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Hasle Byting
Hasle Bytings byforskønnelsespris 2019
Vinderne af prisen blev afsløret og overrakt ved en
højtidelighed på Rådhuset fredag den 25. oktober.
Det var 6. gang den blev uddelt. Formålet med
prisen, som blev stiftet i 2009 var og er, at udtrykke
bytingets og derved byens påskønnelse af en særlig
indsats for opnåelse af et smukt bybillede, der gør
Hasle til et skønnere sted at bo i -eller besøge – og
meget gerne som en motivation til andre om at være
med til at forskønne vor dejlige by.
Bytinget kan præmiere en færdiggjort
vedligeholdelse der respekterer ejendommen og
dens omgivelser og en ombygning der tilpasses
ejendommens oprindelige karakter og/eller
bybilledet i sin helhed.

og den synlige forskønnelse har glædet rigtig mange
- både herboende, men også byens gæster.

Bytinget har fået en del forslag/henvendelser, men
bestyrelsen har længe været enige om at udpege
vinderejendommen Storegade 8. Ejendommen
opfylder de præmisser der er fastsat og betyder et
markant løft af bybilledet, så det var ikke en svær
beslutning for bestyrelsen, at udpege denne som
vinder.

Ejerne af ejendommen Pernille og Brian Engel
Hansen har lagt rigtig mange timer og kræfter i
renoveringen af ejendommen og værkstedet.

Ejendommen har været igennem en gennemgående
renovering og modernisering både ude og inde.

Bytingets håb er, - at Pernille og Brians indsats og
store engagement vil inspirere andre til at gøre en
indsats til en fortsat forskønnelse af vor by.

Med prisen følger et diplom, blomster og en gave
skabt af vor lokale kunstner Ib Helge, der velvilligt har
ydet sit bidrag til den flotte stentøjsfigur.

Ejendommens beliggenhed gør, at når man kommer
kørende ad landevejen fra Rønne er den meget synlig Hjertelig tillykke med prisen!

Godt Nytårs-kur og vinterbadning
tirsdag d. 31. december kl. 11.30-12.30
Hasle Byting og Hasle Badeklubs aktivitetsudvalg
byder endnu en gang jer alle ned til Hasle Havn ved
badeklubben ved Hasle Havnebad til Godt-Nytårskur
tirsdag d. d. 31. december kl. 11.30-12.30
Kom og ønsk hinanden godt nyt år, og prøv en
badetur ganske gratis i ovenstående tidsrum.
Kl. 12.00 fyrer vi raketten af, og dem der har lyst og
mod hopper i havnebassinet.
Hasle Byting byder på varme drikke og suppe og
Hasle badeklub byder på lidt nytårsgodt

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.

Hilsen fra Hasle Badeklubs aktivitetsudvalg
Rigmor Skovgaard, Trine Leerskov og Githa Jartoft
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31
Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kennyjensen535@gmail.com

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post11.tele.dk
Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk
Sekretær
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com
Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

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

R32 Ninni

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

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

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Vores afdelinger er godt i gang
med de efterårs/vinter aktiviteter
og jeg håber, at alle er godt tilfreds
med de muligheder som er planlagt.
Jeg skal nok her nævne, at Petanque og Kroket jo ikke har haft
lukket ned for at tage et pust i
sommer, men kørt med fuld fart.
Det er en stor fornøjelse, at se at
der holdes gang i aktiviteten hele
året.
Jeg må i dette indlæg desværre
meddele, at der er kommet nogle sorte skyer op for H I F fordi vi i
vores fodboldafdeling ikke har haft
held til at få nogle aftale i stand
med hensyn til leder/træner for
alle de hold som gerne vil i gang,
enten med indefodbold eller klar
til at begynde sæsonen når foråret
igen kommer.
Jeg håber det i vintermånederne
vil lykkes, jeg ved, at der gøres et
stort arbejde for at det vil lykkes.

I Sildefestudvalget, har vi
desværre også måttet sige farvel
til nogle af de faste, som har
taget en kæmpe opgave igennem
mange år med at være ankermænd
i planlægningen af sildefesten.
Tusind tak for jeres kæmpe indsats igennem mange år.
Vi håber på, at vi kan tiltrække nye
til at tage over, men det kniber
rigtig meget, hvorfor vi har været
nødsaget til at gå i tænkeboks og
overveje mulighederne for at
kunne gen-nemføre sildefesten i
2020.

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

Vi har heldigvis en del frivillige som
gerne vil fortsætte og kæmper
for at Sildefesten kan fortsætte,
men uden ankermænd allerede
nu i planlægningen, går det ikke.
Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig
god jul og et godt nytår og håbe,
at I vil bakke op om de aktiviteter
der er i Hasle Idrætsforening og
at vi alle sammen forhåbentlig
ses til silde-fest 2020.
Hilsen
Johnny Asmussen

Medlemsmøder
Petanque:
Gymnastik:
Fodbold:
Bordtennis:
Kroket:
Badminton:

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 13.00 i klubhuset
Mandag den 20. januar 2020 kl. 20.15 i pavillonen ved Hallen
Endnu ikke planlagt - meddelelse opslås i klubhuset
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset
Mandag den 3. februar 2020 kl. 13.00 i klubhuset
Onsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 i pavillonen ved Hallen

Generalforsamling
HIF:

Fredag den 20. marts 2020 kl. 19.00 i klubhuset
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, trænere og ledere en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Hasle Idrætsforening
Petanque
Da sommeren og efteråret er
gået på hæld, vil vi se tilbage på
de arrangementer vi har haft i
sommerens løb.
Skov og strand petanque blev
afviklet søndag den 2. juni med
39 deltagere, der mødte friske op
kl. 9.00 ved røgeriet. Vi startede
med at spille de første 2 spil ud til
glasværksvej hvor vi traditionen
tro spiste vor medbragte frokost,
og hvor Bornholms Spritfabrik
igen i år havde sørget for en lille
skarp til frokosten, stor tak for
det. Efter endnu 2 spil, endte vi
igen ved røgeriet, der også igen i
år havde sponseret en røget sild
til samtlige deltagere, en stor tak
skal lyde fra alle deltagere.
Præmieoverrækkelsen blev også
foretaget inde på røgeriet.
Nr. 1 blev Sonja Pedersen Viking ,
nr. 2. Emely Nielsen Nyker, nr. 3
Lene Due Pihl Nyker og nr. 4
Knud Simonsen Hasle. Samtidig
var der lodtrækning af de mange
sponsorgaver der var skænket af
mange virksomheder. Der var så
mange gaver, at samtlige deltagere
fik en præmie med hjem.

Søndag den 30. juni afholdt vi
klubmesterskabet i double,
der var tilmeldt 8 par, og
efter nogle spændende og lige
kampe kunne vi kåre Senna og
Kaj Erik som klubmestre, med
Lars Mogens og Knud som nr. 2
og Bernt og Henrik som nr. 3.
Efter præmieoverrækkelsen
tændte vi grillen og hyggede os
resten af eftermiddagen.
Klubmesterskab i single afholdt
vi søndag den 11. august med 11
deltagere og efter nogle meget
lige kampe kunne vi kåre vinderen.
Nr. 1 Kaj Erik, nr.2 Henrik og nr. 3
Iris. Efter kampene var der tændt
for grillen hvor vi grillede det
medbragte mad. Vi havde en
rigtig god dag.
DGI Turneringen sluttede sidst i
august og der sluttede hold 1
som nr. 5 i C rækken, hold 2 endte
på en flot andenplads, og rykker
dermed op i A Rækken, tillykke
med det.
Femkamp havde vi den 8.
september, hvor baneudvalget
havde fundet nogle meget
spændende baner vi skulle

igennem, og efter 5 omgange
kunne vi kåre Knud som vinder
af femkampen. Efter spillet fik vi
smørrebrød og en rigtig god
afslutning af dagen..
DGI turneringsafslutning den 21.
september blev i år afholdt i
Hasle. Vi startede kl. 9.30 med
vinspil hvor der var 30 deltagere,
derefter overtog DGI præmieoverrækkelse af sommerturneringen, hvor der var
præmie og medaljer til vinderne
samt nr. 2 i rækkerne. Der var vi
så dygtige at vi var nr. 2 i B rækken
med vort hold 2, hvilket også
betyder at hold 2 næste år spiller
i A Rækken.
Vores næste arrangement er den
årlige julefrokost den 23. november,
så når denne avis kommer er
tilmeldingen i fuld gang.
Vort årlige medlemsmøde er
planlagt til lørdag den 18. januar
2020 kl. 13.
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
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Hasle Idrætsforening
HIF gymnastik
En ny sæson er godt i gang. Alle
vores tilbud kan ses på
www.hasle-if.dk.
Der er stadig plads på alle hold,
så mød bare op.
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.

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.
Gymnastikopvisning:
HIFs gymnastikafslutning er
søndag d. 15. marts 2020 kl.
14.00 – 17.00 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 28.-29.
marts 2020 i Aakirkeby Hallerne

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 9,
2020.

