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TEGNEKONKURRENCE

Alle børn indbydes til 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 indleverede tegninger. Præmie 100 kr.

Regler for tegnekonkurrencen:
– Lav en flot juletegning på et A-4 ark / papir.
– På bagsiden skrives hele dit navn, alder, adresse og tlf. nr.
– Tegningen indleveres i SPAR i perioden 28. nov.- 15. dec.
– Tegningerne udstilles hos SPAR.
– Der må indleveres 1 tegning pr. barn.

Den 20. december kl. 12.30 er der
præmieoverrækkelse på Rådhuset med

indgang fra Rådhusgade.

Hasle Turist- og Erhvervsforening

Hasle Turist- og Erhvervsforening
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Leif N ielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail : annileif@post1 1 .tele.dk

Næstformand
Johnny Asmussen
El lebakken 1 4, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail : el lebakken@pc.dk

Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 50 98
Mail : sko@olsen.mail .dk

Sekretær
Helle Ebbesen
Hasle Søndergade 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 94 91 94
Mail : hmh.ebbesen@gmail .com

Udvalgsmedlem
Michael Kaas Hansen
Gammeltoft 1 1 , 3790 Hasle
Tlf. 30 1 8 1 6 88
Mail : Kaas@hansen.tdcadsl.dk

Afdelingsformænd

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 95 56 77

Bordtennis
Jens Koefoed
Toftelunden 62, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 44 70
Mail : jk@ple.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 1 2, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68

Gymnastik
I ris Viborg Kofod
Vang 1 0, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail : ihk@pc.dk

Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 1 5D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail : senka@mail .tele.dk

Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 1 0A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 1 8 94 65
Mail : ccsm@ofir.dk

Motionsløb
Frank Carlsen
Østergade 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 42 29

Klubhuset
Damløkkevej 1 9 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27

Klubhustilsyn
Mogens Haugbøl le
Tlf. 21 76 1 0 1 7

Hasle Hallen
Byvangen 6 3790 Hasle

Sildefesten
www.sildefest.dk

Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Nu er efteråret over os og vinter-
en venter derude. Det er tid til at
dyrke ”vintersport”. Der er idræt
for enhver smag - ung som æl-
dre. Se de mange tilbud i Hasle
N yt nr. 3 for august 201 4. Du kan
måske også finde inspiration på
vores hjemmeside www.hasle-
if.dk.

Al le afdel inger holder medlems-
møder i januar el ler februar må-
ned. Du kan se tid og sted for din
afdeling i dette blad. Jeg opfordrer
al le medlemmer til at deltage i
møderne og gøre deres indfly-
delse gældende. Det er vigtigt at
bakke op om afdelingsudvalgene

og det store arbejde de lægger i
det. Det er også det rette sted at
komme med ideer og utilfredshed.
Det samme gælder vores general-
forsamling, som afholdes fredag
den 1 3. marts 201 5.

Efteråret er også tiden, hvor vi
ser os om efter emner til besty-
relsen og afdel ingsudvalg. Vi
mangler stadig nogle medlemmer,
der har lyst ti l at påtage sig en
lederrol le i vores driftige idræts-
forening. Det er et spændende
og udfordrende arbejde, hvor du
selv bestemmer hvor meget tid
du vil bruge. Det er ulønnet, men
glæden ved at møde en masse
glade unge mennesker og være
en del af et lederteam i Hasle
Idrætsforening er løn i sig selv.

Det er på al le niveauer vi godt
kunne bruge din hjælp. Det er
også hjælp til praktiske opgaver,
som f.eks. at opsyn og pasning af
klubhus, hjælper til banko m.m..
El ler hvad med at være hjælpe-
træner på et af vores børnehold?
Mulighederne er mange, så det
er bare om at komme frit frem,
og lade det komme an på en
prøve. Du behøver ikke at være
medlem af HIF for at give en
hjælpende hånd.

Jeg ønsker al le en rigtig glædel ig
jul og et godt nytår.

LeifNielsen

Petanque

Søndag den 1 0. august afholdt vi vores klubmesterskab i single
med 21 deltagere, hvilket jeg syntes er rigtig flot, og efter mange
spændende kampe kunne vi kåre vores nye klubmester. Det blev
Bernt Mortensen der vandt finalen foran Kent Sonne, på 3. plad-
sen kom Henrik Christensen efter sejr over Jane Riis, et stort ti l lyk-
ke herfra.

Nordea Turneringen 201 4 sluttede med et meget flot resultat, vores
hold 3 vandt D rækken og spil ler næste år i C rækken, det stolte
og dygtige hold der ses på bil ledet ønskes et stort ti l lykke.

Hold 2 der spil lede i A rækken endte desværre nr. 6, og rykker
dermed ned i B-rækken til næste år, men der blev i turneringen
spil let mange fine kampe, så de skal nok komme igen.

Vores femkamp blev som sædvanl ig en rigtig hyggel ig ”legedag” hvor baneudvalget havde lagt nogle spæn-
dende baner hvor de forskel l ige kast blev sat på prøve. De dygtige el ler måske ”heldige” blev belønnet med
vinpræmier. Det hele sluttede med at festudvalget serverede dejl ig varm gul lash-suppe. Vores næste arran-
gement er den årl ige julefrokost den 22. november, og derefter vort medlemsmøde den 1 7. januar i HIF` s
klubhus kl. 1 3.00.

Til slut vil jeg ønske al le en rigtig glædel ig jul og et godt nytår. Kaj Erik Hansen



6

Hasle Idrætsforening

BBAANNKKOO

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi starter onsdag den 17.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen

afapril 2015.

