blev Bernt Mortensen foran
Henrik, Bo og Senna.

Vores næste arrangement er
vores årlige julefrokost den 24.
november, og når dette blad
udkommer er tilmeldingen i fuld
gang.

Efter kampene var det meningen
at grillen skulle tændes, men på
grund af den tørre sommer var
det ikke tilladt, så i stedet havde
vi medbragt vores frokost, det
var en rigtig hyggelig dag.
Søndag den 9. september var så
dagen da vi afviklede Femkampen,
og som sædvanlig havde
baneudvalget lavet nogle
finurlige baner der ikke altid var
lige nemme, men der var dog
nogle heldige, der kunne få en
præmie. Efter kampene havde
festudvalget sørget for dejlig
varm aspargessuppe.
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Vort Årlige medlemsmøde bliver
afholdt lørdag den 19. januar
2019 kl, 13.00 i HIF klubhus.
Træningen fortsætter så længe
vejret tillader, så mød bare frem.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår
Kaj Erik Hansen

Byggemodning, kloakreperationer
fundamenter og meget mere...

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

Hasle Idrætsforening
HIF Badminton

HIF Gymnastik

Sæson 2018/2019 er godt igang.
Der er pænt med tilmeldinger til
motionisttimerne, med der er
ledige baner både tirsdag og
fredag så ring og tilmeld dig/jer.
Der er til den kommende sæson
tilmeldt HIF/NIF seniorhold til
DGI Bornholm Badminton
holdturnering, så går du med
tanker om at spille holdkampe,
så trænes der tirsdag mellem kl.
20.00 - 22.00 i Haslehallen.
Ungdomsspillerne træner lørdag
kl 10.00-11.30 ligeledes i
Haslehallen. Tilmeldingen til
denne sæson er god i forhold til
forrige sæson. Træningen er i
fuld gang, så har du lyst til at
træne badminton så mød op.

Velkommen til en ny sæson.
Vores tilbud kan ses på
www.hasle-if.dk. Der er stadig
plads på alle hold, så mød bare op.

EFTERLYSNING:
Ungdomsspillere, der ikke mere
træner/spiller badminton i Hasle
IF, må meget gerne aflevere
deres spilletrøjer (sort/rød og
mørkeblå/lilla). Enkelte har også
en låneketcher. Det er meget
savnet. Afleveres hos Doris,
Byvangen 30 eller lørdag i
træningstiden.
Hasle IF Badminton har
fødselsdag d. 11. januar 2019. 80
år er afdelingen efterhånden
blevet. Skal vi holde en lille
fødselsdagsfest, det bliver d. 12.
jan 19, hvis tilslutningen er til
det. Fødselsdagen afholdes hvis
mindst 50 personer tilmelder sig.
Kontakt Doris mobil 2442 4031
og gi' en forhåndstilmelding!
Alle i HIF Badminton ønskes en
glædelig jul og godt nytår.
Doris Carlsen
HIF Badminton

Tak:
En stor tak skal lyde til vores
instruktører og især hjælpeinstruktører. I gør en fantastisk
indsats og I er en uundværlig del
af børne- og voksen-holdene.
Forældreopbakning er også en
vigtig del og vi er glade for, at I
støtter op om vores hold og
instruktører. Hvis nogle af jer har
lyst til at give en hånd med, skal I
bare henvende jer til instruktøren
eller til undertegnede.
Betaling:
Jeg håber alle har fået girokort
og har betalt. Man er velkommen
til at kontakte undertegnede,
hvis der er problemer des
angående. Husk at meddele til
instruktøren eller undertegnede,
hvis man stopper på et af holdene.
Sne:
I tilfælde af aflysning af
gymnastiktræningen enten pga.
sygdom eller sne, vil vi bestræbe
os på at oplyse om dette i radioen.

Gymnastikopvisning:
HIFs gymnastikafslutning er
søndag d. 24. marts 2019 kl.
14.00 – 17.00 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 30.-31.
marts 2019 i Aakirkeby Hallerne
Næste gymnastiksæson starter
op i uge 38, 2019
Alle ønskes en rigtig god sæson
samt en rigtig glædelig jul og et
godt og aktivt nytår
På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22

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

Juleferie samt vinterferie:
Hvornår der holdes juleferie vil
blive oplyst på de forskellige
hold vi starter op igen i det nye
år fra d. 2. jan. Vinterferie i uge
10, 2019.
Medlemsmøde:
HIF-gymnastik afholder
medlemsmøde mandag d. 21.
januar 2019 kl. 20.15 i barakken.
Her vil gymnastikudvalget
orientere om gymnastiksæsonen.
Der skal vælges udvalgsmedlemmer
og der vil blive serveres lidt godt
til ganen og maven. Vi håber
rigtig mange vil møde op og give
ris og ros til gymnastikudvalget.
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Hasle Børnehus
Kære Læsere af Hasle Nyt,
her lidt nyt fra Børnehuset :-)
Vi har NYDT det milde
efterår, og benyttet vores
udearealer MAX :-) - Det
være sig både vores dejlige
legeplads og vores skønne
lokalområde.
Vi har investeret i en
elektrisk børnebus med
plads til 4 små
vuggestuebørn. Og det
endda i luksusklassen- der
er seler, kopholdere og
kaleche med vinduer F Det
hitter :-) - Og det betyder at
vi kan komme lidt længere
ud i verden med de mindste
og at børnene kan bruge
deres kræfter der hvor vi
tager hen og ikke alle
kræfterne på blot at gå. Så
ser I en WINTHER-bus med
børn- så er det vuggestuen
på tur :-)
Busture er det også blevet
til, Allinge, Rønne,
Almindingen, vi kommer
langt omkring. Senest
smuttede vi afsted til

Gudhjem og halloween med
en lille gruppe børn for at
bestige halmlabyrinten og
studere udhulede
græskarfigurer. Det er dejligt
at have muligheden for at
benytte nogle af de fine
tilbud for børn der laves
både her i byen og ude på
øen.
Traditioner kan vi godt lide
og dem har vi mange af,
særligt omkring højtider.
Den næste store højtid er
lige om hjørnet- JUL. :-)
De første forberedelser er i
skrivende stund i gang, og
om ikke så længe begynder
huset at emme af jul. Vi skal
juleklippe/klistre, synge
julesange, gå lucia, til
krybbespil på skolen, finde
ting i skoven og lave
juledekorationer, vi skal
pynte juletræ, der skal laves
hemmeligheder der skal
under træet, vi skal holde
julefrokost og spise
risengrød og hvem ved,
måske kommer Rudolf med
den røde tud og nisserne på
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M ask insnedk eri & Specialopgaver
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Jesper Blom quist
Pæregårdsvej 4 · T ejn · 3770 A llinge

T lf. 5648 0746
E-m ail: blom quist@f rm a.tele.dk · M obil 2043 7746 · www.tøm rerbornholm .dk
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besøg igen i år? F Vi glæder
os, det er en ganske særlig
tid :-)
Med ønsket om en rigtig
glædelig jul og et godt nytår
til alle jer fra alle os i
børnehuset

Hasle Datastâua
Efterårssæsonen 2018 er ved at være forbi. Det har
været en fin sæson, men vi kan sagtens være flere
brugere.

Traditionen tro holder Datastâuan lukket i hele
december måned. Sidste vejledningsdage i år bliver
tirsdag den 27. og onsdag den 28. november. Første
vejledningsdage i 2019 bliver tirsdag den 8. og
onsdag den 9. januar.

Er du fyldt 60 år, eller er du førtidspensionist, og har
du problemer med at finde ud af din PC, IPad, Tablet,
IPhone, Smartphone, så kan vi måske hjælpe dig. Og i Vejlederne og undertegnede ønsker alle brugerne en
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for et fint
Datastâuan er det hele gratis, undtagen kaffen, hvis
2018, og på gensyn i 2019.
du er til det.
Vejledningen foregår om tirsdagen og onsdagen kl.
9.00 – 12.00 på hold af 1 times varighed. Du får ”din
egen” vejleder hele timen, og vejledningen foregår i
dit tempo og om det, du har brug for. Har du din
egen ”maskine”, tager du den med, ellers kan du låne
en af vore.