Næste gymnastiksæson starter
op i uge 38, 2020

Medlemsmøde:
HIF-gymnastik afholder
medlemsmøde mandag d. 20.
januar 2020 kl. 20.15 i barakken.
Her vil gymnastikudvalget
orientere om gymnastiksæsonen.
Der skal vælges udvalgsmedlemmer

På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22

Alle ønskes en rigtig god sæson
samt en rigtig glædelig jul og et
godt og aktivt nytår
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Hasle Idrætsforening

Hasle bordtennis har fået nyt spilletøj, vi takker flg. sponsere der har gjort det muligt. PLE, Bornholmsbrand,
Danbolig, Bygma, Nielsens El og Smykkeskrinet.
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Hasle Småbådeklub
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:
Carsten Reker Hansen
30 32 61 77
sek@hasbk.dk

Medlem:
Thomas Anker
22 92 47 54
med@hasbk.dk

Sommertiden er som regel en
stille tid for småbådsfiskeri. Det
er ferietid, vandet bliver varmt,
og de fleste har mange andre
gøremål. Men den største årsag
til den manglende interesse er
nok det magre udbytte, som man
kan forvente i forhold til indsatsen.
Man kan dog være heldig at fiske
en laks, men det varme havvand
gør, at laksen søger væk. I vore
farvande har man tidligere
kunnet pilke torsk hele året. Det
gjaldt også om sommeren, selv
om de gamle fiskere påstod, at
torsken ikke var spiselig i alle
måneder uden ”r”. Da kunne den
være befængt med orm, mente
de. Nu skal man være heldig for
at pilke et par torsk, idet de står
meget spredt, hvilket nogle
mener, skyldes de mange sæler.
For en del år siden var sommeren
lig med fiskeri efter ål, og man
brugte ålekroge, -tæller og
-ruser. Det foregik i havnen og
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langs kysten og var derfor ideelt
for de små både. Når man satte
ålekroge, skulle der agn på
krogene, som kunne være orm,
sildestykker eller tobis. Tobis
fangede man ved skovstranden
ved at trække et net (en minitrawl) fra stranden i en stor bue
ud på dybt vand og tilbage til
stranden. Det hele blev halet op
på stranden, hvor de mange
tusinde sprællende tobis tiltrak
strandens badegæster. Åletæller
var et hylster af metaltråd på 1
meter i længde og 20 cm i
diameter med en konisk indgang.
For at lokke ålen til at svømme
ind i åletællen, blev den forsynet
med sildeaffald fra røgerierne.
I min barndom blev der også
fanget ål med en stage med krog
i enden eller med en ålesaks. Så
stod man i enden af en båd med
saksen, medens en makker roede
langsomt fremad. Når en ål viste
sig på bunden, huggede man
saksen ned over den, og var man
dygtig kom ålen med op. Et par
mænd fra byen fangede ål ved at
snorkle langs kysten, og de
fangede ål blev puttet i et net,
der flød efter svømmerne. De
samme mænd ”blussede” ål om
natten. På båden havde man
monteret en Petromax lampe, og
dens kraftige lys lokkede ålene
hen til båden og vupti, så var de
fanget. Man behøvede end ikke
en båd, for mange drenge vadede
bare ud på ”Flakket” neden for
røgeriet. Her satte man lidt
ålekroge og var ofte heldige at
fange nogle ål.
Nå, alt dette er jo nostalgi, for i
dagens Danmark er ovenstående
umuligt, med de mange regler vi
har. Men der er andre måder at
bruge sin båd på. For at få en
oplevelse tog 4 af vore trollingbåde på en fælles udflugt til
Simrishamn den 21. juni. Men
denne tur må de hellere selv
fortælle om:
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Hasle Småbådeklub
Sommerferietur til Sverige 2019.
Fredag den 21. juni sejlede 4 små både alle
medlemmer fra Hasle Småbådeklub over Østersøen
med kurs mod Simrishamn. Vejret viste sig fra den
fine side, så vi fik en rigtig flot tur over vandet. Der
er nøjagtig 25 sømil fra Hasle til Simrishamn.
Vi ankom til Simrishamn omkring middag, og
formålet var blot en weekend tur for afslapningens
og kammeratskabets og sammenholdets skyld!
Vel ankommet til Simrishamn ses deltagernes både
fra venstre ”Janne”, ”Petit II”, ”Søhesten” og ”Elly” alle
fra Hasle.

Festmiddag ombord på Elly!

Vi havde ikke noget fast program på turen, men der
blev travet nogle lange ture i og omkring
Simrishamn. Til aften havde vi fælles spisning, som
blev tilberedt på et par små gasgril på kajen, og det
blev til festmiddag hver dag!
Søndag morgen den 23. juni forlod vi så igen
Simrishamn med kurs mod Skillinge en lille times
sejlads, Skillinge ligger nærmere Bornholm altså på
Sveriges sydkyst, en rigtig lille hyggelig by med en
fin lille fiskerihavn.

Skillinge havn!

I Skillinge nød vi det flotte sommervejr, og da det
var Sankt Hans aften, kunne vi se alle bålene
hjemme på Bornholm. Her i det sydsvenske mødte
vi ingen bål.
På havnefronten i Skillinge var der lavet klar til et
større loppemarked, hvor man nemt kunne få nogle
timer til at gå. Der var alt lige fra legetøj til
skibslanterner og meget andet både godt og skidt!
Mandag d. 24. juni efter morgenmaden blev kursen
atter sat mod Hasle, hvor vi ankom ca. 3½ time
senere.
Alt i alt en dejlig ferietur om end den var lidt kort.
Næste sommer regner vi med at taget turen op i

Klinik for fodterapi v/Ida L. Rømer
statsaut. fodterapeut
Storegade 73

Toftelunden 1, 3790 Hasle, tlf 51416670
Mail: ida_romer@hotmail.com
Tilbyder også udekørende behandlinger
Tlf tid: 8-15
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Hasle Småbådeklub

den Blekingske skærgård, som strækker sig fra
Karlshamn til Karlskrona. En tur vi tidligere har været
på for flere år siden. Det kræver først og fremmest
godt og stabilt vejr, men så er det også en rigtig flot
tur!
Håber at dette lille indslag kan give inspiration til
andre, der har lyst til at komme på bådcamping i
den sydsvenske skærgård!
Interesseret så kontakt en af os fra Hasle Småbådeklub som gerne hjælper og vejleder dig på turen!
Kontakt os via hjemmesiden, WWW.HASBK.dk
Husk også at vi hele vinteren fisker efter laks
omkring Bornholm, her vil være rig mulighed for at
komme med på en tur, hvis man har lyst til det!
Med venlig hilsen
Carsten Reker Hansen

Murerarbejde
Tømrer & snedkerarbejde
Beton og belægningsarbejde
Kloakarbejde
Nedrivning

www.futurae.dk
Tlf: 88 82 16 10
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Hasle/Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 5696 4368 / 2347 5568
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Kasserer / Sekretær
Johnny Drachmann
Tlf. 6171 3848
haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Næstformand
Linda Andersen
Tlf. 2018 6394
andersenvestergade@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 2847 5151
ingersonnehansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 5696 4643
herdisj1942@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf. 6134 1188
jvjv@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Bo Jensen
Tlf. 4076 7505
b.j@mail-online.dk

Lørdag den 19. oktober 2019, kl. 14:00. Medborgerhuset.
Mobiltelefon, IPad og PC
Hvordan bruger man sin mobiltelefon, og hvad koster det?
Hvordan undgår man at nogen uvedkommende kan bryde ind i ens
telefon.
Og hvad kan man bruge en iPad til. Kan den erstatte en PC?
Der er Kaffe/The, og kage til 20 kr.
En IT-kyndig person og Data stuen

Lørdag den 16. november 2019, kl. 14:00 Medborgerhuset.
”Piblana”
Den meget populære sanggruppe "Piblana", kommer og underholder
os med sang, musik og fællessang.
Der er kaffe/the, og kage til 20 kr.

Fredag den 13. december 2019, kl. 18:00.
Jule-/Stiftelsesfest på Hotel Herold.
Der er planlagt en hyggelig aften med god julemad, samt risalamande
med mandelgaver.
Traditionen tro kommer luciaoptoget fra Svartingedalskolen forbi, og
julenissen kommer også forbi med pakker. Desuden er der lotteri.
Niels Erik Kommer og spiller.
Prisen er 170,00 kr. pr deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den onsdag den 11. december 2019.

Lørdag den 11. januar 2020, kl. 14:00. Medborgerhuset.
Vi Spiller Banko. Tag en pakke til 20 kr. med. Foreningen vil også sørge
for nogle pakker.
Der er Kaffe/The og kage til 20 kr.

Lørdag den 1. februar 2020, kl.13:30. Medborgerhuset.