Husk kaffekoppen
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Vævestâuan

Karetmagergårdens Vævestâua

Efter en rigtig god sommer hvor vævestâuan har haft åbent på
markedsdagene i Karetmagergården hele sommeren, er sæsonen
vinteren 201 4/1 5 nu i gang for vævedamerne i Karetmagergårdens
vævestâua.

Sommersalget for vævestâuan har i år været bedre, med flere
besøgende, efter Karetmagergårdens venner flyttede markedsdagen
fra lørdag til mandag.
Meldingen fra vævestâuan er, at man har solgt mere end sidste år, så
her må man sige at det har været en fordel at flytte markedsdagen,
men ulempen er, at der ikke er så mange af vævedamerne, som har
haft mulighed for at tage en vagt i vævestâuan, men i år har det ikke
været noget problem.

Vævedamerne mødtes første gang i den nye sæson, den 7. oktober,
her blev planen for de første projekter lagt, der skal bl.a. laves
kludetæpper, viskestykker og grydelapper, og så finder man på noget
andet, når de projekter er færdige.

Turen til Gl imåkra i Sverige den 24. okt. 201 4, er i skrivende stund ikke
taget endnu, men to af damerne fra vævestâuan har meldt sig til den
årl ige tur, arrangereret at Vævekredsen Bornholm. Der plejer at være
ca. 50 vævedamer fra Bornholm, som sætter sig ind i en bus kl. 06:00,
for derefter at tage op til Gl imåkra i Sverige, for at købe varer, og for at
få nye inspirationer til kommende væveprojekter. Om aftenen er man
tilbage i Ystad, hvor aftensmaden indtages i en restaurant, inden man
kører ombord på færgen mod Rønne.

Connie Videslet

Formand
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Modtageren afprisen blev ejerne afStrandvejen 10 – Ole og Jytte Kofod

Hasle Bytings byforskønnelsespris 201 4

Vinderne af prisen blev afsløret
og overrakt ved en højtidel ighed
i byrådssalen på Rådhuset fredag
den 31 . oktober.

Det er 4. gang den uddeles og
formålet med prisen er at ud-
trykke bytingets og derved byens
påskønnelse af en særl ig indsats
for opnåelse af et smukt bybillede,
der gør Hasle til et skønnere sted
at bo i -el ler besøge – og skul le
samtidig være et indspark til det
daværende byfornyelsesprojekt -
og gerne som en motivation til
andre om at være med til at fors-
kønne vor dejl ige by.

Det glæder bytinget, at man lø-
bende kan observere, at rigtig
mange borgere holder deres huse
pænt, mange er i gang med
renovering og kalkning/maling
af deres huse, men der er stadig
nogle ”Sorte Pletter” som vi håber
bl iver ”H vide”.

Bytinget kan præmiere en færdig-
gjort vedl igeholdelse der
respekterer ejendommen og dens
omgivelser og en ombygning
der tilpasses ejendommens op-
rindel ige karakter og/el ler bybil-
ledet i sin helhed.

Bytinget havde fået en del forslag/
henvendelser, men bestyrelsen
har længe været enige om at
udpege vinderejendommen
(Brobækkegård). Ejendommen
opfyldte de præmisser der er
fastsat, så det var ikke en svær
beslutning for bestyrelsen, at
udpege denne som vinder.

Ejendommen har været igennem
en gennemgående modernisering
både ude og inde og fremstår i
dag med et totalt ændret udse-
ende, der forskønner ikke alene
ejendommen, men ikke mindst
omgivelserne.

Richardt Vang-Olsen fra lokalhi-
storien havde undersøgt l idt hi-
storik omkring vinderejendom-
men, som iflg. BBR er den opført i
1 930, men der er sket radikale
ændringer på matriklen igennem
årene til i dag, så det blev overladt
til ejerne, at give os l idt historik
efterfølgende.

Ejendommens bel iggenhed gør,
at når man kommer til Hasles
bygrænse fra nord føler sig budt
velkommen til Hasle. Den
imødekommenhed Hasle ønsker
at være kendt for, bl iver her for-
stærket, man nyder det smukt
anlagte haveanlæg og de ny-
renoverede bygninger og kigger
man til højre har man udsigt
over havet og havnen.

Ole og Jytte har igennem flere år
lagt mange kræfter i at forandre
gården fra at være en landbrugs-
ejendom med avlsbygninger
svinebesætning, siloer mv. - ti l
dagens perle af en ”lystejendom”.

Med prisen fuldte et diplom,
blomster og en gave skabt af vor
lokale kunstner I b Helge, der
velvil l igt havde ydet sit bidrag til
den flotte stentøjsvase. I nspira-
tion til vasen var skabt ud fra en
birketræstamme med skrællet
bark. Birketræer har nemt for at
sætte nye skud og bytingets håb
er, - at Jytte og Ole Kofods ind-
sats og store engagement også
vil sætte nye skud og inspirere
andre til at gøre en indsats ti l en
fortsat forskønnelse af vor by.

Hjertelig tillykke medprisen!
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Mission Afrika Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag – Fredag
kl. 1 0.00 – 1 7.00

Lørdag
kl. 1 0.00 – 1 3.00

Butiksudvalg

Formand
Ulla Engel l
Krummevej 4, 1 . th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer
Christa I psen
Birkevænget 4, 3770 All inge
Tlf.: 56 96 63 81
e-mail : ipsens@mail .tele.dk

Sekretær
Lene I psen
Gammeltoft 33, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 49 1 8
e-mail : lene-ipsen@mail .dk

Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 1 0

Udvalgsmedlem
Birgit I psen
Toftelunden 56, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant
Ethel Olsen
Toldbodgade 2, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 51 05

Vi har altid brug for pæne brugte
møbler, barnevogne, klapvogne,
høje barnestole, legetøj, cykler,
småting, alt ti l husholdningen og
selvfølgel ig rent og pænt tøj, og
mange andre ting og sager. Så-
fremt det drejer sig om større ting
så kontakt gerne et af udvalgs-
medlemmerne, så vi sammen
kan afgøre om det er noget der
egner sig for vores butik.