Med venlig hilsen.
Cai Kruse.
Tlf.: 29290554
E-mail: cai.kruse@bornholmer.eu

Tilmeldingen sker til undertegnede, eller du kan
komme op og se, hvad der foregår, få en snak og evt.
en kop kaffe, før du melder til. Så vil du finde ud af, at
vi har en meget hyggelig og afslappet stemning på
holdene. Vi holder til i det gamle Rådhus på torvet.

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

179,350 1('

7-(.20'8.$1
) %251+2/0(5
%5('% 1'3 
BORNFIBER.DK
(//(55,1*7,/26
3 7089 0000
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FDF Hasle-Rutsker
Siden sæsonstart sidst i august
har det myldret med børn hver
eneste onsdag i vores Kredshus i
Rutsker. Både ledere og børn
havde glædet sig til endnu en
sæson med masser af FDF.
Weekenderne er bestemt også
blevet taget i brug. Allerførst var
vi alle på BUSK/høst-weekend i
sidste weekend i september. Her
skulle vi forberede og være med
til en gudstjeneste i Rutsker
kirke. Børnene sang, lavede
udsmykning til kirkerummet og
øvede sig på at læse tekster og
bønner. Ca 35 børn og voksne i
alle aldre var vi samlet. Dette var
en meget hyggelig weekend der
sluttede af med en skøn
gudstjeneste og efterfølgende
suppe for alle.
Hvert år i oktober er der kursus/
weekend for alle de store FDF’ere
og ledere på Sjælland. 16 børn
og voksne tog vi afsted fredag
formiddag den 5. okt. Alle havde
vi forinden turen valgt os ind på
forskellige grupper, alt fra
indbagt mad over bål, bagedyst
over bål, raftebyggeri, leg i stor
stil, kreative sysler og
pædagogiske oplæg. En meget
spændende og lærerig tur.
Den mellemste gruppe – piltene
som er fra 9-10 har selv været på
hike med deres ledere. De skulle
øve sig i at pakke rygsæk med alt
hvad de skulle bruge, og stadig
kunne bære den selv. :-) De
klarede det med rigtig godt, og
sov endda i selvbygget bivuak
og lavede al deres mad over bål.
Meget seje børn.

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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Næste tur vi kan se frem til
kommer sidst i november –
juleweekend på Jarlsgård. Denne
weekend kommer til at
indeholde masser af julehygge.
Der skal bages, laves julepynt,
synge julesange, bygges huler
og svedhytter, og selvfølgelig
skal vi også spise dejlig julemad.
Onsdag den 5. december er
sidste FDF inden juleferien. Tidlig
juleferie vil nogen måske mene,
men vores erfaring siger os at
børnefamilier har rigtig travlt i
december måned og har mange
julearrangementer rundt
omkring, derfor har vi taget
denne beslutning.
I FDF leger vi meget, her er plads
til alle, vi måler og vejer ikke
børnene og deres evner, vi er alle
lige uanset.

velkomne på besøg om
onsdagen. FDF er for alle der er
fyldt 5 år, børn som voksne. :-)
På vores hjemmeside kan du
læse mere http://www.fdf.dk/
hasle-rutsker, eller find os på
Facebook, her ligger vi ofte
billeder ud der viser hvad vi
laver.

Sidder du og har fået lyst til at gå
til FDF, eller kender du nogen,
der har lyst til at prøve, at se
hvad vi er for nogen, er man altid

Har du spørgsmål er man også
altid velkommen til at ringe til
Kredsleder Katrine Branth
24226316

Hasle Småbådeklub
Nu da vi nærmer os slutningen af
året, kan man i Hasle Småbådeklub konstatere, at året har været
både godt og skidt. Sommeren
var fantastisk med stille og varmt
vejr, og så er det altid dejligt at
være på havet. Men det varme
vand fik dog også indflydelse på
fangstresultaterne.
Vore medlemmer, der dyrker
trollingfiskeri, havde gode fangster
i den kolde tid, og det er fantastisk,
at laksen kan fanges i hjemlige
farvande. Men efterhånden som
havet blev lunere, forsvandt
laksen, som til gengæld blev
afløst af makrel, og dem er der
stadig mange af og fanges på
samme måde som laks.
Det at fange sig en torsk er ikke
en selvfølge. Der fanges ikke ret
mange, så det passer til de
restriktioner, som lystfiskere er
underlagt. Reglen siger fem torsk
pr. tur, men er dog lempet her for
nylig, så man nu må hjemføre 7
torsk pr. tur.
Tidligere år blev der arrangeret
et par fiskekonkurrencer hen
over året. Det har dog knebet
med tilslutningen, og derfor
arrangerede klubben i år en
konkurrence, der løber til den 31.
december. Konkurrencen går ud
på at fange den største (tungeste)
torsk og den største (tungeste)
laks i renset vægt, som medlemmerne kan bringe i land.

Formand:
Sven Olaf Kjær
23 93 80 51
fm@hasbk.dk

Næstformand:
Jørn Ole Jensen
40 29 45 87
nfm@hasbk.dk

Kasserer:
Jørgen Hansen
40 13 11 19
kas@hasbk.dk

Sekretær:
Laks på 11 kg. taget på kanten af
trafiksepareringen vest for Hasle

Derudover trækkes der stadig
lod mellem oploadede fangstbilleder, og her er allerede 12
billeder klar. I begge konkurrencer
er der gode præmier fra vore
sponsorer: Sport og Dress, Øens
Marinecenter, Check Point Marine,
Bornholms Elektromotor og LT
Data der er vores webmaster.
Klubben har godt en snes
medlemmer, hvoraf 13 mødte op
til generalforsamlingen i februar.
Her kom bestyrelsen til at bestå
af formand Sven Olaf Kjær,
næstformand Jørn Ole Jensen,
kasserer Jørgen Hansen,
sekretær Carsten Reker Hansen
og medlem Niels Bjerregård.
Desværre havde vi i sommer den
kedelige oplevelse at miste Niels,
der døde efter længere tids
sygdom. I hans sted indtrådte
suppleant Thomas Anker.
I juni måned blev der arrangeret
udflugt til Rønne
Redningsstation. Dette tilbud
tog en del medlemmer imod, og
vi fik en meget grundig og
interessant rundvisning på
stationen og i de to
redningsbåde. Det er rart ved
selvsyn at opleve, hvilket
beredskab der findes, og
hvordan det fungerer.

Thomas Anker med en torsk på 2,6 kg.

Carsten Reker Hansen
30 32 61 77
sek@hasbk.dk

Medlem:
Thomas Anker
22 92 47 54
med@hasbk.dk
Hasle havn er med i projektet
Vild med Vand Havnens Dag
sammen med Nørrekås og
Svaneke havne. Det er et
samarbejde mellem Dansk
Sejlunion og Foreningen af
Lystbåde i Danmark, som har til
formål at tiltrække flere nye
brugere af de danske havne.
Arrangementet trak en
imponerende mængde
mennesker til havnen, hvor to af
klubbens medlemmer med
deres både demonstrerede det
udstyr, der bruges til trolling. De
havde godt besøg i udstillingen,
og gæsterne fik svar på deres
spørgsmål.
Hasle Småbådeklub ønsker alle
lystfiskere et godt fiskeri henover
efterår og vinter. Har man lyst til
at blive en del af fællesskabet, er
nye medlemmer altid velkomne.
Det koster 100 kroner om året,
og man kan indmelde sig på
klubbens hjemmeside
www.hasbk.dk .
Sven Olaf Kjær
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Svartingedal Skole
Vi begyndte i skole igen
tirsdag d. 14. august. Vi
glæder os alle sammen til et
nyt spændende, sjovt og
lærerrigt år. Vi har budt vores
nye børnehaveklassebørn
VELKOMMEN! Tak til jer og
jeres forældre for at vælge
Svartingedal Skole. Det er vi
meget glade og taknemmelige for.
Når man vælger Svartingedal
Skole, får man en lille, tryg
skole, hvor der er plads og
rum til alle, og hvor trivsel,
faglighed og inklusion vægtes
i meget høj grad. En skole,
hvor alle kender hinanden, og
hvor der ikke er langt fra ide til
handling. Vi er en folkeskole,
og er dermed følger vi folkeskoleloven, som har rigtig
mange gode tiltag.
Bl.a. skal vi i kommende
skoleår lave projekter under
det, der hedder ”Åben Skole”.
Det er projekter, vi på skolen
har ønsket børnene skal
arbejde med hen over skoleåret, herunder bl.a. et Outdoorprojekt for mellemtrinnet,
hvor eleverne skal ud og sejle i
kajak, køre på mountainbike
og meget andet. Vi har et
projekt for indskolingen i
musik, som er et samarbejde
med lærere fra musikskolen,
et billedkunstprojekt i
samarbejde med
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Kunstmuseet og et projekt for
mellemtrinnet, som omhandler
besøg på Middelaldercentret.
Vi har i det nye skoleår lavet
forskellige nye tiltag på skolen.
Bl.a. skal vi have dansebånd to
gange om ugen, hvor Ahmed
styre alle sikkert gennem
dansetrinene. Hver fredag
”går vi glad på weekend”,
hvilket betyder, at eleverne
har valgt sig ind på et hold de
sidste tre lektioner om fredagen.
Det kan fx være skak, dans,
badminton, yoga, engelsk,
håndarbejde og meget andet.
Vores SFO har fået en makeover. Vi har taget et ekstra
lokale i brug, som er blevet til
det kreative rum. Det har givet
ekstra plads. Der er indkøbt en
meget stor fjernsynsskærm til
et spillerum, som styres med
hård hånd af personalet. Der
er lavet et Legorum. Vi skal
have sat en scene op, og der
er lavet et mere ”lysrødt” rum,
som modspil til spillerummet.
Der skal indkøbes nye brætspil
og meget, meget mere.