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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En seniorkonsulent fra Danske Seniorer kommer, og fortæller om vores
organisation, og hvilket arbejde de gør for vores forening og
medlemmer.
I forsættelse af dette kommer konsulent Lissi Krag Madsen fra Audika,
din hørespecialist, og holder et foredrag om hørelse.
"Hvad siger du?" bliver med alderen en stadig mere anvendt sætning.
Så mød godt frem til denne eftermiddag, tag venner og bekendte med.
Der er Kaffe/The og kage til 20 kr.

Lørdag den 22. februar 2020. KL 13:30 Medborgerhuset.
Vi afholder fastelavnsfest med tøndeslagning og rigtig gode
fastelavnsboller.
Rønne Pensionist kor underholder med deres gode sang og musik.
Prisen er for kaffe/the - kage 20 kr. pr deltager.

Hasle/Rutsker Pensionistforening
Onsdag den 11. marts 2020 Aakirkebyhallen
Danske seniorer har arrangeret en aften med Stig Rossen:
En hyldest til John Mogensen.
Hasle/Rutsker Pensionist Forening er medlem af Danske Seniorer kan
derfor sælge billetter til denne aften for 195,00 kr. + gebyr på 15 kr. til
vore medlemmer, ikke medlemmer af vores pensionistforening koster
det 245,00 kr. + gebyr.
Vi har reserveret 50 billetter i første omgang, men kan nok få flere hvis i
tilmelder jer i god tid, tilmelding til bestyrelsen inden 15 januar 2020.
Hasle/Rutsker Pensionistforening vil i samarbejde med Jan-Ole
turistfart arrangerer bus til Åkirkeby pris. 80 kr. tur/retur.

Lørdag den 14. Marts 2020 kl. 14:00 2020 Medborgerhuset
Bjarne H. Kirkegård kommer og fortæller os om det Social-og
Sundhedsudvalget arbejder med, blandt andet hjemmepleje og hvad
der ellers måtte være aktuelt på dette tidspunkt.
Mød godt op så vi kan få mange af de spørgsmål belyst.
Kaffe/The og kage 20 kr.

Lørdag den 4. april 2020 kl. 13:30 Medborgerhuset.
Foreningen afholder den årlige generalforsamling.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
MØD GODT FREM.
Der spilles banko og der vil være gratis kaffe/the og kage.

Vækst-Huzet  et hus med liv i
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Sommerens program er nu slut
Den 6. april afholdt vi vores
generalforsamling, hvor vi havde
nogle punkter som var vigtigt for
vores økonomi:
Kontingentstigning og prisen for
at deltage i vores udflugter og
fester. Ang. kontingent kom der
forslag om, at det skulle sættes til
100,00 kr., fordi man med de nye
medlemskort kan få mange
rabatter fra de forretninger, der
har tilmeldt sig rabatordningen.
Ang. udflugter og fester kom der
forslag om, at det skulle sættes
op til 170,00 kr.
Vi skal glæde os til maj måned
2020. Da kommer "Pisterne"
igen, en teatergruppe fra Lolland.
De har nu besøgt Hasle/Rutsker
Pensionistforening i over 30 år.
De har mange gode indslag om
pensionisterne og kommunen.
Vi var repræsenteret på Folkemødet igen i år, men hvorvidt vi
fremover skal bruge kræfter på
det, må tiden vise.
DEN FØRSTE UDFLUGT
Vi havde to udflugter og en rejse
på vores program i sommer: to
her på øen og en til Fyn.
Udflugten den 13. juni blev kørt
med to busser med omkring 80
deltagere. Turen gik først til
Nylars Forsamlingshus, hvor der
blev drukket kaffe med en god
kringle til. Alle var meget
begejstrede. Derfra kørte vi
rundt for at se på landskabet, og
vi fandt et godt sted, hvor vi
kunne nyde en øl og vand, som
vi selv havde taget med. Da vi
skulle køre videre, skulle der
gættes, hvor turen gik hen for at
spise. De to, der gætter rigtigt, en
fra hver bus, får en flaske vin. Vi
gjorde holdt ved Hotel Balka
Strand, hvor der blev serveret en
god steg med alt tilbehør, og en
god rødgrød med fløde. Alle var
meget begejstrede, alt i alt en
rigtig god tur, alle var glade.
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Hasle/Rutsker Pensionistforening
TUREN TIL FYN
Den 11. august drog godt 30 af vore medlemmer på
tur til Fyn. Jan - Oles Turistfart sørgede for, at det
blev en rigtig god tur. Turen derover startede kl.
10,30 fra Rønne med færgen. Da vi kom til Ystad, gik
det mod Kastrup for at samle en op. Næste stop var
Karlslunde, hvor vi var en halv time. Næste stop var
Halsskov-cafeteriet, hvor vi spiste lidt frokost. Efter
en time gik turen til Fyns Hoved for at se på den
flotte udsigt derfra, et rigtigt flot sted med et kig ind
mod Odense. Så var det tid til at finde det Hotel, vi
skulle bo på de næste dage. Det var Tørnes Hotel i
Kerteminde lige ved siden af Amanda. Det er et
dejligt hotel med flotte værelser, rigtig hyggeligt. Vi
fik god mad hver dag og et godt morgenbord. Der
var et rigtigt godt sted, som Jan-Ole havde fundet til os.
Hver dag startede kl. 9.00 ved bussen. Mandag, den
første dag, kørte vi igennem Nyborg, ned til
Lundeborg, gennem Svendborg og til Tåsinge. Vi
gjorde holdt ved Valdemar Slot, et fanatisk flot sted.
Vi nød det rigtigt. Så tilbage mod Svendborg, hvor vi
rigtigt kunne nyde udsigten. Vi forsatte til Egeskov
slot, hvor vi holdt i fire timer. Derefter gik turen forbi
Korinth, forbi det store gods Brahetrolleborg,
igennem Svanninge Bakker til Fåborg og videre til
Horne Kirke. Den er bygget engang som rundkirke,
men der er bygget til den for mange år siden, så den
i dag kun er en rundkirke i midten. Da vi havde set
kirken og nydt udsigten fra kirkegården, gik vi til
bussen, hvor Jan-Ole havde lavet eftermiddagskaffe.
Vi skulle så køre mod Kerteminde, men på turen
hjem kørte vi igennem Bellinge, forbi det store
Tomatgartneri. Jeg havde skrevet til dem i april
måned og spurgt, om vi måtte komme og besøge
dem og få en rundvisning, men jeg fik en
tilbagemelding, at alt var optaget i 2019. De ville
godt skrive os op til 2020. Vi kørte igennem
gartneriet, som ligger på begge sider af en
sognevej. Alle blev meget forbavsede over, at det
var så stort Der er også 290.000 kvadratmeter under
glas, hvor der produceres tomater, peber og
agurker. Det var en skam, vi ikke kunne komme
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derind, men Ulla Engel kunne fortælle os noget om
gartneriet, idet hun havde været der for nogle år
siden. Da vi kom til vores hotel, var vi alle godt
trætte og klar til aftensmad og hygge før sengetid.
Tirsdag gik turen til Odense og den Fynske Landsby.
Nogle stod af i Odense by, vi andre fortsatte til den
Fynske Landsby. Da vi havde gået rundt der et par
timer, var vi godt trætte, for der var faldet 42 mm
regn om natten, så det var tungt at gå der. Vi skulle
så ind til byen for at hente de andre, de var der alle
sammen, og så gik turen til den store Ditlevs Dal
Bison Farm.
Vi kørte forbi Odense Havn og til Otterup og
Bogense. Der var det meningen, at vi skulle finde et
sted, hvor vi kunne få noget mad, men vi kom til et
sted, hvor de var begyndt at lukke ned for denne
sommer. Så vi kørte mod Bison Farmen, vor vi skulle
havde en rundvisning. Vi kom alle op i en stor vogn
og blev kørt rundt i hele Farmen med en meget god
fortæller. Han fortalte levende om farmen, der var
420 dyr i farmen nu, og der var født 116 kalve i 2019.
Der blev ikke solgt levende dyr til slagtning, de blev
alle slagtet på stedet og solgt som færdigpakket.
Der blev slagtet omkring 90 dyr om året. Man kunne
også bestille fester, de havde selv en stor restaurant,
men man kunne kun bestille middag med bisonkød.
Det var en stor oplevelse at se Farmen.
Så gik turen hjemad for at spise, vi fik ikke bison
men en rigtig god middag og en hyggelig aften.
Så blev det onsdag og hjemrejse, vi havde en dejlig
dag foran os, for vi skulle hen til center Fjord og
Bælt. Vi tog fra hotellet kl. 10,00, der kom lidt regn
den dag, ellers havde vi fint vejr hver dag. Det var et
rigtigt godt center at besøge, der var mange
oplevelser. Alle synes, det var rigtigt interessant, og
alle nød at få lidt mad inden vi skulle vende næsen
mod Ystad. Turen gik godt, vi fik noget god mad på
færgen hjem, og kl. 20,00 var vi hjemme. Alle var
glade for en god tur, en rigtig stor tak til Jan-Ole for
turen.