Igen i år har vi en masse fine jule-
ting, måske er der også l ige det
du står og mangler ti l en l i l le ek-
stra julegave.

Vi har mange rigtig gode bøger,
så mangler man læsestof til en
rigtig gråvejrs el ler snevejrsdag
er mulighederne mange.

Storegade 22, Hasle

Tlf. 50 58 92 80

Hasle Genbrug – kort og godt, her er både stort og småt
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Hasle Byting

Uret der vendte tilbage

til Hasle

Før overrækkelsen af Byforskøn-
nelsesprisen 201 4 – fredag den
31 . oktober på Rådhuset, blev
det markeret, at Danske Bank,
Rønne havde skænket bytinget
(Rådhuset) et bornholmerur, der
tidl igere havde haft sit hjemsted
i den daværende Hasle Bank.

Erik Anker tidl igere formand for
banken fortalte historien om uret
- som kan læses her.

Jens Vallentin Anker

F. 2. august 1 859 i H vide Hus ude
i Fælledvej i skoven som den
næstyngste søn og boede der
sammen med 6 andre søskende.

De fem ældre søskende tog al le
ti l Amerika, hvor de fandt deres
ståsted. Jens og yngste bror,
Jul ius blev på Bornholm, kom
begge i smedelære, og startede i
1 885 deres egen virksomhed,
Brødrene Ankers maskinfabrik,
henholdsvis 26 og 24 år gamle.
Her arbejdede de med dygtig-
hed og forudseenhed og udvi-
dede deres arbejdsområder med
ivrighed og stort held. Jens An-
ker havde mange andre interes-
ser end l ige firmaet, som han
dog først og fremmest tog sig af,
og oftest tog sig af opgaver, der
ikke l ige passede til en maskin-

fabrik. Det var nok denne inter-
esse for alt andet, der fik ham til i
1 91 9 at fremstil le sit første born-
holmerur, som i dag står i firmaets
kontor.

Han gik ud af firmaets ledelse i
1 923. Da begyndte han, at serie-
fremstil le bornholmerure, men
kom stadig ude på værkstedet,
hvor han arbejdede med sit eget,
så brødrene var tydel igvis ikke
uvenner. Han har da også frem-
stil let det ur, som sidder oppe på
facaden og som er magen til det
ur, som han også har fremstil let
og foræret til daværende Teknisk
Skole (senere BIA LID).

En ting var, at han fremstil lede
selve klokkeværkerne, men han
fik andre til at lave urkasserne for
sig. Chr. Lind var modelsnedker
hos Brødrene Anker og derfor

var det nærl iggende, at han
fremstil lede flere kasser for Jens
Anker. Desuden har møbelsned-
ker Henrik Vesth og bygmester
Aksel Andersen også været i
gang.

Malermester Aakerlund, Bernt
Linds morfar malede mange af
kasserne, men ofte blev de le-
veret ubehandlet, så køber selv
kunne bestemme farven. Jeg er
næsten sikker på, at Chr. Lind har
lavet denne og Aakerlund har
malet den.

Det er dejl igt at gense dette ur,
der er kommet tilbage til Hasle,
og som jeg har mødt så ofte før i
Hasle Banks direktionslokale.

Erik Anker
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Naturbørnehaven

Sikke nogle flotte farver der er i
skoven.. børnene jubler og løber
glade af sted. Bladene bliver
brugt til sandkage, seng og pynt..
og pryder hele børnehavens lege-
plads. Både børn og voksne nyder
det milde vejr i Naturbørnehaven.

I de foregående måneder har vi
lavet bol ler med squash og rød-
beder, bagt bol ler og været på
flere ture ud i det blå. I septem-
ber var vi på tur ud og se Poul
Anker, vi så det hele fra top til
bund (heldigvis var der elevator).
Vi så de store motorer, den
kæmpe skorsten, og prøvede at
sidde i kaptajnens stol. Det var
en skøn dag og fik en kæmpe
oplevelse. Der blev også en tur til
bibl ioteket i Rønne, hvor vi fik
lånt bøger og leget både inde og
ude.. og sluttede af med at spise
vores madpakker inden vi tog
bussen tilbage igen til børnehaven.

H ver fredag laver vi mad over
bålet, det er skønt at slutte ugen
af på denne måde. Al le hjælper
til på den ene el ler anden måde,
der bl iver skællet, skåret og æl-
tet.. alt efter hvad vi skal have.
Nu nærmer vi os mere og mere
vinter, og ser frem til dejl ig leg i
sne og hygge indenfor. Vi skal la-
ve julepynt til Bornholms Muse-
um som igen i år invitere institu-
tionerne til at være med i en ud-
stil l ing hvor temaet i år er julens
farver. Børnene skal øve Lucia, og
der skal laves hemmeligheder...

Sidste år inviterede vi al le bedsteforældre til julebag, og det vil vi helt
sikkert også gøre i år.
Sidder du nu og får lyst ti l at besøge os i Naturbørnehaven er du altid
velkommen, det er godt at ringe først så du er sikker på vi er hjemme.
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Stolegymnastik
Mandage kl. 1 0.00-1 1 .00, ons-
dage kl. 1 3.00-1 4.00. Det er både
siddende og stående øvelser.