Vi har nu sagt farvel til de sidste
asylbørn, det var meget trist,
men heldigvis ved vi, at de har
haft en god skolegang hos os,
og at de tager en masse minder
og venskaber med sig videre.
Skolen er nu igen blevet lille
med kun 135 elever. Vi håber
meget på, at flere forældre har
lyst til at vælge vores dejlige,
lille og rummelige skole til
deres børn. I den forbindelse
holdt vi Åbent Hus den 22.
oktober kl. 14-16. Se længere
nede i teksten.
Børne- og skoleudvalget har
lavet en undersøgelse af
folkeskolerne på Bornholm,
og over 1200 forældre er
blevet bedt om at svare på et
spørgeskema. Undersøgelsen
måler bl.a. på faglighed,
samarbejde mellem lærer og
pædagog, antimobning,
kommunikation mellem lærer
og forældre og mellem forældre
og ledelse og meget andet.
Svartingedal Skole score højest
på stort set alle parametre.
Det er helt fantastisk, og vi er
meget, meget stolte og glade.
Vi har netop afholdt vores
årlige Høstmarked. Her var
fest og glade dage. Masser af
boder med forskellige
aktiviteter. Der var dans med
Ahmed og sang og musik
med skolens band.

Svartingedal Skole
3. og 4. klasse har været på
hyttetur og boede på Betesda,
og 6. klasse har været på
skolerejse til København.
Begge dele har været en stor
succes, og heldigvis var vejret
med os.
Vores nyeste tiltag ”Gå- Glad
-På- Weekend” er en stor
succes. Her laves yoga,

Den 5. oktober havde vi besøg
af Linda Persson fra kommunalbestyrelsen. Vi var glade for at
Linda Persson havde lyst til at
følge undervisningen og se
vores skole.
Den sidste dag inden efterårsferien havde vi traditionen tro
motionsdag, hvor hele skolen
deltog i et motionsløb.
Mandag den 22. oktober havde
vi Åbent Hus i indskolingen
og SFO-en. Fra kl. 14-16. Alle
var velkomne. Vi havde åbnet
værksted, personalet i SFO og
børnehaveklassen var til stede
samt skolens ledelse. Der var
kaffe på kanden og lidt sødt til
ganen. Vi dansede i skolegården,
lavede mad over bål og meget
andet.

håndarbejde, badminton,
engelsk, musik, First Lego
League, dans og meget andet.
Alt sammen hold eleverne
selv har valgt sig ind på.
Holdene kører i 3 måneder, og
derefter er det tid til at vælge
sig ind på et nyt hold. Det er
en fantastisk måde for hele
skolen at gå på weekend på.
Vi havde i uge 40 Naturfestivalsuge. Egentlig ligger
det i uge 39 på alle andre
folkeskoler på øen, men de to
biologer, der står for det hos
os, er optaget i uge 39,
hvorfor vores uge er flyttet til
uge 40. Og hvad er mere
nærliggende end at bruge
den natur skolen er opkaldt
efter? Alle skolens elever skal
derfor på skift i Svartingedal
og arbejde med opgaver i
naturen.

Onsdag den 24. oktober
afholdte vi workshop på
Rådhuset i Hasle kl. 17-19. Alle
medarbejder, forældre, elever,
borger i skoledistriktet- ja alle,
der er interesseret i vores
dejlige skole, vae inviteret.
Grunden til vi inviterer til
workshop er, at Børne-og
skoleudvalget har iværksat en
undersøgelse blandt 1200
forældre på og deres syn på
folkeskolerne på Bornholm.
Som forældre er man blevet
bedt om at svare på mange
forskellige spørgsmål, herunder
kommunikation og samarbejde
med lærere, pædagogerne og
ledelse, trivsel, faglighed,
udearealer, uro i timerne,
mobning osv. Det er mundet
ud i en stor rapport, og på
stort set alle parametre,
scorede Svartingedal Skole
højest. Det er vi fantastisk stolte

og glade for. Men vi skal fortsat
udvikle vores skole og folkeskolen på Bornholm. Og det er
det, vi havde inviteret til d. 24.
oktober.
Torsdag den 25. oktober holdt
vi Æblefest i indskolingen og
for Børnehuset i Nyker,
Klemensker og Hasle, samt
Naturbørnehaven. Der blev
lavet æbler i alle afskygninger.
Vi bagte, lavede most osv. Alle
børn hentes på skolen, og der
var være kaffe og æblekage,
most mm til forældrene.
Lærerene på skolen laver hen
over skoleåret observationer
på klasserne efter en særlig
metode, for på den måde at
optimere undervisning og
trivsel.
Vi har fået vores fantastiske
Forældreforening til at
sponsorere T-shirt med
skolens navn på. Dem skal vi
have på, når vi deltager i
diverse sportsarrangementer
og lign. rundt om på øen.
Ovennævnte er blot et lille
indblik i, hvad der sker på
Svartingedal Skole.
Mange efterårshilsener fra os
alle på Svartingedal Skole
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Grønbechs Gård
GRØNBECHS GÅRD – udstillinger og butik er lukket ned for i år. Vi havde lidt længere åbent end
’normalt’ pga keramik biennalen. Hvor er det dejligt, når der kommer glade gæster ned efter at have
set udstillingerne og giver udtryk for dette og hint. DET er noget af det bedste ved at være ’passer’ –
disse samtaler med folk, som enten er på deres første besøg her, eller de kommer her til Hasle for 27.
gang, fordi de ønsker at bruge en del af deres ferie på at se netop vore udstillinger.
Skulle DU, som læser dette indlæg nu, tænke, at der måske kunne være noget at gøre ’som frivillig’ –
ja – så – skal du ikke holde dig tilbage. Vi åbner til påske 2019 – og du er meget velkommen til bare
at komme og snakke med os – og med vores leder Mai Ørsted. Forhør dig om opgaverne (billetsalg
m.m.), og du finder forhåbentlig ud af, at det er et hyggeligt og rart sted at være. Du bliver ikke ladt
alene om opgaverne, og du bestemmer selv, hvor meget af din fritid, du vil give til Grønbechs Gård.
Ida

Håndarbejdscafë på Det Gamle Rådhus
Anne har valgt at stoppe håndarbejdscaféen
om lørdagen, dvs at sidste gang er den 17.
november. Der har været faldende tilslutning,
og der er kommet flere strikkecaféer på øen, da
vi startede i Hasle. Tak til Anne for mange gode
og hyggelige lørdage.
Anne vil gerne anbefale Mariannes café
hveranden torsdag i ulige uger fra kl. 10-12.
Marianne byder på blandet håndarbejde i
forhold til årstiderne og kan tilbyde forskellige
slags undervisning, som bliver meddelt på fb
eller sms.
Sidste torsdag inden jul er 6. december, og
første gang i det nye år den 17. januar 2019.
mvh Anne og Marianne
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Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Formand
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Kasserer
Gitte Thiesen
Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle
Tlf. 40 37 54 60
Udvalgsmedlem
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16
Udvalgsmedlem
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Udvalgsmedlem
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Efter en varm sommer og et
varmt efterår er vores forretning
nu fyldt med lidt varmere
beklædning til børn fra 0-10 år,
damer og herrer.
Vores udstillinger viser
køkkenudstyr, og alt til et
veldækket bord. Skal der ny dug
på bordet og en ny pude i
sofaen, er vi leveringsdygtig.
Er du i lykkelige omstændigheder,
har vi lidt ventetøj. Til babyen har
vi vugge, stole til bilen og tøj i
meget fin kvalitet.
Vores hylder med legetøj er også
fulde, måske julegaven findes her?
Julestuen og forretningen er klar
med meget julepynt den 12.
november.