Hasle/Rutsker Pensionistforening
UDFLUGTEN TIL NORDLANDET
Sommerens sidste udflugt gik til nordlandet. Der var
55 med på turen, og vi fik kaffe og kage på
Hammerhus i restauranten Solvei. Her var en dejlig
udsigt op til Hammershus, alle nød at sidde der og
kigge op til ruinerne. Vi drak øl og vand på
Bornholmerpladsen. Derfra kørte vi rundt for at
finde et sted at spise, alle skulle gætte hvor vi skulle
hen. Da vi kom op til The Ranch i Rutsker stoppede
bussen, så det var der, vi skulle spise. Der var bestilt
wienerschnitzel og rødgrød med fløde, wienerschnitzelen var meget stor, men rigtigt god mad tak for det.
BANKOSPIL OG FOREDRAG
De sidste to arrangementer var et bankospil, hvor
der ikke mødte så mange op. Men da Lillian Hjort
Westh fortalte om Lise Nørregård, var vi 44. En rigtig
flot og meget god eftermiddag - og hvem kan ikke
bare fortælle som Lillian.
DET NYE PROGRAM
Det nye program er nu kommet ud til alle 303
medlemmer.
Læs vores program og mød godt op til de forskellige
arrangementer. Tag gerne nogle venner med, så vi
kan få dem som medlemmer. Det koster kun 100 kr.
om året, og så er der mange rabatter i forskellige
forretninger rundt på øen når man viser sit
medlemskort.
Vi lægger nogle steder i postkassen en Intro-folder
om foreningen. Deri er et tilmeldingsskema
sammen med det nye program, samt en liste med
nogle af de rabatter, man kan få som medlem. Hvis I
ikke har fået den, er der flere hos Grønbechs.

Som noget nyt laver vi også i samarbejde med JanOle en juletur til Sverige fredag den 29. november.
Turen koster 450 kr. Indgangen til Bojsø Kloster, hvor
der er 80 udstillere, er med i prisen. Der køres også
omkring Bo Olsson i Tommelilla, man skal selv
betale forplejning.
Danske Seniorer har den 11. marts i samarbejde
med de foreninger, der er medlem af Danske
Seniorer, en koncert med Stig Rossen. ”En Hyldest til
John Mogensen”. Hasle/Rutsker Pensionistforening
sælger billetter til koncert og bus. Henvend dig til
formand Jørn Rasmussen tlf. 23475568. Alle kan
komme med, pris 195 kr. +15kr i gebyr, ikke
medlemmer 245 kr. + 15 kr. i gebyr, så det kan godt
betale sig at blive medlem. I dag kan alle blive
medlemmer, alderen har ingen grænse mere, så
meld jer til. Hvis der er stor interesse for det, kan vi
godt få flere billetter.
HYGGEKLUB
Der er også en hyggeklub under pensionistforeningen.
Alle kan komme der, bare ring til undertegnede på
tlf. 2347 5568 eller skriv på vores mail.
haslerutskerpensionist@outlook.dk
I kan se i vores program, hvem der er i bestyrelsen,
og I skal bare kontakte os, der er måske andre ting vi
kan hjælpe med.
Husk det ord der hedder: VI SKAL HJÆLPE HINANDEN.
Med venlig hilsen
Formand Jørn Rasmussen
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer –
Se ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
Der findes 3 Aktivitetscentre på Bornholm – i Hasle, Rønne og
Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i
ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde,
men for alle beboere på hele Bornholm.
Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores
kvartalsblad ”Knudepunktet”.
Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på
Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.
Ugeprogram for aktiviteter:
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kirsten Westh - tlf.: 2446 6793
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Kom og inspirer hinanden.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716

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

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.
Den sidste tur i år er den 18. november kl. 13:00.
Der har været et faldende deltagerantal på turene, så vi må vurdere om det er noget der skal fortsætte
i 2020. Giv gerne en tilbagemelding.

Julesange:
Torsdag, den 5. december kl. 13:00
Lisbeth Kjøller spiller til de salmer og sange, vi synger.
Ind imellem fortæller Jytte Winberg om juletraditioner
og læser en julehistorie.
Midtvejs er der kaffe og kage til 25,- kr.
Tilmelding er nødvendig og det er senest den 28. november

Aktivitetsrådet ønsker alle
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår

Kommende arrangementer:
Hasle Senior Walk................................................................................................................ 18. Nov.
Julebuffet................................................................................................................................ 20. Nov.
Julehygge............................................................................................................................... 26. Nov.
Julesange.................................................................................................................................. 5. Dec.

kl. 13:00
kl. 11:30
kl. 13:00
kl. 13:00
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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:
15. november
Besøg af Vicki Kofoed fra
Blomsterkunsten, med ideer til
advents– og julepynt
22. november
Café
29. november
”Hvordan gør vi adventstiden til
noget særligt?” Jacob Houler
kommer
og deler tanker med os
6. december
Pakkefest
13. december
Vi spiser julemad sammen kl.
12,30
Café Kilden ønsker alle
Godt nytår vi ses igen
Fredag den 3. januar 2020
10. januar
Café
17. januar
Jytte Krak fortæller om
telefonstjernen
og om at blive omplantet fra
Jylland til Bornholm
24. januar
Café
31. januar
Om at være medvandrer - og gå
et stykke vej sammen. Oddrun
Aasebø
Rønne kommer og fortæller
7. februar
Palle Kure besøger os og viser os
"glimt fra mellemøsten”
14. februar
Cafe
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21. februar
Café

Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER

Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 desuden på tlf. 5695 3295
E-post: hala@km.dk

otte aftener om ti gode bud

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

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker
har planlagt en foredragsrække om
kristne værdier i hverdagen. I alt 8
foredrag fordelt over det næste års
tid. Vi har taget udgangspunkt i de
10 bud fra den positive side. Vi tror
nemlig formålet med de værdier,
Kom og hvil dig lidt!
som udtrykkes i budene, er at
beskytte det gode liv og fremme kærlighedens gerninger. Men hvad
det så betyder i hverdagens liv, det er et godt spørgsmål.
Med foredragene ønsker vi ikke at dosere en ensidig tænkning, men
først og fremmest at lægge op til debat og selvstændig stillingtagen. Vi
ønsker at give stof til eftertanke om, hvorvidt kristne værdier stadig
kan anvendes på en frugtbar måde i hverdagens liv.

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

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

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

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

Rækkefølgen af foredragene i forhold til de 10 bud er ikke tilsigtet,
men skyldes tilfældigheder i planlægningen. Vi håber at nå omkring
alle 10 bud i løbet af året 2020.
Alle foredragene holdes på Rådhuset, kultur og medborgerhus,
Storegade 64, 3790 Hasle. Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré.

30.01. kl. 19.00
v/ Ellen Esmarch Pedersen, Samtaleterapeut, Cand. Mag.
Vi tror på ægteskabets værdi.
6. bud: Du må ikke bryde ægteskabet

05.03. kl. 19.00
Vi tror på tillid og retfærdighed
v/ Jakob Olsen, lektor i religionsfilosofi, DBI/FIUC-DK
8. bud: Du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste

19.03. kl. 19.00
Vi tror på hvilens betydning
v/ Nicolaj Wibe Generalsekretær, Indenlandsk Sømandsmission.
3. bud: Du skal holde hviledagen hellig

23.04. kl. 19.00
KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk

Deadline Kirkesiderne

Vi tror på menneskelivets værdi
v/ Ellen Kappelgaard, Klinikchef, overlæge.
5. bud: Du må ikke slå ihjel

Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
Nyt sendes inden d. 7. februar til
sognepræsten.

Finder vi vejen ?
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
NOVEMBER
17. – 22.s.e. Trinitatis, Matt 18,21-35
9.00
Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts Indsamling til Menighedsfakultetet i
Århus*.
24. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
10.30 Hasle Fælles med Rutsker. Finn Kappelgaard

DECEMBER
1. – 1.s.i advent, Luk 4,16-30
9.00
Ruts
10.30 Hasle Afslutning for minikonfirmander.
Kirkekaffe
8. – 2.s.i advent, Matt 25,1-13
9.00
Hasle
10.30 Ruts
15. – 3.s.i advent, Luk 1,67-80
9.00
Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle

19. – 2.s.e.H.3k, Jo,4,5-26
9.00
Hasle
10.30 Ruts
26. – 3.s.e.H.3k,Luk 17,5-10
10.30 Hasle
13.00 Ruts FDF's Nytårsfest

FEBRUAR
2. – Sidste s.e.H.3k, Joh 12,23-33
9.00
Hasle Fællesgudstjeneste Per Munch
Ruts fælles i Hasle
9. – Søndag septuagesima Matt 25,14-30
9.00
Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
*Indsamling til KLF – kirker og medier
16. – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
10.30 Ruts
14.00 Hasle Fastelavnsgudstjeneste.
Fastelavnsboller og tøndeslagning på Rådhuset.