Kortspil
Torsdage kl. 1 2.1 5 - 1 5.1 5.
Spil lerne har det hyggel igt og
morsomt og der spil les hele året.

Stavgang
Onsdag kl. 9.30 -1 0.45.
Stave kan lånes.

Engelsk
Tirsdage kl. 1 3.45 -1 5.1 5.
Få ledige pladser hvis du har lyst
ti l at opfriske sproget.
Bogudgift ca. 1 50 Kr.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i lige uger.
Løbbinding, quil l ing,
æskebeklædning, nålefilt m.m.

Kreativt værksted
Tirsdag 1 3.1 5 – 1 5.1 5 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.

Hyggeligt samvær
Torsdage kl.1 3.00-1 5.00.
Kom med dine ideer el ler få ideer
og nyd det sociale samvær, mens
du laver forskell ige ting efter eget
valg.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 1 3.00-1 5.00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge el ler l ig-
nende.

Papirflet
Torsdag kl. 1 3.00-1 5.00.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.
Starttidspunktetannonceres senere.

Toftelunden 5, 3790 Hasle - Tlf. 56 92 48 68

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række aktiviteter

formiddag eller eftermiddag.

Der er på alle aktiviteter en frivillig holdleder, som hjælper.

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita N ielsen
56 96 47 69

Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 1 9 60

Medlem:
Jytte Winberg
56 96 46 88

Medlem:
Bjarne Vesterdahl
50 29 02 03

Suppleant:
Jette Vest
56 96 49 89

Suppleant:
Jonna Hansen
56 48 03 09

Hjemmeside

Aktivitetscentrene er kommet med på Regionskommunens hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre.

Her kan man så vælge mellem Rønne og Hasle (og senere Nexø). Det
kan anbefales, at lægge adressen ind under sine ”favoritter” el ler
”bogmærker”.

På hjemmesiden finder du telefonnummer, arrangementer og andre
oplysninger og her kan du også læse vores blad ”Knudepunktet”, og
tilsvarende for de andre Aktivitetscentre.

De 3 aktivitetscentre på Bornholm er naturl igvis åbne for al le – uanset
hvor man har adresse - så finder du et interessant tilbud i de andres
program, er det bare at melde sig til .

Gymnastik for mænd
Torsdage kl. 1 5.30-1 6.30. Styrke-
og konditionstræning.

EDB
Onsdag kl. 9.00 – 1 1 .30 og 1 3.1 5 – 1 5.1 5.
Torsdag kl. 1 3.1 5 - 1 5.1 5.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscenteret.

Banko
Vi spil ler banko sidste torsdag i
hver måned kl. 1 3.00, men
ændringer kan forekomme - se
under kommenende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. – 3 plader koster
1 0 kr. Kaffe og kage kan købes.

Tilmelding ikke nødvendig – vel
mødt.

Arrangementer
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Hasle Datastâua

Kommende arrangementer i Aktivitetscentret:

Pakkebanko d. 20. november kl. 1 3:00
Jule-frokost-buffet d. 27. november kl. 1 1 :30
Syng sammen d. 1 1 . december kl. 1 3:30

Aktivitetsrådet ønsker alle brugere, holdledere og hjælpere en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

Efterårsferien er vel overstået, og
Datastâuan er kommet ind i den
sædvanl ige gode, rol ige gænge
igen.
Nu er det jo blevet alvor med re-
geringens digital iseringspol itik.
Efter 1 . november modtager
man kun digital post fra det of-
fentl ige undtagen de, der har
søgt og fået dispensation. Men
med den sædvanl ige ildhu og
tålmodighed fra både brugere
og vejledere skal vi nok klare det.

En del brugere er i den forgang-
ne termin ”blevet udlært”, så de
kan klare sig selv. Det har givet
plads til 7 nye brugere fra vente-
l isten, hvilket er meget glæde-
l igt. Der er stadig 3 personer på
l isten, men de kommer forhå-
bentl ig snart ind. Overvejer du at
gå i Datastâuan, så lad dig ikke
skræmme af ventel isten, for der
sker hele tiden udskiftning.
Juleferie.

Datastâuan holder traditionen
tro juleferie i hele december må-
ned, hvilket betyder, at uge 48 er
sidste datauge i 201 4.
Vi starter igen tirsdag den 6. og
onsdag den 7. januar 201 5, sam-
me sted, samme tid.

Enhver henvendelse ang. Datastâuan kan ske til undertegnede, el ler
man kan søge oplysning på vores hjemmeside ved at google: hasle
datastâua.

Til sidst vil jeg på Datastâuans vegne ønske al le brugere, vejledere og
samarbejdspartnere en rigtig glædel ig jul og et godt nytår. Tak for
godt samarbejde i en flot efterårssæson 201 4.

Cai Kruse, 29290554 el ler cai.kruse@bornholmer.eu
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Vækst Huzet

Musik og måske motion

i Vækst-Huzet

Musik fylder meget i Vækst-
Huzet på Bykærvej . Vækst-Huzet
fik for nyl ig stort set foræret et
flygel, som nu står i søjlerummet,
der er hjertet i Vækst-Huzet. Det
betyder, at der nu er nye mulig-
heder for koncerter, undervisning
og l ignende.
Det er nok ikke så meget
Gospelfællesskabet Bornholm,
der vil bruge flygelet, for de er
mere til keyboard. Det bl iver til
gengæld fl ittigt brugt, når der
bl.a. er gospelbrunch. Gospel-
fællesskabet er en af de aktivite-
ter, der udnytter Vækst-Huzets
muligheder og facil iteter - selv-
om de holder gospelgudstjene-
sterne i Musikhuzet i Rønne en
søndag hver anden måned.