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

Storegade 22
Tlf.: 61249126
E-mail:
haslegenbrug@outlook.dk
Vores åbningstider mellem jul
og nytår er: torsdag, fredag,
lørdag, mandag kl. 10.00-13.00
Vi i Hasle Genbrug ønsker alle en
glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for året der rinder ud og på
gensyn 2. januar 2019.
Januar tilbud: 5 stk. CD – DVD og
bøger for kr. 10.00
PS: I kan stadig følge os på
facebook på vores side ”Hasle
Genbrug”
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Vakant
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Vakant
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer –
Se ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og
fødselsdagskort kan købes eller
bestilles i Aktivitetscentrets
åbningstider.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
”Husker du”:
Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”,
hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drikker kaffe. I disse
hyggelige omgivelser sætter en gruppe sig sammen og
udveksler oplevelser fra vores unge dage.
Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som
man måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne
oplevelser med andre.
Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som
ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ugeprogram for aktiviteter:

Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716
Går hele året.

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

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

Kommende arrangementer:
Julebuffet
Julestue
Syng julesange sammen

21. nov.
27. nov.
6. dec.

kl. 11:30
kl. 13:00
kl. 13:00

Program for januar og februar kommer i «Knudepunktet»
medio december.
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dere
og frivilli
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og et godt l
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
Julegade 14 Hasle
Kontaktperson
Aase Ambrosen
5696 5255 / 2183 2852
Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:
16. november
Kaj Erik Mortensen kommer
og fortæller om,
hvad der sker i Hasle
23. november
Lukket. Ældres eftermiddag i
Præstegården den 24/11
30. november
Jakob Houler kommer
og fortæller om advent
7. december
Pakkefest
14. december
Vi spiser julemad sammen kl.
12.30
Godt nytår Vi ses igen
4. januar 2019
4.januar
Café

For således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
For at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes,
men have evigt liv.
John. 3.16

11. januar
”Gud kaldte os til Bornholm” Det
fortæller Birthe og Carsten
Møller-Christensen om denne
eftermiddag
18. januar
Christina og Filip besøger os og
fortæller om Peru, da de var der
og Peru nu.
25. januar
Café
februar
Vi spiser Aases hjemmelavede
frikadeller. Vi mødes kl. 12.30!
8. februar
Paul Kjøller giver os et historisk
rids over Hasle og omegn.
15. februar
Ingen café. Ældres
eftermiddag i præstegården den
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Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295
E-post: hala@km.dk

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

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

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

Julefryd!
Om at overgive sig selv til et barn og blive helt vildt glad.
Mange mennesker kan godt lide julens stemninger: Lys i mørket.
Hygge i stearinlysets skær. Julemad og en duft af kanel. Appelsiner og
æbler og nødder. Og er vi så heldige, at der kommer lidt sne til jul, så
er den helt i top.
Midt i alle de dejlige julerier er også barnet i krybben, Jesusbarnet fra
Betlehem. Det er et fredfyldt ikon, et sovende barn i sin moders favn,
midt mellem dyr og strå i den mørke nat. Hvad er er der mon med
ham? Blot endnu et barn på flugt med sin mor? Nej, der er noget
mere, noget fortryllet, som et spejl for et himmelsk lys.
Se! Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på
hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste”.
Han gør jubelen stærk og glæden stor; de glæder sig for hans ansigt, som
man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet.
(Profeten Esajas. 9,5 og 2).
JJR, sognepræst.
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn
i krybben er så meget mer. (Danmarks nye julesang 2015, Svend Erik
Petersen).

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

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

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

KIRKENS HJEMMESIDE
Oplysninger og aktuelle nyheder om
Folkekirken i Hasle og Rutsker findes
på hjemmesiden www.haslerutsker.dk

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
Nyt sendes senest d. 5. februar til
sognepræsten.

Lyset skinner i mørket

JULEHJÆLP
Hasle-Rutsker kirker har igen i år fået mulighed for at uddele et antal
julekurve med fødevarer fra Juleuddelingen af 1867. Julehjælpen er
en gavepose pænt fyldt med fødevarer til en moderat, men OK
juleaften. Der udleveres også en steg samt legetøj, men der indgår
ikke vin. En gavepose er ca. 600 kr. værd. Ansøgning om en
julehjælpspakke rettes til sognepræsten (se første side af
”kirkesiderne”) inden d. 14. december.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
NOVEMBER
18. – 25.s.e. trin., Luk 17,20-33
Hasle 9.00
Børnekirke*, kirkekaffe
Ruts 10.30
25. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 11,25-30
Hasle 9.00
Jørgen Bratkov
Ruts Fælles i Hasle.

DECEMBER
2. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste, kirkekaffe
9. – 2.s. i advent, Luk 21,25-36
Hasle 9.00
Ruts 10.30 Kirkekaffe
16. – 3.s. i advent, Matt 11,2-10
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen, Børnekirke*,
kirkekaffe.
Ruts Fælles i Hasle
23. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
Ruts 10.30
Hasle Fælles I Ruts
24. – Juleaften Luk 2,1-14
Toftegården 10.45
Ruts 14.00
Hasle 15.30
Indsamling: Børnesagens fællesråd**
25. – Juledag, Luk 2,1-14
Ruts 10.30
Hasle 12.00
Indsamling: Børnesagens fællesråd**
26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
Hasle 10.30 Prædikant Jacob Østergaard,
kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
Indsamling: Forfulgte kristne/Åbne døre**
30. – Julesøndag, Luk. 2,25-40
Ruts 9.00
Jørgen Bratkov, Fællesgudstjeneste

JANUAR
1. – Nytårsdag, Luk 2,21
Hasle 16.00 Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
Indsamling: Det danske Bibelselskab**
6. – Helligtrekonges søndag
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30 Børnekirke*
13. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,42-52
Hasle 10.30 Evangelisk Alliance, Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle

20. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling: KLF – kirker og medier**
27. – 3.s.e. helligtrekonger, Matt 8,1-13
Ruts 10.30 Jakob Houler
Hasle Fælles i Ruts.

FEBRUAR
3. - 4.s.e. helligtrekonger, Matt 8,23-27
Hasle 10.30
Ruts 12.00 Familiegudstjeneste, FDF- nytårsfest.
10. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
17. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30 Børnekirke*
Indsamling: Kristeligt forbund for studerende**
24. – Søndag seksagesima, Mark 4,1-20
Hasle 9.00
Ruts 10.30