23. – Fastelavnssøndag, Luk 18,31-43
10.30 Fællesgudstjeneste i Rutsker Knud Henning
22. – 4.s.i. advent, Joh 3,25-36
Hansen
10.30 Hasle Fællesgudstj. v/Carsten Møller-Christensen
24. – Juleaften, Luk 2,1-14
10.45 Toftegården
14.00 Rutsker
15.30 Hasle
Trompetist medvirker i Ruts og Hasle kirker.
* Indsamling til Børnesagens fællesråd
25. – Juledag, Johs 1,1-14
Ruts 10.30
Hasle 14.00
Prædikant begge kirker Jakob Østergård
* Indsamling til Børnesagens fællesråd
26. – 2. Juledag, Matt 10,32-42
10.30 Hasle Fællesgudstjeneste
* Indsamling til forfulgte kristne
29. - Julesøndag, Matt 2,13-23
9.00
Hasle
10.30 Ruts

JANUAR

MARTS
1. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
9.00
Fællesgudstjeneste i Hasle Nikolaj Kjærby
8. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
9.00
Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle
15. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00
Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts
*Indsamling til Kristeligt forbund for studerende

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker.
** Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten
inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale.

Transport til og fra gudstjenester og møder.
Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne,
der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte
”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. – Gælder også ved
5. – Helligtrekongers søndag, Matt 2,1-12 eller Joh 8,12-20. kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
9.00
Hasle
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts
10.30 Ruts
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen,
12. – 1.s.e.H.3k, Mark 10,13-16
senest dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.
10.30 Fællesgudstjeneste i Hasle. Kirkekaffe
Afslutning for Evangelisk Alliances bedeuge
Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15
1. – Nytårsdag, Matt 6,5-13
16.00 Fællesgudstjeneste i Hasle. Kransekage eft. gudstj.
Ruts fælles i Hasle
Indsamling til Det danske Bibelselskab
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Kirkesiderne
AKTIVITETER

HYTTEN

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

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

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og
modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle
Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved
gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.
halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir FDF HASLE-RUTSKER
og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset,
Kirkebyen 33. - Flere oplysninger om aktiviteter,
ÅBEN STUDIEKREDS
aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder
Den 18.12.; 16.01. og 13.02. Altid kl. 19.30. Alle er
Katrine Branth, tlf. 2422 6316
velkomne!
For tiden læser vi førstkommende søndags
VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
evangelium og snakker om, hvad det siger os.
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.
Studiekredsen samles ca. en gang om måneden.
Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end
EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)
interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos
Julegade 14, Hasle.
sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i
oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen dagspressen.
(kontaktoplysninger på side 19).
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene
Ambrosen, 5696 6321

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 20.11., 5.2. og 18.3. kl. 19.00 i
graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 3.12. kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.

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

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver
fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44.
Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere
information hos Marianne Hjorth Lodahl tlf. 2554 1851
eller på præstekontoret.

Velkommen til gudstjeneste
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Kirkesiderne
VELKOMMEN TIL SANG- OG
MUSIKARRANGEMENTER!
14.11. kl. 19.00 FÆLLESSANGS-AFTEN
Under musikalsk ledelse af organist, Anna Rebekka
Falk, synger vi sammen efterårets dejlige sange og
salmer. Der bliver også lejlighed til at foreslå sange.
Foruden Anna medvirker også Johan Jørgensen på
Bratsch. Det foregår på Rådhuset, Storegade 64 i Hasle.
29.11. kl. 17.00 Kirkemusikskolens julekoncert.
Foregår i Ruts Kirke.
04.12. kl. 19.00 Vi synger julen ind i Ruths Kirke.
Luciaoptog og FDF deltagelse.
05.12. kl. 19.30 Julekoncert med Bornholms
Musikamatørers Kor og medlemmer af Hasle-Rutsker
Kirkekor. Foregår i Hasle Kirke
08.12. kl. 16.58 Koncert med en række aktører i
anledning af 1658 Arrangementet. Foregår i Hasle
Kirke
17.12. kl. 19.30 Vi synger julen ind i Hasle Kirke.
Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker

EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE
I Evangelisk Alliances bedeuge indbyder sognekirkerne og missionsforeningerne i Hasle-Rutsker i
fællesskab til bøn. Kom og vær med til at takke Gud for alt godt og bede om hans hjælp i al nød.
Alle er velkomne!

7. jan. kl. 19.30 i LM's hus, Toftelunden 2
8. jan. kl. 19.30 i ELM's hus, Julegade 14
9. jan. kl. 19.30 i ELM's hus, Julegade 14
10. jan. kl. 19.30 i LM's hus, Toftelunden 2
Søndag d. 12. jan. kl. 10.30 Gudstjeneste med forbøn i Hasle Kirke
LM = Luthersk Missionsforening
ELM = Evangelisk Luthers Missionsforening.
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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
Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Bestyr. Suppl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
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

Arrangementer
November
Julehygge
Lørdag den 23.november kl.14.00 i den Store Sal.
Traditionen tro afholder vi julehygge med sang - historie - banko æbleskiver - gløgg - m.m. Tilmelding på grund af gløgg og æbleskiver,
senest den 19. november på 2621 4657.

December
1658 arrangement.
Se annonce andet sted.
Juleferie.
Vi holder juleferie, sidste åbningsdag er den 12. december. Vi ses igen
den 7. januar 2020.

Februar
Generalforsamling.
Lørdag den 29.februar kl.14.00 i den Store Sal.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 22.februar.
Efter generalforsamlingen kommer André Jensen og fortæller sin
historie om Teglværker - Kulværker i Blykobbe plantage - Klinke
skoven og områderne der omkring. Mød godt frem.

Marts
Lørdag den 21. marts kl. 14.00 i den Store Sal.
Her prøver vi igen, at se på gamle billeder, på stor skærm, som
dengang vi havde det i Gymnastiksalen. Vi har kaldt det Byens billeder,
så det kan blive lidt af hvert. Glæder os til at se jer, tag gerne en gæst med.

Formiddagsåbent!
Efter henvendelse fra flere af vore medlemmer, der ønsker at vi havde
åbent i nogle dagtimer, prøver vi nu med at holde åbent, tirsdag
formiddag i tidsrummet fra 10.00 - 12.00 i en forsøgsperiode, som
starter den 7. januar 2020. Så ser vi om den skal køre til sommerferien,
eller slutte før, det kommer jo an på, om der er tilslutning til det. Vi
håber dette forsøg bliver godt modtaget. Der er stadigvæk åbent om
aftenen.

Vores hjemmeside
Gå gerne ind og besøg vores hjemmeside, her kan du finde gode
historier, fortællinger, oplevelser, beretninger, livshistorier, og meget
mere. Der ligger efterhånden rigtig meget forskelligt, det er bare at
trykke sig frem til det der kunne have jeres interesse. Rigtig god
fornøjelse.
Adressen er: www.haslelokalhistorie.dk
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Julen nærmer sig og et
nyt år er på vej
Derfor minder vi om julegaven til
Tante Olga, ønsker hun sig en
film, er der flere at vælge
imellem. Det kan også være at
hun mangler en bog af Arne
Ipsen, ”Fiskerne i Hasleglansen”,
eller den sidste nye, ”Med Morfar
Ved Kulkysten”.
Hun vil også blive rigtig glad for
den nye Kalender 2020.

Hilsen fra kassereren
Kontingent
Kontingentet for 2020 er 80 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
Kan også indbetales på
foreningens konto i Nordea
Reg. Nr.: 0650
Kontonummer: 5366210832
Kontingentet skal være
indbetalt inden den 1. marts
Mange hilsner kasserer,
Tonni Jørgensen
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Storegade 8
Hasle bøndernes by. Når vi går
lidt tilbage i historien, så var det
bøndergårde, der dækkede det
lille samfund, Hasle. Her på
Storegade, tidligere Store
Grønnegade, som det hed, lå der
på strækningen fra Julegade til
Østergade to ejendomme. Den
første på hjørnet til Julegade var
vognmand Jacobsens (matr.nr.
36) og den anden, (matr.nr 35a)
tilhørte enkefru Ane Margrethe
Riis, enke efter Christian
Christoffersen Riis. Fru Riis solgte
et stykke jord, 35c til smed Olaus
Christian Larsen i 1880, hvor han
bygger huset og smedjen. I
folketællingerne kan man se at
han har flere lærlinge igennem
årene. I 1913 sælger han til smed
Niels Jørgen Schou, der også har
lærlinge i sin virksomhed.

På billedet ser vi Storegade udkørsel af byen i 1908. I venstre side er huset der i
dag hedder Storegade 8.

I folketællingen 1921 er det
hotelejer Jens Ludvig Olsen der
ejer Store Grønnegade (matr.nr.
35c), men det er Peter J. Schou,
der er smed og bor på
ejendommen.

Folketællingen 1925, er det smed
Janus Frederik Vesterdal der ejer
og bor på matriklen, og det gør
han frem til 1980 hvor fisker
Kenny Persson køber og bor på
ejendommen.