Gospelbrunch
Gospelbrunch er åbent for al le.
Det er én lørdag formiddag om
måneden, hvor der er gospelsang,
oplæg og samtale om hvordan
den kristne tro omsættes til dag-
l igl iv og hvad troen betyder i
hverdagens udfordringer. Brun-
chen består af det, som del-
tagerne tager med – æg, ost,
frugt el ler l ignende – foruden

brød, kaffe og te, som er der i
forvejen. Al le er velkomne og der
er ingen tilmelding, man kommer
bare.
Gospelfællesskabet drives fuld-
stændig på frivil l ig basis og der
er i alt ca. 40 frivil l ige, der på en
el ler anden måde medvirker til at
få gospelgudstjenester og
brunch til at fungere. Al le disse
frivil l ige inviteres en gang hvert
halve år til fest i Vækst-Huzet –
og den næste såkaldte Crew-fest
er tirsdag den 20. Januar.
En anden gave til Vækst-Huzet er
en smuk lysglobus, der er desig-
net og smedet af Helene N ielsen,
der er lærl ing hos Jensen og
medlem af gospelkoret Amazing.

Lysgloben står i søjlerummet og
er enestående smuk, og den bli-
ver fragtet frem og tilbage fra
Vækst-Huzet til gospelgudstje-
nesterne i Musikhuzet

Nadverfællesskabet
En gang om måneden en tvær-
kirkel ig gruppe et nadverfælles-
skab. Det er mennesker fra både
folkekirken og forskel l ige frikir-
ker, der her finder sammen om-
kring noget, de finder er kernen i
det kristne fællesskab. Nadveren.
En l i l le gudstjeneste som tager
ca. 45 minutter, og som bygger
på traditioner og l iturgi fra over
1 000 års kirkehistorie. Der er tid
til sti lhed og refleksion, der er
forudsigel ighed og frihed. Al le
kan deltage – og bagefter ind-
bydes til et enkelt måltidsfælles-
skab.

Det har fungeret i et år, og vi har
prøvet os frem for at finde det
rette tidspunkt. I efteråret har
det været onsdag aften, for ikke
at kol l idere med andre gudstje-
nester, men det har vist sig, at
det bedste tidspunkt er søndag
aften, så i 201 5 flytter det tilbage
til søndag. Se tidspunkterne her
på siden.
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For reservation ring på 56 96 92 01 eller  
book online på www.leport.dk

Vang 81 
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

Vækst Huzet

Tanker om motionscenter
Endel ig er der mange der har
hørt om og læst, at der skal være
motionscenter i Vækst-Huzet.
Det håber vi bl iver en real itet. For
øjeblikket er det til høring i nabo-
laget, om der er nogen, der har
noget imod det, da det vurderes
at være en ændring af ejendom-
mens og bygningens brug.

Hvis det går igennem nabohøring,
skal vi se på, hvilke bygningsæn-
dringer det eventuelt vil kræve.
Halvdelen af Vækst-Huzet er en
stor hal, hvor selve motionscen-
teret kan være – og det er tanken
at Sundhedscenter Bornholm
skal drive selve motionscenteret.
Der er al lerede to omklædnings-
rum med hver en bruser – og
den facil itet er der flere af de an-
dre sundhedscentre, der ikke har.
Vi håber at der først i 201 5 åbner
et sundhedscenter i Hasle og at
det bl iver i Vækst-Huzet.

Gospelbrunch afholdes den
22. november, 1 0. januar, 28.
februar, al le lørdage kl. 1 0-1 3.
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Hasle / Rutsker Pensionistforening

Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Lene I psen
Tlf. 56 96 49 1 8

Sekretær
Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
I nger Hansen
Tlf. 56 96 48 73

I perioden fra sidste nummer af Hasle N yt (august 201 4) og frem til nu,
har der været afholdt følgende arrangementer:
Den 1 4/8 udflugt til Midt- og Nordbornholm (89 personer deltog, en
rigtig hyggel ig tur).
Den 6/9 bankospil .
Den 27/9 sang- og musik eftermiddag (I b Hansen spil lede til sange fra
hæfte).
Den 1 1 /1 0 en eftermiddag med bornholmske sange og fortæll inger
(ved Birte Pedersen)
Den 25/1 0 syforeningens bankospil (velbesøgt og med rigtig fine ge-
vinster)
Den 8/1 1 en eftermiddag med sange og historiefortæll inger (ved Bente
Pedersen)

Kommende arrangementer:
Lørdag den 22. november 201 4 kl. 1 4.00 på Rådhuset
Bankospil , medbring en pakke til ca. kr. 20,-. Kaffe/te og kage til kr. 20,-

Torsdag den 4. december 201 4 kl. 1 1 .00 fra Hasle Torv.
En julefrokost-tur. Vi finder et sted, hvor der kan spises en lil le julefrokost.
Derefter besøg på en virksomhed for at følge produktfremstil l ingen.
Forventer at være tilbage i Hasle ca. kl. 1 7.00. Turen koster kr. 200,-.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 24. november, der er plads til
max. 50 personer.

Fredag den 1 2. december kl. 1 8.00 på Hotel Herold.
Julehygge/stiftelsesfest. Der er planlagt en hyggel ig aften med sang/
musik og dans. Der bl iver serveret god julemad med mandelgaver. Der
kommer luciaoptog og måske kommer julenissen forbi. N iels Erik vil
spil le. Pris kr. 1 25,-. Tilmelding til bestyrelsen senest den 9. december.