MARTS
3. – Fastelavns søndag, Matt 3,13-17
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste, Kirkefrokost og
tøndeslagning
10. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard, Børnekirke*
Ruts Fælles i Hasle
17. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
Forklaringer:
Hvor andet ikke er anført afholdes gudstjenesterne
ved sognets præst.
* Børnekirke”. Dvs. at børnene midt i gudstjenesten
inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet
lokale.
** 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. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15
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Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er
deltagelse gratis.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 22/11, 30.01. og 13.03. kl. 19.00 i
graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 8/11 og 6/12. kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 1617.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er
åben fra kl. 15.45. Efterårssæsonen slutter med
adventsfest d. 23.11. kl. 16.00. Klubben åbner igen d. IJuleafslutning Kirkekrummerne 2017
04.01. - Få program og nærmere information hos
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på
Koret ledes af vores organist Simon Vibe-Pedersen og
præstekontoret.
øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret
består af lidt ca. 25 voksne sangere og modtager
HYTTEN
gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3.
klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.
19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til
organisten.
og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i
Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse
FDF HASLE-RUTSKER
Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset,
Rasmussen. Hytten åbner igen efter juleferien d.
Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter,
04.01. kl. 19.00
aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder
Katrine Branth, tlf. 2422 6316
ÅBEN STUDIEKREDS
For tiden læser vi førstkommende søndags
VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
evangelium og snakker om, hvad det siger os.
Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.
kræves ikke nogen andre forudsætninger end
EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING
interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos
(ELM)
sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Den 28.11.,
Julegade 14, Hasle.
16.01., 20.02. og 20.03. Altid kl. 19.30. Alle er
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i
velkomne! Flere oplysninger hos sognepræst Jens
dagspressen.
Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).
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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Kirkesiderne
VI SYNGER JULEN IND
5. og 11. december.
Igen i år synger vi julen ind i Rutsker og Hasle
kirker. ALLE er velkomne!
I Rutsker er det den 05.12. kl. 19.00, hvor FDFbørnene medvirker. Der bliver luciaoptog og masser
af gode julesalmer og sange.
I Hasle er det d. 11.12. kl. 19.30, hvor Hasle-Rutsker
Kirkekor medvirker under ledelse af organist, Simon
Vibe-Pedersen. Der bliver både korsang og mange
af de gode julesalmer som fællessang.
Efter begge arrangementer er der kaffe, saft og
traditionelle kager i våbenhuset.

ÆLDRES EFTERMIDDAGE i HASLE
Efter aftale mellem de to missionsforeninger LM og
ELM og sognepræsten holdes hvert halvår tre
ældremøder på skift i de to missionshuse og
præstegården. Alle er velkomne:
Lør. d. 10. november
kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44.
Lør. d. 16. februar
kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44.
Lør. d. 30. marts
kl. 14.30 hos Luthersk Missionsforening, Toftelunden 2
Lør. d. 27. april
kl. 14.30, hos Evangelisk Luthersk Missionsforening,
Julegade 14
En rettelse: Der er IKKE ældres eftermiddag i
præstegården d. 24. nov. 2018.

BED FOR VERDEN
I Evangelisk Alliances bedeuge indbyder sognekirkerne og missionsforeningerne i Hasle-Rutsker i fællesskab til bøn. Kom og vær med til at
takke Gud for hans mange velsignelser og bede om hans hjælp i al
nød. Alle er velkomne!
8. jan. kl. 19,30 i LM's hus, Toftelunden 2
9. jan. kl. 19,30 i ELM's hus, Julegade 14
10. jan. kl. 19,30 i ELM's hus, Julegade 14
11. jan. kl. 19,30 i LM's hus, Toftelunden 2
Søndag d. 13. jan. kl. 10.30 Gudstjeneste med forbøn i Hasle Kirke
LM = Luthersk Missionsforening
ELM = Evangelisk Luthers Missionsforening.

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!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup
Tlf. 2893 6841
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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.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773

Arrangementer
Julehygge
Lørdag den 24. november kl. 14 i den store sal på Rådhuset.
Traditionen tro afholder vi julehygge med julesange, julehistorie og
julebanko.
Der serveres Gløgg, æbleskiver, te/kaffe og småkager.
Der bliver også mulighed for at købe Filmværkstedets tidligere
udgivelser samt købe brugte bøger fra Lokalhistoriens overskudslager.
Håber at se så mange som muligt denne dag.
Tilmelding på grund af traktement til næstformand Lulu Hansen på
telefon 56 96 48 83 senest den 20. november.

Markering af Bornholms befrielse 1658
Lørdag den 8 december.
Se nærmere andet sted i bladet.

Generalforsamling
Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Bestyr. Suppl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.

Lørdag den 23. februar kl. 14 i den store sal på Rådhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag skal være formand/ næstformand i hænde senest
den 16.februar.
richardt@vang-olsen.dk eller lulubalka@yahoo.dk
Efter generalforsamlingen vises filmen 1866

Billedeftermiddag
Lørdag den 23. marts kl. 14
Der vil blive vist gamle og nyere fotografier, hvor personerne endnu
ikke er identificerede.
Kom og hjælp med at sætte navne på nogle af billederne.
Som tak for hjælpen serveres gratis te/kaffe og kage.
Tag gerne en gæst med.

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.
Bestyrelsen
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Julegave forslag
Så nærmer julen sig igen og
problemet er måske en gave til
”Tante Olga”.
Et forslag kunne være den nye
film fra filmværkstedet ” På
sporet af de bornholmske
redningskorps” som havde
premiere i kulturugen.
Det er en dokumentar om de
redningskorps, der har været
hjemmehørende på Bornholm.
Prisen er 125 kroner.

Et andet forslag kunne være Arne
Ipsens nyeste udgivelse ”
Fiskerne i Hasleglansen”
som blev omtalt i sidste nummer
af ”Hasle Nyt”.
Prisen er her 198 kroner

Endelig kan Hasle Egnens
Lokalhistorie & Filmværksteds
fotokalender anbefales til 105
kroner
Ovenstående kan købes ved
Julehygge arrangementet eller i
Lokalhistoriens åbningstider
tirsdag og torsdag mellem kl. 19
og 21

JULEFERIE
Sidste åbningsdag før jul i
Lokalhistoriens lokaler er den
13/12 2018 og vi starter op igen
den 8. januar 2019
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Efter en 2 måneder lang og lun
sommerferie, dukkede alle friske
op med fornyet energi for at
forberede udstillingen ”Sporn
ette Hâsle Brânvæsen” og
Kulturugen.
Der var stor aktivitet med at
finde de rigtige billeder og
tekster. Michael Chabert havde
gennemgået Hasle Lokalhistories
12-13 mapper med og om Hasle
brandvæsen og sat det hele i
kronologisk rækkefølge.
Der blev fundet gamle tekster og
informationer om Hasle
brandvæsen i tidernes morgen.
Billeder blev fundet frem og
Børge Jensen havde travlt med
at forstørre og printe pæne
eksemplarer ud.
Formanden( Richardt VangOlsen) havde fået tilsagn fra flere
privat personer og Bornholms
tekniske samling om udlån til
udstillingen.
Tonni Jørgensen stillede bil og
trailer til rådighed, og i det hele
taget var såvel bestyrelse som
enkelte medlemmer i fuld vigør.
Ved fælles hjælp lykkedes det,
synes vi, at få lavet en indbydende
udstilling som præsenterede sig
fint i Byrådssalen.
I de 4 dage udstillingen holdt
åbent kom der i alt 103 besøgende.
Efter stemningen, snakken og
historierne undervejs, skønnes
det at have været en succes.
Desværre gik nogle forgæves. De
havde håbet, det var muligt at
komme ind i forbindelse med de
2 filmaftener, hvor Erik Grønvang
Nielsen viste den nyproducerede
film ”På sporet af de bornholmske
redningskorps”.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
De medvirkende fik ved samme
lejlighed også mulighed for at se
det færdige produkt sammen
med mange andre interesserede.
Der var sammenlagt 120
fremmødte til de to filmaftener.
Et eksemplar af filmen kunne
efterfølgende erhverves på DVD
for 125 kr.
Som reklame og blikfang for
arrangementet holdt der begge
dage den flotteste gamle
brandbil nedenfor Rådhuset.
Venligst udlånt af Bornholms
Brandvæsen.
Tak til alle implicerede for det
store engagement I har lagt i
opgaverne.
Tak til de privatpersoner og
Bornholms tekniske samling, der
velvilligt har udlånt effekter til
udstillingen om Hasle
brandvæsen
Merete Svendsen har forfattet
en lille fortælling om brand på
”Brøndhøj” i Rutsker som
gengives her.
Ved vores søns 1. klasses
fødselsdag i februar 1975, fik vi
brug for Hasle Brandvæsen. Med
12 skolebørn i huset kom der
pludselig røg ud gennem
sprækker i værkstedsporten. Min
mand var lige kørt til Hasle,
skulle i banken, på grovvaren og
til smed Kjær. Jeg trykkede 001,
fik storesøsteren til fødselsdagsbarnet til at samle alle børnene
og løbe ned til naboen. Jeg
ringede til Hasle Bank, fru
Folkmann tog over, hun ringede
til grovvaren og han løb hen til
smeden, hvor han kunne se min
mand holdt. De stod netop og
snakkede om, gad vide hvor der
nu var brand?
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Der var en der kørte hurtigere
end tilladt hjem til ”Brøndhøj”.
Han åndede lettet op, da det ikke
var stuehuset der var i brand.
Jeg havde også ringet til en
anden nabo. Fire naboer mødte
op og tog vinduerne ud af
svinehuset, hvor der trængte røg
ind. Brandvæsenet fik den
ulmende brand under kontrol,
der var ikke åben ild, men alle
plasthåndtag var smeltet.
Rønne Brandvæsen var også
mødt, lidt efter, men da var alt
under kontrol. De fik aldrig brug
for den spritny brandsprøjte men
for at vise hvad de kunne
demonstrerede de ude på
marken, for alle børn og
nysgerrige, og da sprang slangen
af, til stor moro for Hasle
Brandvæsen.
Det var musebid i et elkabel på
værkstedsloftet der var årsagen.
Lokalt kendskab er en god ting.
Det var den mest spændende
fødselsdag, de små 1. klasses
elever havde været med til.
6. oktober 2018 holdt Merete
Svendsen og Christl Vang et
slægtsforedrag.
Med udgangspunkt i deres egne
familiehistorier fik de fremmødte
et indblik i, og introduktion til,
slægtsforskning.