Billede fra Hasle Klinker ca. 1935.
Kan nogen af læserne være os behjælpelige med at sætte navne på de personer, som vi mangler, vil vi
være meget taknemlige for. Enten på tlf. 2621 4657 eller på kontakt@haslelokalhistorie.dk

1. række fra venstre: nr. 1 Ludvig Svensson – nr. 2. I.P. Jensen – nr. 3. Kaj Kohring – nr. 6. Henry Marker – nr. 8.Ludvig Hansen
2. række fra venstre: nr. 2. Børge Larsen – nr. 3. Kaj Pedersen – nr. 4. Leo Marker – nr. 5. Kristian Pedersen – nr. 6. Otto Hansen.
3. række fra venstre: nr. 1. Sigurd Jensen – nr.3. Karl Attle – nr. 4. Louis Peder Marcussen – nr. 9. Karen Kure – nr. 11. Gudrun Attle
– nr. 12. Inger Westh – nr. 13. Johannes Kristian Jensen
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Byvandring 11
Skolen blev jeg ikke færdig med i
”Byvandring 10”, så jeg fortsætter
her. Vi havde lærer Stibolt i dansk
og skrivning i første klasse. Med
hensyn til skrivning foregik det
som rigtig undervisning med
fælles skriveøvelser. Derimod var
det småt med undervisningen i
dansk, for den foregik ved, at
hver enkelt elev kom op ved
katederet og læste det stykke op
fra læsebogen, som eleven havde
fået for i sidste time. Da det var
meget forskelligt, hvor langt og i
hvilken læsebog de enkelte
elever var kommet, var det
selvfølgelig lidt afvekslende for
læreren, men det var ren overhøring og ikke undervisning. De
elever, som ikke havde lært at
læse, før de kom i skole, blev ikke
undervist af læreren, men af de
klassekammerater, der kunne
læse.
Lærer Stibolt underviste også i
sang. Det vil sige, at eleverne
sang, så godt de kunne, mens
lærer Stibolt spillede violin, og på
den måde lærte vi både børnesange og fædrelandssange. Vores
lærer havde en god sangstemme,
som jeg dog aldrig rigtig har hørt
i sangtimerne, men i kirken.
Lærer Stibolt var nemlig også
degn og deltog derfor i alle
kirkelige handlinger, og her kom
hans stemme rigtig til sin ret,
idet han sang for.
Frøken Agnethe Dam underviste
i dansk, geografi, bibelhistorie,
og så havde hun pigerne i
gymnastik. Undervisningen
foregik, som den altid gjorde i
min barndom, ved at vi fik et
stykke for, som vi skulle
forberede os på til næste gang,
hvor vi så blev hørt. Da vi ikke
kendte til andet, var vi ikke
utilfredse med undervisningen.
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Jeg aner ikke, hvor gammel
frøken Dam var på det tidspunkt,
men hendes ret lange, sorte
kjoler fik hende til at virke ret
gammel, og snart moden til
aldersrente, som folkepensionen
hed den gang. Ligesom de andre
lærere kunne hun også bruge
spanskrøret, når hun syntes, der
var behov for det. Hun ville
engang straffe min
sidekammerat for en eller anden
forseelse, men hun slog lidt i
blinde, så hun ramte også mig
med nogle svirp over ryggen.

Gertrud Hansen og Otto Stibolt

Frk. Agnethe Dam

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
I håndgerning havde pigerne
Gertrud Hansen, som i øvrigt
også havde forstand på vævning.
Idet hun havde en vævestue i
forbindelse med sin bolig. Men
ellers ved jeg kun om hende, at
hun havde en bror, som i en del
år ikke boede på Bornholm, men
senere kom tilbage til Hasle med
sin kone og to børn.
Mens jeg er ved skolen, er det
naturligt også at fortælle om
pedellen. Allerede i min skoletid
var der flere pedeller, der afløste
hinanden, men særlig en af dem,
Henrik Vesth, vil jeg omtale, fordi
han var kendt i flere forbindelser.
Foruden pedeljobbet var han også
kendt som bedemand og som
kirkeværge. Han var uddannet
møbelsnedker, og som sådan
kendt med træ. Derfor var han
også rådgiver for byrådets skov-

Henrik Vesth

udvalg. Under krigen og besættelsen blev politiet interneret
den 29. august 1943. Derfor blev
der oprettet et vagtværn i Hasle,
som Henrik Vesth blev leder af,
og det fungerede, indtil politiet
kom tilbage efter krigen.
Lige overfor skolen lå der i min
barndom en lille avlsbrugerejendom med stuebygning ud
mod Rådhusgade. Det var denne
ejendom, Gertrud Hansens bror
overtog i nitten hundrede og
trediverne. Han var blevet lidt
stor på det, mens han havde
været væk, for han ville ikke
rigtig kendes ved sin barndom,
da min far mødte ham og i
samtalens løb sagde du til ham.
Så kom hr. Hansen med den
bemærkning, at han ikke kunne
mindes, at de var blevet dus.
Dertil svarede far, at det kunne
han godt, for de havde jo gået i
skole sammen.

Det kan godt være, at det var fru
Hansen, som var over fra, der
gerne ville give det udseende af,
at de var lidt mere end andre.
Det indtryk fik jeg, da jeg skulle
til optagelsesprøve til mellemskolen. Deres ældste søn, Ebbe,
som kom til Hasle sammen med
familien, gik i min klasse. Jeg
cyklede alene til optagelsesprøven i Rønne i min normale
skolepåklædning. Jeg ved ikke,
hvordan Ebbe kom til Rønne,
men han havde sin mor med, og
han var klædt ud med korte
bukser, jakke og butterfly, så
lærerne kunne få det helt rigtige
indtryk af ham. Det var nok ikke
påklædningen, der påvirkede
lærerne, da de fandt ham uegnet
til mellemskolen.
Nu fortsætter jeg ad Kirkegade,
Idet jeg holder mig til vestre side.
I et af de første huse efter avlsbrugerejendommen boede hr.
og fru Jensen, hvor fru Jensen
havde rulleforretning. Den gang
var det helt almindeligt, at tøjet
blev rullet efter vask og tørring,
og hvis man ikke selv havde en
rulle, måtte man gå til ”rullekonen”.
I et af de næste huse boede i sin
tid borgmester Johannes
Hansen. Hos ham har jeg flere
gange været henne og aflevere
”byrådsmappen”, som indeholdt
de sager, der skulle behandles på
byrådsmøderne. Denne mappe
blev sendt rundt mellem alle
byrådsmedlemmerne, som
derved blev forhåndsorienteret
om de emner, der skulle tages
stilling til på møderne.
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Kirkegade, Rulleforretning

Jensems slagterforretning

grise, for det meste til eget
forbrug. Når grisene var klar til
slagtning, var det brødrene
Jensen, der slagtede og
parterede dem.
Længere fremme i Kirkegade,
lige før Storegade, boede en af
byens originaler, som var kendt
under navnet Bajnta. Hun kom fra
Sverige, og det bar hendes sprog,
en blanding af bornholmsk og
svensk tydeligt præg af. Hun stod

gerne til rådighed, når der var
brug for hende rundt om i
hjemmene. F.eks. hjalp hun ofte
min mormor (som også kom fra
Sverige) på rådhuset med vask
og rengøring. Jeg kan også
huske, at hun hjalp slagter
Petersen med rengøring. Når hun
ikke var hjemme, og man havde
brug for hendes hjælp, kunne
man bare gå ind og skrive sig på
den seddel, der var lagt frem til
formålet.

Borgmester Johannes Hansen

Lidt længere henne i Kirkegade,
ved hjørnet af Krummevej, havde
glarmester Munch sin forretning.
Han var en både dygtig og
respekteret glarmester, og det
var først og fremmest sådan, vi
kendte ham. Men andre så mere
på hans udseende, og da han var
meget pukkelrygget, blev han
mest kendt under betegnelsen
”Pukkel - Munch”.
Glarmester Munch i Kirkegade

Lige efter Krummevej lå brødrene
Jensens slagterforretning. Jeg
kan ikke mindes, hvordan
forretningen var, for jeg har
aldrig handlet der. Derimod kan
jeg huske, at brødrene Jensen
tog rundt og slagtede grise. F.
eks. var det almindeligt på den
tid, at avlsbrugerne opfodrede
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Markering af 361 året for Bornholms befrielse 1658
Søndag den 8. december 2019
Mødested Hasle Torv
Kl. 14.30 Fortælling/ Byvandring ved Torsten Sletskov
På Hasle gamle Rådhus på Hasle Torv, i Byrådssalen
” I oprørernes fodspor”
Kl. 15.30 Velkomst ved Hasle Bytings formand, Kaj Erik Mortensen
Vi samles på Hasle Torv ved mindestenen

Kaffe-Bajnta

På den anden side af gaden, lige
før man kommer til den bygning,
der i gamle dage var Teknisk
Skole, sidder der en plade, der
fortæller, at kammersanger
Vilhelm Herold blev født her.
Han var bagersøn, og min far har
fortalt mig, at der var syv bagere
i Hasle på det tidspunkt. Det var
nok derfor, min oldefar opgav
bageriet, som han var begyndt
på, da han blev gift. I stedet
flyttede han til det ”Hvide Hus”,
idet han samtidig blev formand i
det daværende ”Hasle Kulværk”,
der senere blev til
Klinkerfabrikken.