Lørdag den 1 0. januar 201 5 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bankospil . Medbring en pakke til ca. kr. 20,-. Der er kaffe/te og kage til
kr. 20,-.
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Såfremtman ønsker at blive medlem af
Hasle/Rutsker Pensionistforening, kan

kuponen ovenfor udfyldes.

Ring til en i bestyrelsen, som vil komme og
afhente den og samtidig fortælle om

foreningen.

Undertegnede ønsker at bl ive medlem af:

Hasle/Rutsker Pensionistforening

Navn:

Fødselsdag/år:

Adr.:

Navn:

Fødselsdag/år:

Adr.:

Lørdag den 24. januar 201 5 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bente Helms, formand for Regionskommunens Social/
Sundhedsudvalg kommer og fortæller om kommunens
pol itik på området. Der er kaffe/te og kage til kr. 20,-.

Lørdag den 7. februar 201 5 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Nordea er vært for arrangementet. Nærmere herom vil se-
nere bl ive annonceret. Gratis kaffe/te og kage.

Lørdag den 21 . februar 201 5 kl. 1 4.00 på Toftegården.
Fastelavnsfest og vi slår katten af tønden. Rønne Pensioni-
stkor vil spil le og synge for os. Kaffe/te og kage til kr. 20,-.

Lørdag den 7. marts 201 5 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bankospil. Medbring en pakke til ca. kr. 20,-. Der er kaffe/te
og kage til kr. 20,-.

Fredag den 20. marts kl. 1 8.00 på Hotel Herold.
Forårsfest. Vi hygger os med god mad, synger og danser til
musik af I b, prisen er kr. 1 25,-. Tilmelding til bestyrelsen
senest den 1 7. marts.

Lørdag den 1 1 . april 201 5, kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Afholdelse af den årl ige generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før. MØD GODT FREM.
Der spil les gratis banko l igesom der er gratis kaffe/te og
kage.

Hasle / Rutsker Pensionistforening
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K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN

Tømrerforretning

2024 7389

Café Kilden

Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en for-
tæll ing eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra kl. 1 4.00 til kl. 1 7.00

Kontaktperson
Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Har nogen behov for transport ti l Café Kilden
Ring venl igst ti l Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Planlagte arrangementer:

28. november
Pakkefest

5. december
Jakob Houler har ordet

1 2. december
Juleafslutning

Cafè Kilden....
Vi glæder os til at ses igen
den 9. januar 201 5

9. januar
Vi ses igen

1 6. januar
Ernst Hansen viser bil leder

30. januar
Barbro og Orla Pedersens tur
til I ndien

1 3. Februar
Kilden lukket (Senior
eftermiddag
i præstegården)

27. februar
Sang og musik ved Finn N ygård

20. marts
Gamle foto fra Etiopien
ved Ton Lind

27. marts
Kilden er lukket (senior
eftermiddag i LM den 28. marts.)

3. april
Kilden lukket (Langfredag)

1 0. april
Kilden er lukket (spisning 1 1 /4)

1 1 . April
Vi spiser sammen kl. 1 3,00

1 7. april
Anemonetur med kaffebord hos
Ul la Langstrup Pedersen, Rønne

Det danske flag—Dannebrog—
er et hvidt kors på en rød bund.
Vi bruger flaget, når vi holder
fest, for eksempel fødselsdag og
konfirmation. Vi bruger det også,
når Danmark skal i kamp.
Heldigvis udkæmper Danmark
ikke så mange krige for tiden.

Men dengang Danmark gjorde,
var Dannebrog altid med. Og i
dag, når Danmark skal i kamp på
fodbold– el ler håndboldbanen,
bruger vi det danske flag. Det
bruges også ved højtiderne.
Nogle pynter for eksempel jule-,
træet med dannebrogsflag.

H vid er renhedens farve. Rød er
blodets farve. Og korset er det
vigtigste kristne symbol. Gud of-
rede sig ved at sende sin søn til
jorden. Derfor flagene på jule-
træet. Men julen varer l ige til på-
ske, hvor flaget minder os om, at
Gud lod Jesus dø på korset, så vi
kan være hans børn. Ja, der står i
Bibelen, at Gud med sit eget
blod har vundet sig et folk, der
hører ham til .

Gud måtte kæmpe en kamp af
enorm betydning for os.

Det minder Dannebrog os om.
Men det minder os også om, at vi
også skal kæmpe en kamp. Slet
ikke som Guds, men dog en vig-
tig kamp for at bringe evangel iet
ud til dem, der aldrig før har hørt
det. Det handler ikke om at ud-
brede Danmarks rige, men om at
udbrede Guds rige. Nogle af os
skal rejse til andre lande for at
fortælle om Jesus. Andre skal bli-
ve her i Danmark for at gøre det.
Vi bruger også Dannebrog, når vi
fester. Og det er der grund til :
Når vi fejrer Sofies fødselsdag el-
ler Simons konfirmation, blafrer
Dannebrog i vinden og minder
os om den største fest, som Gud
har planlagt.

Den begynder, når vi ved dåb og
tro kommer med i Guds kirke, og
den varer i al evighed. I følge
sagnet faldt Dannebrog ned fra
himlen i 1 21 9. Men det er ikke et
sagn, at Jesus en dag bringer
H imlen ned på jorden. Sikken
fest det bliver!