Der blev udleveret kopi af
nyttige hjemmesider til
slægtsforskning og fortalt om de
faldgrupper og udfordringer der
kan være undervejs.
Visse informationer er ej
tilgængelige p.g.a lov om
personoplysninger.
To fremmødte viste interesse for
muligheden for, fremadrettet, at
mødes med andre der havde
slægtsforskning som
interessefelt.

Brønhøj

Et tilbud der, indtil videre, er
udsat til 2019.

Der blev vist billeder af gamle
fortegnelser og antikviteter fra
Meretes slægt.
Hvordan hun startede med et
par sider på sin Pc og til nu, hvor
hun har 150 sider og 210 billeder
vedrørende sine aner.

Brønhøj 1995 Merete og Hans Jørgen Svendsen

Christl fortalte om sin tur med
TV2 Bornholm ” I bornholmernes
fodspor i USA” Flere stater og
efterkommere af bornholmere
blev besøgt.
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Kassererens hjørne
Mailadresser
Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at mange gøremål tages op til revision –
f.eks. kunne jeg godt tænke mig, at have medlemmernes mail-adresser. Det vi i nogle tilfælde gøre
kontakten til jer meget nemmere.
Mail til: tonni.joergensen1@skolekom.dk

Kontingent
Kontingentet for 2019 er stadig 70 kr. pr. person.
Kontingentet kan:
- afleveres tirsdag og torsdag i vores lokaler eller lægges i min postkasse:
Storegade 19A, Hasle
- HUSK at skrive navn og adresse på kuverten
eller
- indbetales på foreningens konto i Nordea

Reg. Nr.:
Kontonummer:

0650
5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts
Mange hilsner Tonni
kasserer i
Hasle Egnens Lokalhistorie
og Filmværksted

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

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

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

w w w. r e k l a m e e k s p r e s s e n . d k
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Markering af 360 året for Bornholms befrielse 1658
Lørdag den 8. december 2018
Mødested Hasle Torv
Kl. 14.30 Fortælling /Byvandring ved Torsten Sletskov
Fra Hasle gamle rådhus på Hasle Torv
” I oprørernes fodspor”
Kl. 15.30 Velkomst ved Hasle Bytings formand, Kaj Erik Mortensen
Vi samles på Hasle Torv ved mindestenen
Kl. 15.45 Foredrag i den store sal ved Jesper L. Larsen
Igen i år vil Jesper L. Larsen tage os med i historien om 1658
Kl. 16.58 Vi mødes i Hasle kirke, Fællessalme og velkomst ved sognepræst
Jens Jørgen Rasmussen
Program udleveres i kirken
Kl. 18.30 Spisning på Hotel Herold, 2 retter & dessert pris 160 kroner.
Ønsker man at deltage i spisningen skal der tilmeldes på 56964883 eller på mail til
lulubalka@yahoo.dk
Senest den 27. november
Spisebilletterne afhentes og betales kontant i Lokalhistorien tirsdag den 27.
eller torsdag 29. november i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 21.00

Man behøver ikke at deltage i hele programmet, men kan deltage efter eget ønske.

Rigtig god fornøjelse. Håber at vi ses.
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Natur Børnehaven

En lille efterårshilsen fra
Naturbørnehaven. Sidst vi skrev i
Halse nyt glædede vi os over
forårets komme, nu glædes vi
over efterårets flotte farver.
Vi har haft nogle dejlige sommermåneder med dejligt vejr. Vi har
været på skønne ture ud i det
blå, hygget på legepladsen og på
stranden. På legepladsen har
børnene også haft travlt med at
holde øje med de håndværkere
der har renoveret vores entre. Jer
der kender børnehaven, eller har
været her, ved at vores gang var
meget trang, manglede isolering,
ja i det hele taget ”hang” den
temmelig. Nu har vi fået et skønt
indgangsparti, med masser af
plads og dejlig gulvvarme til de
våde støvler hertil vinter. Vi vil
efter jul invitere alle interesseret
til at komme og se det hele ved
et åbent hus-arrangement.
I den sidste tid har vi syltet vores
rødbeder der stod så flot i vores
højbede ude på legepladsen.
Rødbederne havde vokset sig
dejlig store i år, ærterne blev
desværre igen i år spist af fuglene.
Æbler fra egne træer, naboen og
børnenes hjem har vi også nydt
godt af. Det er så dejligt med
frisk frugt, og vi har brugt dem
på alle mulige måder. Vi har lavet
æblegrød, æblekage, æbleschips
og æblemost, alt smagte virkelig
godt.

Efterår betyder også masser af
blade, så ofte river og samler vi
blade på legepladsen. Vi har
samlet frø fra sommerens
blomster så vi er klar igen til
foråret.

omkring i byen, og måske få lune
pebernødder på torvet. Vores
egne juletraditioner som lucia,
bedsteforældrebagedag og sang
om juletræet skal selvfølgelig
også være en del af december.

I september inviterede vi
dagplejen og børnehuset med
på plejehjemmet hvor vi sang for
de ældre. Det var så hyggeligt,
og det lød rigtig godt med et
stort børnekor der sang af hele
hjertets lyst. Vi syntes at det er
meget hyggeligt at komme på
besøg på plejehjemmet.

Sidder du og har lyst til at høre
eller se mere til Naturbørnehaven, er du altid velkommen til
at besøge os, eller ringe. På
facebook ligger vi flere gange
om ugen billeder ud og på vores
hjemmeside kan du læse meget
mere om os. :-)

Inden vi får set os om begynder
al julehyggen. Vi er igen i år
inviteret til Åkirkejuleby, her skal
vi se på alle de fine nisser rundt

Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut
Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com
Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15
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Hasle/Rutsker Pensionistforening
Vinterprogram 2018/2019

Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 23 47 55 68

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 1400 på Rådhuset (medborgerhuset).
Sang og musik. Birgit Jensen kommer og spiller for os. Kaffe og kage kr. 20,-

Næstformand / Sekretær
Bjarne Vesterdahl
Tlf. 23 81 95 73

Kasserer
Johnny Drachmann
Tlf. 61 71 38 48

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf. 61 34 11 88

Lørdag den 10. november 2018, kl. 13.30 i Hasle Idrætsforenings
klubhus, Damløkkevej 19, Hasle. Foreningen afholder det årlige STORE
bankospil med mange flotte gevinster. Der vil blive udtrækning af numre
på de solgte lodsedler. Gratis kaffe med brød, men husk at tage kop med.
Lørdag den 1. december 2018 kl. 1400 på Rådhuset
(Medborgerhuset). Gule ærter med tilbehør. Prisen er? Tilmelding til
bestyrelsen senest den 26. november 2018.
Søndag den 16. december 2018 kl. 18.00 på Hotel Herold. Julehygge
og 50-års jubilæum. Hyggelig aften med sang/musik og dans. Der vil
blive serveret god julemad med mandelgaver. Der kommer luciaoptog.
Nissen kommer måske forbi, ligesom der er lotteri. Niels Erik kommer
og spiller. Åbent hus fra kl. 15.00 med kaffe. Kom og få en snak med
bestyrelsen. Alle er velkomne. Prisen for aftenarrangementet er kr. 170,pr. deltager. Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. december 2018.
Lørdag den 12. januar 2019, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Filmværkstedet kommer og viser film. Der serveres kaffe/kage. Pris kr. 20,-

Bestyrelsesmedlem
Linda Andersen
Tlf. 20 18 63 94

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Lørdag den 9. februar 2019 kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Pauli Handberg holder foredrag om sin tid på Grønland. Der serveres
kaffe/kage. Pris 20,-.
Lørdag den 2. marts 2019 kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller. Rønne
Pensionistkor underholder. Prisen er kr. 20,- pr. deltager.
Fredag den 22. marts kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Henning og Ann-Cathrin kommer og synger for os.
Lørdag den 6. april 2019 kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Foreningen afholder den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg.
Vedtægterne. Forslag der ønske behandlet, skal være formanden i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. MØD GODT FREM. Der
spilles banko og der vil være gratis kaffe og kage.