Kl. 15.50 Foredrag i den store sal ved Patrik Jacobsen
Patrik Jacobsson, kommer fra Staffanstorp i Skåne, er meget
historieinteresseret og forholder sig til den nutidige situation
i Skåne i forhold til de ting, som Skåne er og har været
igennem både før og efter 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 Kr. 160
Ønsker man at deltage i spisningen skal der tilmeldes på 2621 4657
Senest den 27. november
Spisebilletterne afhentes og betales kontant i Lokalhistorien
tirsdag den 26. eller torsdag 28. november
i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 21.00

Knud Anker
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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Svartingedal skole
Et brag af en skolestart
I August havde vi et brag af en
skolestart! Hele skolen samledes
til dans og sang i buret. Det har
været med spænding, at vi har
ventet på dette skoleår, da vores
nye kælder også nærmede sig en
indvielse.
I børnehaveklassen har man
indgået et spændende projekt
sammen med Bornholms
Folkebiblioteker. Det er et projekt,
hvor små børns sproglige
udvikling er sat i højsædet. Med
projektet fulgte en sprogstartskasse med bøger, sproglige og
rekvisitter til brug i undervisningen.
Projektet varer 6 uger.
Hele skolen har arbejdet med
trivsel. I 0. – 3.klasse gik ugen
med at arbejde med “bamseven”
og konceptet ”Fri for Mobberi”.
Her arbejdede børnene blandt
andet med massagehistorier,
samtaletavler, børnemøder og
meget mere på tværs af klasserne.
Ligeledes har mellemtrinnet
arbejdet med konceptet WeFive,
som omhandlede online trivsel.
Vi har nydt det og glæder os til at
arbejde videre med de forskellige
ting, som en fast del af vores
hverdag.
I øjeblikket venter vi i spænding!
Det gør vi, fordi vi er en del af DM
i skoleudvikling. Her er vi indstillet
til en publikumspris.
Indstillingen går på Ahmeds
fantastiske dans, som nu hitter
på landsplan! Vi krydser fingrer!

D. 7 september holdt vi den
årlige høstfest. Vejret var strålende,
og alle klasser havde opstillet
boder. Der var dans, loppemarked og et kæmpe fremmøde.
Derudover var det tid til at indvie
vores fantastiske nye kælder.
Børne- og skoleudvalget var
inviteret til at klippe snoren.
Kælderen og de nye omgivelser
er et kæmpe hit. Vi glæder os
meget til at komme i gang med
at bruge de store, lyse og flotte
lokaler. Der er ingen tvivl om, at
den smukke kælder er skolens
nye hjerte.

 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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4. Klasse har været så heldige at
være afsted på “Kend dit land” tur
til Aarhus og Grenå. Her besøgte
de blandt andet Moesgaard
Museum, den gamle by og
Kattegatcentret. På Kattegatcentret overnattede klassen
under hajerne og kunne bruge
natten på at studere de
spændende dyr!
Ligeledes var 6.klasse på den
traditionsrige skolerejse. Her gik
turen til København. De besøgte
blandt andet Tivoli, Zoo,
Rundetårn og meget andet.

Svartingedal skole
I uge 39 stod den på naturfagsfestival. Her var emnet åløb. Vi
har været så heldige at få midler
til at bestille forskelligt materiale
såsom fiskestænger, fiskenet,
særlige kameraer og meget
andet. Det er vi meget glade for.
Dette har gjort ugen endnu
sjovere! Vi har blandt andet
fundet en masse fine glasål i Sort
Hat. Hele skolen havde to turdage,
og vi har nydt at være ude i
skoven. Det er ikke nyt for os at
være i skoven, da vi til hverdag
har skovskole, men endnu mere
tid i naturen, er altid skønt.
Mandag d. 23. september afholdte
vi Åbent Hus. Her fik vi besøg af
rigtig mange kommende børn
og forældre. Der var dans, rundvisning, hjemmebagte boller,
kage, mad over bål og meget
andet. Tak til alle jer der kom
forbi! Nåede I ikke forbi, eller vil I
bare gerne høre endnu mere?
Så er I mere end velkomne til at
besøge os.
Vi har verdens sejeste Forældreforening! Der er fuld gang i dem.
Der er blevet opstartet en løbeklub under navnet “Vi løber for
en overbygning på Svartingedal
skole”. Ønsker du at deltage? Så
kontakt Forældreforeningen,
eller find løbeklubben på
Facebook.
Derudover skabte forældreforeningen, forældre og elever
en masse omtale og smil foran
kommunalbestyrelsessalen. Her
stillede de op med dans før sidste
kommunalbestyrelsesmøde.

Skønne børn og voksne i
fællesdans, resulterede i at
borgmesteren på sin facebook
også skrev følgende “Hvert
kommunalbestyrelsesmøde
burde starte med en fælles dans”,
og det har hun jo helt ret i.
Efterårsferien har stået på
Legeland i Hasle Hallen. Endnu
engang er det vores seje
Forældreforening, der har været
på pletten! Nåede du ikke forbi i
år? Så glæd dig til påsken næste
år, der gentager vi Legeland i
hallen i Hasle.
Mange hilsener fra
Svartingedal Skole
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I skrivende stund nyder vi det flotte efterårsvejr i
Naturbørnehaven. Skoven viser sig fra sin smukke
side med alle de flotte farver på træerne og i
skovbunden.
Sidst vi skrev til Hasle Nyt fortalte vi om vores havearbejde og klargøring i bedene. Sommeren nød vi
udenfor med masser af ture, leg med vand og
strandture. Et stort hit var når vi lavede vandrutsjebane ude på legepladsen.
Efter ferien har vi lavet kastanjedyr, malet på sten,
syltet og kogt af årstidens frugter og grønt. Det blev
til både grød, hyldebærsuppe, rødbeder og
marmelade. Vi bruger meget tid på at plukke
brombær, blommer og andre lækkerier. Vi vil gerne
vise og fortælle børnene om alt det vi får af naturen,
lære dem at udforske naturen og de nære
omgivelser.
De næste uger skal vi på nogle lærerige ture i Hasle
skoven. Første tur bliver en svampetur. Vi har fået en
svampeekspert til at tage med og lære os lidt om
svampe. Ugen efter skal vi møde en jæger ude ved
shelterne. Jægeren medbringer duer og ænder som
vi finder i skovbunden, bagefter lærer han os
hvordan vi slagter dem, og tilbereder det over bålet.
I oktober havde vi meldt os til flere projekter/tilbud
som bliver præsenteret for os som børnehave. Først
i oktober deltog vi i ”Bag for en Sag”, vi bagte kager
og solgte dem til fordel for børnetelefonen. Det er et
projekt som børns vilkår står bag.
Senere på måneden deltog vi i ”Hej skal vi lege”, et
oplæg om at får børn til at røre sig mere, lavet af
DGI, Bobles og Børneulykkesfonden. Ved at skabe
tid og rum til leg og kropslig udfoldelse i så mange
sammenhænge som muligt, hjælper vi barnet med
at skabe egne kropslige erfaringer og
kropsbevidsthed. Vi legede hele ugen på stadion
med musik og sluttede det hele af i hallen sammen
med børnehuset.
Sidste uge i oktober havde vi fokus på mørket. Vi
uddannede os alle til refleksbetjente, og øvede os
derfor i trafiksikkerhed, nu når vi går den mørke tid i
møde. Alle fik diplom til væggen, politihat og
reflekser.
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 omkring i byen, og måske få
lune pebernødder på torvet. Vores egne
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juletraditioner som lucia, bedsteforældrebagedag
og sang om juletræet skal selvfølgelig også være en
del af december.
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.