Carsten Hjorth Pedersen
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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. 9-1 2
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tirs. og tor. 1 0-1 3

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed
Tlf. 51 51 0945
E-post: karenhvam@gmail .com

Graver i Hasle
Preben Sommer
Træffes tir-fre. på kirkegården på
Fælledvej. Fridag mandag.
Tlf. 5696 51 1 5 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail .dk

Graver i Rutsker
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 91 35
E-post: rutskirke@c.dk

Organist
Lindalee Laur
Tlf. 5696 6762 / 6060 7849
E-post: l indaleelaur@gmail .com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 01 09

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 1 1 , tlf. 5696 4566
Kirkeværge Ole Petersen
Tlf. 2946 2890

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 1 1 , tlf. 2480 6268
Kirkeværge Holger AnkerKofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

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

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle N yt sendes senest d. 21 . oktober
til sognepræsten.

KIRKERNES JULEFEJRING I HASLE-RUTSKER

Onsdag d. 3. dec. kl. 1 9.00: VI SYNGER JULEN IND i FDF-huset,
Kirkebyen 33.

Fredag d. 5. dec. kl. 1 5.45: KIRKEKRUMMERNE holder hyggel ig
juleafslutning i konfirmandstuen.

Onsdag d. 1 0. dec. kl. 1 7.30. Konfirmanderne inviterer ti l
SPAGHETTIGUDSTJENESTE i Hasle Kirke. Spisning på skolen efter
gudstjenesten. 1 0. kr./barn. 20 kr./voksen 50 kr./famil ie.

Torsdag d. 1 1 . dec kl. 1 9.30: VI SYNGER JULEN IND i Hasle Kirke.

Juleaftensdag d. 24. dec. holder vi som sædvanl ig tre
JULEGUDSTJENESTER. På Toftegården kl. 1 0.45. Men derefter holder vi
TO gudstjenester i Hasle kirke, fordi Ruts kirke er lukket. Det bl iver kl.
1 4 og kl. 1 5.30. Vi håber på stor deltagelse fra Rutsker, selvom det ikke
kan blive i egen kirke.

Juledag d. 25. er der JULEGUDSTJENSTE i Hasle kirke kl. 1 0.30. Det er
en fest for Jesu fødsel.

2. juledag d. 26. kl. 1 0.30 holder vi igen GUDSTJENESTE i Hasle Kirke,
hvor vi på en særl ig måde tænker på de mange kristne, der bl iver
forfulgt pga. troen på Kristus.

Der bliver ikke julefest 3. juledag i år.
Menighedsrådene har besluttet, at vi i år ikke holder nogen julefest 3.
juledag, som vi el lers plejer. Årsagen er først og fremmest den vigende
interesse hos børn og forældre i vores sogne. Men vi vil meget gerne
høre det, hvis nogen savner festen.

Julesøndag d. 28. holder vi ti l gengæld FAMILIEGUSTJENESTE i Hasle
Kirke kl. 1 0.30, hvor sognemedhjælper Karen medvirker.

Årets julekrybbe 2012
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

Alle dage, hvor Ruts Kirke ikke er nævnt er
gudstjenesten i Hasle fælles for begge sogne.
Årsagen er den midlertidige lukning af Ruts Kirke.

NOVEMBER

23. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 11 ,25-30

Hasle 1 0.30 Famil iegudstjeneste.
Minikonfirmander medvirker.

30. – 1 .s. i advent, Matt 21 ,1 -9

Hasle 1 0.30

DECEMBER

7. – 2.s. i advent, Luk 21 ,25-36

Hasle 1 0.30 Lokalt Gospelkor medvirker.
Kirkekaffe.

1 4. – 3.s. i advent, Matt 11 ,2-10

Hasle 1 4.00 Kristoffer N ielsen

21 . – 4.s. i advent, Joh 1 ,19-28

Hasle 1 0.30

24. – Juleaften Luk 2,1 -14

Toftegården 1 0.45
Hasle 1 4.00
Hasle 1 5.30

25. – Juledag, Luk 2,1 -14

Hasle 1 0.30
I ndsamling: Børnesagens Fællesråd

26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
Hasle 1 0.30
I ndsamling: Åbne Døre/forfulgte kristne

28. – Julesøndag, Luk,2,25-40

Hasle 1 0.30 Famil iegudstjeneste.

JANUAR

1 . – Nytårsdag, Luk 2,21

Hasle 1 6.00 Kirkekaffe
I ndsamling: Det danske Bibelselskab

4. – Helligtrekongerssøndag, Matt,2,1 -12

Hasle 1 0.30

1 1 . – 1 .s.e. helligtrekonger, Luk 2,42-52

Hasle 1 0.30 Finn Kappelgaard

1 8. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1 -11

Hasle 1 0.30 Evangel isk Al l iance, Famil ievenl ig,
Kirkekaffe

25. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1 -9

Hasle 1 0.30
Ruts 1 3.00 Famil iegudstjeneste, FDF nytårsfest

og genåbning af Ruts Kirke.

FEBRUAR

1 . – Søndag septuagesima, Matt 20,1 -16

Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

8. – Søndag seksagesima, Luk 8,4-15

Ruts 9.00
Hasle 1 0.30
I ndsamling: KLF – kirker og medier*

1 5. – Fastelavns søndag, Matt 3,13-17

Ruts 1 0.30
Hasle 1 4.00 Famil iegudstjeneste,

Fastelavnsbol ler og tøndeslagning

22. – 1 .s. i fasten, Matt 4,1 -11

Hasle 1 0.30 Lis Hejner Mortensen

MARTS

1 . – 2.s. i fasten, Matt 15,21 -28

Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

8. – 3.s. i fasten, Luk 11 ,14-28

Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 1 0.30
I ndsamling: Folkekirkens Nødhjælp*.