FRISKLAVET
mad hver dag!

Storegade 73

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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Hasle/Rutsker Pensionistforening
Hasle/Rutsker Pensionistforening har i sommeren løb Næste dag starte kl 9,00 hvor vi kørte mod Bandholm
og kl 10,00 skulle vi ind i "Knuthenborg Safari Park",
haft forskellige sammenkomster samt udflugter
der kørte vi rundt i hele parken med bus og der var
stillet en guid med til på hele turen det tog ca. 1,5
Vores generalforsamling som gav et par ændringer,
time, derefter fik vi tre fine StK smørrebrød med i
idet Flemming stoppe som vores kasserer, og vores
sekretær Hanne Holm stoppe også, som sekretær fik prisen en dejlig tur, derefter kørte vi rundt for så til
vi valgt Bjarne Vesterdahl, men kasser posten var der sidst at ende i Maribo, der var så tid til at hvile sig før
vi skulle spise og hygge os og gå tur i de skønne
ikke nogen der ville, men efterfølgende har Johnny
omgivelser. Tirsdag skulle vi på besøg på
Drachmann sagt ja til at være kasserer. Bestyrelsen
havde send forslag om at kontingentet skulle stige til Sukkermuseet Nakskov, det var meget interessant jeg
tror også at der var meget forbavset hvordan det fra
75 kr. men der kom forslag fra medlemmerne at det
roer på marken og hvordan de blev behandlet for at
skulle stige til 100 kr., og det blev vedtaget, det blev
blive til sukker, jeg mødte et par gamle skole
også vedtaget ea egen betalingen ved udflugter og
kammerater som vor kørt derud for at hilse på mig,
fester fremover skal være 170 kr.
rigtig dejligt, Tove og Richard har en søn boende i
Hasle/Rutsker Pensionistforening fylder 50 år den 17 Nakskov, hans skadeservice selskab lå lige ved siden
af sukkermuseet, så der var vi lige over og hilse på og
december, vi afholder en reception søndag den 16
december på Herolds Hotel KL 15,00 hvor alle der har fik en kop kaffe ,derefter kørte vi ned på havnen for at
lyst til at hilse på os og se hvad der sket i de 50 år. Der gøre holdt og alle gik på egen hånd i byen, og der var
også nogle der fik noget at spise. Når de to timer var
kommer et stykke i avisen.
gået samles vi igen og alle kom frem og med.
Ries modehus kom også forbi med for at vise noget
Derfra gik tur ud til Langø hvor vi gjorde et fro at se
nyt tøj, vi havde også besøg af teater gruppen
Pisterne som også gav os en rigtig god eftermiddag, ud over fjorden der ligger nogle øer der ude blandt
onsdag den 20 juni kørte vi den første udflugt den gik andet øen Enehøje hvor Grønlands faren har ejet
til syd Bornholm der var tilmeldt 92 medlemmer, det boet Peter Frøken, derfra gik turen lang med
blev en rigtig god tur vi drak kaffe på Snogebæk Kro. Østersøen og digerne og di store pumper der
pumper 20000 kubikmeter i sekundet, det er vand fra
Middagen blev indtaget på Bolsterbjerg, hvor der
hele inddæmningen Nakskov og Rødby, vi kørte og
blev sunget og snakket en rigtig og dag, og alle var
så forbi Lalandia det stor badeland, vi kom forbi
godt tilfredse med turen, vi var i Hasle igen 20,30.
godser og Herregårde på turen op til Maribo, der blev
Den anden tur blev kørt den 22 august og den gik til så lindt tid til at gå i byen, om aftenen var der nogle
nordlandet der var 58 deltager, der blev drukket kaffe der så på Maribo Domkirke der var også koncert i
på Stenby Mølle, det var et rigtigt godt vejer der blev kirken.
kørt rundt og vi kom ned på Bornholmere Pladsen,
Onsdag var så 4 dag og hjemrejse, vi starte turen med
hvor vi drak øl og vand, derefter gik turen til Rø
at køre til Nysted og videre til Falster og op til
Selskabslokaler hor vi spiste steg flæsk, der blev
Farøbroen hvor vi gjorde et holdt, der var engang
sunget nogle sange før vi sagde tak for maden, og
hvor der var et sted hvor man kunde spise og gå på
turen gik til Hasle.
toilettet med der som alle andre steder når stat og
kommuner skal passe det er der ikke blevet passet,
Vi havde igen iår i samarbejde med Jan-Ole
Turisttrafik lavet en tur til Sydsjælland, Lolland/Falster. derfra gik turen ud på møn og kørte igennem Stege
Der var 41 af vore medlemmer der gerne ville med på By og op til Præstø, der gjorde vi holdt for at få noget
at spise, det var nok Alle der fik noget at spise fordi
denne tur, om Søndage starte vi turen vi sejle fra
der var så mange mennesker på havnen så der var
Rønne kl 8,30 og det var fint vejr, fra Ystad gik turen
vente tid, derfra gik turen ellers op over for at komme
ellers derud af for at nå Maribo hvor vi skulle bo på
hotel Maribo Søpark, men turen gik først til Gisselfeld, til Ystad hvor vi skulle sejle KL 18,30, på færgen fik vi
der skulle være et cafeteria men det var lukket men vi dejlig flæskesteg, og så var turen ved at være slut, jeg
vil gerne takke alle der var med for at i var med til at
fandt et andet sted som kunne serverer god frokost
gøre turen så god, også en stor tak til Jan-Ole for
og kaffe, vi tog så afsted igen mod Maribo der blev
samarbejdet og en god tur.
set på nogle Godser og Herregårde på turen, når vi
kom frem og alle skulle havde pakket ud, så skulle vi
Jeg håber at det kan blive til en tur igen 2019. Forslag
spise der var under hele opholdet rigtig god mad,
til en tur modtages.
også morgenmaden var perfekt.
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Jørn Rasmussen, Formand

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

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:

Torsdag den 21. februar kl. 19:00
afholder Rutsker Sogneforening
ordinær
Generalforsamling
I FDF Kredshuset
Kirkebyen 33
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisor suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest tre dage før generalforsamlingen.

Juletræet i Kirkebyen opsætter Rutsker
Sogneforening søndag den 2. december.

Rutsker Sogneforening ønsker
alle en glædelig jul og godt nytår
Støt Rutsker Sogneforening
Kun 100 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto
(Husk at angive navn og adresse).

reg.nr. 6060 konto 48 49 566
Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Margit Olsen

2. Suppleant:
Peder Dannevig

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
NYDAMMEN
En lille fortælling fra Nydammen i
1950’erne - af Helle Ebbesen.
Nydammen er navnet på
området omkring Nydam i
Rutsker, som i daglig tale blev
kaldt Dammen. Jeg er født i
Nydammen i 1949 men allerede i
1950 flyttede mor, far og jeg til
Bakkehuset, efter et kort ophold i
Kirkebyen. Bakkehuset blev
hurtigt ændret til Lillevang, far
syntes at Bakkehuset lød som en
aftægtsbolig til den nærliggende Bakkegård.

Skovsminde

Jeg siger altid at jeg er vokset op
i Nydammen, i virkeligheden er
det nok lige i udkanten, men når
jeg kunne bevæge mig af egen
drift var jeg der næsten altid.
Der var et hav af unger den gang,
først kom Bakkelund hvor Herdis
og Carl Lund boede, så Centralen
hvor Tove og Arne Pedersen
boede, derefter Rosa og Knud
Beck på Skovfryd og Claudia og
Harry Rømer på Sol-bakke, og
der var børn alle steder.