Hasle Datastâua
Så er efterårssæsonen 2019 godt i gang, og det ser ud til, at den nye ordning med åbent
onsdage kl. 9 – 12 fungerer udmærket. Behovet for hjælp er ikke stort mere blandt +60-ere,
og det er kun dejligt.
Man møder bare op i åbningstiden med sin PC, tablet, eller telefon. Vi er gerne 3 - 4 vejledere til stede, så
indtil nu har vi kunnet dække behovet. Kommer du for første gang i denne sæson, er det dog en god ide at
kontakte undertegnede først, så jeg kan sikre, at der er en vejleder til stede, som kan hjælpe dig med netop
dit problem. Er du fyldt 60, eller er du førtidspensionist og har behov for IT-hjælp, så kontakt blot
undertegnede.
Traditionen tro holder datastuen ferielukket i hele december måned. Det vil sige, at sidste åbningsdag i 2019
bliver onsdag den 27. november. Første åbningsdag i 2020 bliver onsdag den 8. januar.
Slutteligt vil jeg ønske alle brugere, vejledere og andre samarbejdspartnere en rigtig glædelig, fredfyldt, hvid
jul og et godt nytår.
På vegne af Hasle Datastâua
Cai Kruse.
Tlf.: 2929 0554 , mail: krusecai@gmail.com

Hjælp foreningen Columbus med at bestå.
Vi er nu så få medlemmer at økonomien ikke længere hænger sammen.
Synes du som os, at vores museum på havnen er værd at holde åbent – her mangler vi nogle der vil
deltage i vagtplanen. Hansa skal hele tiden vedligeholdes/repareres.
Ved at melde dig ind i foreningen, kan du komme med på ture med Hansa mod betaling.
Håber at høre fra dig.
På bestyrelsens vegne
Formand Bjarne Stefaniuk
Tlf.: 2127 4947
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Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35
Jytte Nielsen
Præstegade 1, 3790 Hasle
Tlf.: 23 46 71 95
Suppleanter:
Ketty Dam
Storegade 30, 3790 Hasle
Tlf.: 24 20 09 84
Inger Hansen
Korsgade 11, 3790 Hasle
Tlf.: 28 47 51 51

Vi holdt genbrugsstævne fredag
den 30.8.19 i Medborgerhuset i
Hasle for Missionen Afrikas tre
butikker på Bornholm. Der var
mødt 25 genbrugsdamer fra de
3 butikker. Generalsekretær
Henrik Engelbrekt Refshauge
ledte mødet og fortalte blandt
andet om missionens arbejde i
de Afrikanske lande og trivsel i
genbrugsbutikkerne.
Da det også var 35 års jubilæum
for missionen var der kagemand
til eftermiddagskaffen.
Som noget nyt har vi nu også børnetøj op til størrelse
16/18 år. Vi har virkelig mange gode bøger til de
mørke vinteraftener.
Vi juler fra fredag den 15. november. Der er meget til
julen: Skønne nisser – strikkede og keramik. Mange
adventskranse – juletræsfødder – juletræstæpper duge - servietter - broderede juleløbere.
Lys i mørket = lyskæder – kugler m/lys – svenskestager. Enkelte
julemandsdragter – juleslips.
Følg os på Facebook på siden ”Hasle Genbrug”

Vi holder lukket
Juleaften.

Vore åbningstider
mellem jul og nytår er:
Fredag, lørdag, mandag
tirsdag
kl. 10.00 – 13.00

Storegade 22
Tlf.: 61249126
E-mail:
haslegenbrug@outlook.dk
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Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
På gensyn i 2020 i Hasle Genbrug

Hasle Turist- og Erhvervsforening

TEGNEKONKURRENCE

Håndarbejdscafé i det
gamle Rådhus
Der er god tilslutning til
arrangementerne.
Sidst var vi 23 strikkere og
hæklere til et foredrag om
trøstemus, som kan glæde
børnene på Bornholms
Hospital.

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.

Ellers prøver jeg at finde nye
spændende ting at lave og
andre frivillige undervisere i
håndarbejde.
Ellers fortsætter vi i det nye
år , torsdage i ulige uger fra
kl 10-12.

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.

)

Første gang i det nye år er
torsdag d. 16. januar 2020.
Begivenhederne bliver slået
op på facebook, og under
strikkere og hæklere på
Bornholm, ogsåå på
på
facebook.
Velkommen
Marianne Lind

Hasle Turist- og Erhvervsforening forbeholder sig ret "l at bruge
præmierede tegninger.
Den 21. december kl. 11:30 er der præmieoverrækkelse på
Rådhuset med indgang fra Rådhusgade.

Hasle Turist- og Erhvervsforening

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

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

MULTIHYTTEN
Vi multihyttepassere har haft 8
gode uger hen over sommeren,
hvor vi hver morgen mødte op
til en flot hytte uden skrald og
misligholdelse.
Tak til alle brugere. Det er stor
glæde, at være med til at yde
en lille indsats for vores
allesammens Aktivitetspark.
Anne Mette Kruse
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Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
Formand:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 9142
mikael.mogensen@nypost.dk

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

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

Sang og fællesspisning I Rutsker
Tirsdag den 19. november kl. 18:00
Afholder Rutsker Sogneforening sangaften på The
Ranch, Kirkebyen 49, i Rutsker.
Vi begynder med fællesspisning hvor menuen står
på stegt flæsk og persillesovs. Efterfølgende kaffe
eller the med kage.

JOELS KAPEL
spiller op og vi finder vores sanghæfter frem.

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

36

Pris for hele arrangementet
KUN 100 kr/person
Drikkevarer købes særskilt.
tilmelding på sangaften@fuglesangen.dk
eller telefon 56 96 98 49
senest fredag den 15. november 2019

ALLE ER VELKOMNE

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Din Borgerforening opsætter
Igen i år juletræ i Rutsker.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Rutsker Sogneforening.

Billede fra ådalen hvor Kæmpeåen er rørlagt. Fuglesangsprojektet er i
sin nuværende form lukket ned men folkene bag projektet vil genåbne
projektet når nye fremtidige muligheder viser sig. Naturprojektet er
ikke glemt men sat på vent.

Hjælp din lokale Borgerforening
Vi har brug for hvert eneste medlem som dermed giver
støtte og opbakning til vores arbejde

K.A. BYG

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

v/ KURT AMBROSEN

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

reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Tømrerforretning
2024 7389

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Grønbechs Gård

holder nu lukket indtil påsken 2020, hvor vi igen er klar med nye udstillinger og i
butikken nye varer på hylderne. Sæsonen 2019 har været spændende og varieret. Vi har afholdt workshops –
ja har netop haft en workshop, hvor man kunne komme og klippe figurer efter kyndig vejledning af en
mester på området – Ane Cecilie Mogensen. Der har været afholdt ’artist talks’ – joh – man bliver meget
klogere og forstår meget bedre, det man ser, når man får kunstnerens synsvinkler og tanker med
kunstværkerne. Grønbechs Gård har haft diverse workshops for børnene, hvilket bl.a. gav én af vore frivillige
denne oplevelse: ’Lidt sjov! En familie på 5 voksne + 3 børn kommer, d.v.s. at det mindste medlem (lille dreng) har
været hos Pia og har taget hele familien med. Jeg kan høre, at han er en rigtig guide og viser rundt. ’Godt klaret
Pia, at motivere så unge mennesker –’ Pia arrangerede en workshop først på sæsonen med maling af grønt
og frugt. Børnene, som bl.a. kom oppe fra Svartingedalen Skole, havde gode dage med megen inspirerende
undervisning udi begrebet kunst. Spændende hvad næste sæson vil byde på, men det bliver helt sikkert ikke
kedeligt.
Ida
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Julen 2019 i Hasle
Fredag den 29. nov.:
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 15.30 – 17.00
Kl. 16.30
Kl. 17.00

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.
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.
Kirkemusikskolens koncert i Ruts Kirke

Lørdag den 30. nov.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Søndag den1. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Onsdag den 4. 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

Torsdag den 5. dec.:
Kl. 19.30

Julekoncert i Hasle Kirke med Bornholms Musikamatøres Kor og
medlemmer af Hasle-Rutsker Kirkekor

Fredag den 6. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Lørdag den 7. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Søndag den 8. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 14.30
Kl. 15.30
Kl. 15,50 – 16.40
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 om Byvandringen ”I oprørernes fodspor” v. Torsten Sletskov
på det gamle Rådhus.
Velkomst på torvet af Bytingets formand Kaj Erik Mortensen
Foredrag af Patrik Jacobsson fra Sverige
Underholdning i Hasle Kirke.
Spisning på Hotel Herold.

Fredag den 13. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00
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Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.

Julen 2019 i Hasle
Lørdag den 14. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Søndag den 15. dec.:
Kl. 10.00 – 16-00

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

Tirsdag den 17. dec.:
Kl. 19.30

Vi synger julen ind i Hasle Kirke, Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.
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.

Lørdag den 21. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.30 Kl. 10.00 – 14.00
Kl. 11.00 –
Kl. 11,30 -

Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Grønbechs Gård.
Rytteroptog fra Siegårds Ridecenter rider gennem byen og gør ophold
ved de handlende, julemanden vil være i byen.
Mangler du ideer til de sidste julegaver, så vil der være et lille marked
på rådhuset i forbindelse med risengrøden. (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.

Søndag den 22. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Mandag den 23. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00

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

Tirsdag den 24. dec.:
Kl. 10.45 Kl. 14.00 Kl. 15.30 -

Julegudstjeneste på Toftegården.
Julegudstjeneste i Ruts Kirke. Trompet v/ K. E. Mortensen
Julegudstjeneste i Hasle Kirke. Trompet v/ K. E. Mortensen

Tirsdag den 31. Dec.:
Kl. 11,30 – 12.30

Nytårsbadekur ved havnebadet– Hasle Byting og Hasle Badeklubs
aktivitetsudvalg byder endnu en gang jer alle med til Godt-Nytårs-kur
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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