Helle Ebbesen

Så er vi nået til Skovsminde der
boede min mormor og morfar og
der er jeg født. Døren var altid
åben så jeg var der temmelig tit
og sjældent alene.

Videre der hen ad kom man til
Amerikanerhuset, det undrede
man sig ikke over dengang, men
nu kunne jeg godt tænke mig at
vide hvorfor det blev kaldt det,
jeg kan i øvrigt ikke huske der
har boet nogen hele året. Herefter kommer vi til Lynglyst og
her boede onkel Ejnar, han var
ikke onkel til mig, men til min
mormor. Lidt læn-gere nede
boede Hedvig og Harry Pedersen
og deres have gik helt ned til
vandkanten. Helt nede i bunden
bo-ede ”visser" en ældre mand
der faktisk hed Otto Nielsen, men
det fandt jeg først ud af senere.
Nu skal man lige være opmærksom
på at det kun er den Nordre side
af Dammen jeg har med, for
Dammen skilte. Vi gik i Nordre
Skole og dem på den anden side
af Dammen gik i Kirkeskolen.
Skole var der kun hver anden
dag, hvilket var rigeligt, men når
jeg skulle op i 6. klasse var den
nye Centralskole blevet færdig
og så måtte jeg af sted hver dag.
De 2 første år jeg gik i skole,
havde jeg en lærerinde der hed
Martha Mogensen, min mor og
mormor havde også haft hende,
så det siger jo en del. Hun havde
en søn der var politibetjent.
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Jeg har senere fundet ud af, at
den voksne befolkning nærmest
grinede ad ham, men os kunne
han godt dupere, og så længe
han var på besøg var der ro i
skolegården.
Mellem husene og Dammen var
der et bredt stykke – lyngen. Her
var klipper og træer, hemmelige
huler og snirklede stier - et
rigtigt Wild West.
Om vinteren, når Dammen frøs
til, kunne de modigste stå på ski,
ned over lyngen og ud på isen.
Det var ikke alle ski der var lige
lange ved dagens slutning, og
det selv om det nærmest var
rene planker den gang.
Nydam er en sprække dam og de
kan være ret dybe, de er ofte også
ret smalle. "Sprækken" starter i
Storedal ved Sandkås og hele
vejen ned gennem Gamle Dam
og Nydam. Min mor var ikke glad
for, at vi fjollede rundt ved Dammen.
Jeg havde jo i mellemtiden fået
en lillebror, 3 år yngre end mig
og han var nu blevet så gammel,
at han skulle have lov at komme
med - åh hvor dejligt :-(. Det tog
dog ikke lang tid, at få ham
parkeret hos mormor, så var der
lidt frihed igen.
Ved høst tid var der altid liv og
glade dage, morfars arealer var
ikke særlig store, men der var
altid masser af folk, alt foregik jo
ved håndkraft og man skulle
have fat i de samme neg flere
gange inden de var tærsket, men
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en ting var noget skidt, nemlig
alle de pokkers mus. Drengene
fangede dem og løb efter os
piger med dem, jeg tror jeg slog
nogle rekorder i løb dengang.
Vi hjalp også til der hjemme –
ind i mellem, men det var altså
sjovere henne hos mormor og
morfar, pudsigt nok :-).

Det var en kort tur ned ad memory
lane, hvor alt er rosenrødt, for os
børn var det vel også, men ellers
var det hårdt arbejde.
I dag er alt forandret, de fleste af
husene er solgt som sommerhuse,
lyngen er groet helt til og der er
ingen børn, men Dammen jo
den er der stadig.
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Julen 2018 i Hasle
Fredag den 30. nov.:
Kl. 15.30 – 17.00
Kl. 16.30

FDF's støtteforening sælger æbleskiver på torvet.
Der vil være gratis gløgg til de voksne og saft til børnene.
Juletræet tændes af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen.
Svartingedal skoles SFO kommer og synger ved juletræet.
Julemanden vil være i byen og dele slik ud til børnene.

Lørdag den 1. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Søndag den 2. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Onsdag den 5. dec.:
Kl. 19.00

Vi synger julen ind i RUTS KIRKE. FDF-børnene medvirker.
Der bliver luciaoptog og masser af gode julesalmer og sange.
Alle er velkomne.
Efter arrangementet er der kaffe, saft og de traditionelle kager

Lørdag den 8. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00
Kl. 14.30

Kl. 16.58
Kl. 18.30

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård
Arrangementet ”Markering af Bornholms Befrielse” starter med en
fortælling/Byvandring fra Hasle gamle Rådhus på Hasle Torv.
”I oprørernes fordspor” v. Torsten Sletsjov.
Underholdning i Hasle Kirke.
Spisning på Hotel Herold.

Søndag den 9. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård

Tirsdag den 11. dec.
Kl. 19.30
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Vi synger julen ind i Hasle Kirke, Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker
under ledelse af organist Simon Vibe-Pedersen. Der bliver både
korsang og mange af de gode julesalmer som fællessang.
Alle er velkomne.
Efter arrangementet er der kaffe, saft og de traditionelle kager.

Julen 2018 i Hasle
Fredag den 14. dec.:
Kl. 19.30

Julekoncert i Hasle Kirke
” 6 vokalister” synger julen ind med stemningsfulde sange,
klassisk og rytmisk. Billetter a 100 kr. kan købes i ”Klædeskabet”
Storegade 49, Hasle eller ved indgangen.

Lørdag den 15. dec.:
Kl. 10.30 –
Kl. 10.00 – 14.00
Kl. 11.00 –
Kl. 11.30 –
Kl. 12.00 – 16.00

Rytteroptog fra Siegårds Ridecenter rider gennem byen og gør ophold
ved de handlende, julemanden vil være i byen.
Julemarked på ”Det gamle Rådhus” kom og se/køb de flotte juleting.
(Indgang fra Rådhusgade).
FDF's støttforening sælger risengrød med masser af mandelgaver i det
gamle Rådhus på torvet. (indgang fra Rådhusgade).
Vinderen af tegnekonkurrencen afsløres og der uddeles præmier på
Rådhuset.
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Søndag den 16. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Lørdag den 22. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Søndag den 23. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Mandag den 24. dec.:
Kl. 10.45 –
Kl. 14.00 –
Kl. 15.30 –

Julegudstjeneste på Toftegården.
Julegudstjeneste i Ruts Kirke.
Julegudstjeneste i Hasle Kirke.

Mandag den 31. dec.:
Kl. 11.45 – 13.30

Nytårsbadekur ved havnebadet– Fællesarrangement mellem Hasle
Byting og Hasle Badeklub
Der uddeles varm suppe og kakao. Alle er velkomne til at ønske
hinanden et godt nytår, gælder også uden at bade.
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Hasle Byting

TEGNEKONKURRENCE

Alle børn indbydes %l at deltage i en tegnekonkurrence om +jul i Hasle+
Der udtrækkes 4 vindere:
En vinder for bedste tegning. Præmie 400 kr.
En vinder for næstbedste tegning. Præmie 300 kr.
En vinder for tredjebedste tegning. Præmie 200 kr.
En vinder udtrukket blandt alle ikke præmierede tegninger. Præmie 100 kr.

Regler for tegnekonkurrencen:
)
)
)
)
)
)
)

Lav en ot juletegning på et A-4 ark/papir.
På bagsiden skrives hele dit navn, alder, adresse og tlf. nr.
Tegningen indleveres i SPAR i Hasle,
i perioden 28. nov. - 12. dec.
Tegningerne uds"lles hos SPAR i Hasle.
Der må indleveres 1 tegning pr. barn u/12 år.
Vinderne skal være "lstede ved præmieoverrækkelsen.
Hasle Turist- og Erhvervsforening forbeholder sig ret "l at bruge
præmierede tegninger.
Den 15. december kl. 11:30 er der præmieoverrækkelse på
Rådhuset med indgang fra Rådhusgade.

Hasle Turist- og Erhvervsforening
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Hasle Nyt
Redaktionen af Hasle Nyt vil godt ønske alle vores annoncører og læsere
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og vi glæder os til igen i det nye
år at kunne udkomme med Hasle Nyt 4 gange.
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