1 5. - Midfastesøndag

Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 1 0.30

H vor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* I ndsamling i begge kirker

Kirkebil
Det er gratis for al le bosiddende i Hasle og Rutsker
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Rutsker: Taxa Nord 5648 0832
Hasle: Bornholms Taxa 5695 2301

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 1 0.45. Kaffe kl. 1 0.1 5



Kirkesiderne

OFFICIELLE MEDDELELSER

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 1 9. nov. kl. 1 9.00 i graverlokalet Kirkevej 1 , Rutsker.
Hasle: Den 20. nov. kl. 1 9.00 i konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

RUTS KIRKE FORTSAT LUKKET
Ved redaktionens afslutning ved vi fortsat ikke, hvornår Ruts Kirke
genåbner. I gudstjenestel isten satser vi på, at der er åbent senest fra
midten af januar. Følg med i dagspressen og på kirkernes hjemmeside:
www.haslerutsker.dk

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

KIRKEKRUMMERNE
For al le børn fra 4 år og til ca. 1 0. H ver fredag kl. 1 6-1 7.1 5 i konfirmand-
stuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 1 5.45. Få program og nærmere
information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 041 4 el ler på præstekontoret.
Juleafslutning d. 5. december. Derefter begyndes igen d. 9. januar.

FDF HASLE-RUTSKER
H ver onsdag kl. 1 8.00 – 1 9.30 er der FDF aktiviter i Kredshuset, Kirke-
byen 33 i Rutsker. Børnene samles i deres ”klasser” el ler i det fri ti l for-
skel l ige spændende lege og opgaver. Flere oplysninger kan fås ved
kredsleder, Katrine Branth, tlf. 5696 5627 eller 2422 631 6. Juleafslutning
og vi synger julen ind, d. 3. december i FDF-huset. Se særskilt rubrik.

KIRKEKORET HASLE-RUTSKER
Korøvelse hver tirsdag aften kl. 1 9.30 – 21 i Hasle Kirke. Koret medvir-
ker ved gudstjenester og andre arrangementer ca. en gang om måne-
den. Koret er p.t. på ca. 20 voksne sangere og der er åbent for flere.
Henvendelse til organist Lindalee Laur el ler kirkesanger Aase Houler.

EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE
I Evangel isk Al l iances bedeuge indbydes til fæl les bøn og gudstjeneste.
Al le er velkomne!
Tirsdag d. 1 3. jan. kl. 1 9,30 i LM's hus, Toftelunden 2
Onsdag d. 1 4. jan. kl. 1 9,30 i ELM's hus, Julegade 1 4
Torsdag d. 1 5. jan. kl. 1 9,30 i LM's hus, Toftelunden 2
Fredag d. 1 6. jan. kl. 1 9,30 i ELM's hus, Julegade 1 4
Søndag d. 1 8. jan. kl. 1 0.30 Gudstjeneste med forbøn i Hasle Kirke

ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 1 4. febr. kl 1 4.30 i Præstegården, Storegade 44. Sognepræst,
Jens Borg Spl iid, Nexø, taler om: Afskeden, sorgen og håbet.
Lør. d. 28. marts. kl. 1 4.30 hos LM, Toftelunden 2
Lør. d. 25. april kl . 1 4.30, hos ELM, Julegade 1 4

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle-N yt.

21

Hallo! Se her!

Alt indenfor havearbejde,
fl isebelægning, bortkørsel

af affald, oprydning,
snerydning, flytning af
postkasser ud ti l 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

Personregistrering

Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 1 4 dage efter fødslen.

Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales
med præsten.

Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med
præsten. Prøvelsesattest skal
man have på
kommunekontoret.

Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.

EVANGELISK LUTHERSK MIS-
SIONSFORENING (ELM)
Julegade 1 4, Hasle. Samtale- og
bedemøder hver onsdag 1 9.30;
desuden fælles møder med Rønne
ELM. Nærmere oplysninger hos
Lene Ambrosen, 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING
(LM)
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan
i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen, tlf.
5696 4474
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Kirkesiderne

FDF-NYTÅRSFEST

Søndag d. 25. januar samles alle
FDF-ere fra Hasle-Rutsker kred-
sen til den årl ige nytårsfest – Vi
indbyder alle andre til at komme
og være med og feste sammen
med os. Festen begynder med
en famil iegudstjeneste i Ruts
Kirke kl. 1 3.00. Derefter er der,
kaffebord i FDF-huset Kirkebyen
33. FDF-erne underholder og
der bl iver boder med sjove ak-
tiviteter. Til dækning af kaffe,
kage etc. og til støtte for FDF
opkræves entre ved indgangen
til FDF-huset. 50 kr. for voksne
og 25 for børn.

ÅBEN STUDIEKREDS

For al le, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken og bibelen
l idt bedre at kende. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der bl iver hver gang et kort oplæg
ved studiekredslederen, læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen el ler kirkehistorien og lejl ighed til en ufor-
mel drøftelse. Studiekredsen er arrangeret af sognemedhjælper Karen H vam Kofoed, min kone Pernil le og
undertegnede. Det foregår hver gang i præstegården, Storegade 44 i Hasle – kl. 1 9.30 - den 1 8. nov., 1 7.
dec., 21 . jan., 1 1 . febr. og 1 9. marts. Du er meget velkommen til at kontakte os el ler bare møde op, hvis du
måske er interesseret.
Venl igste hilsener, sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 1 9)

HIMLENS LYS TIL VOR JORD

Der er meget lys i denne verden, også i overført betydning. Det må vi
glæde os over, så længe vi har lyset. De gode oplevelser, kærl igheden,
lykken. Men de fleste af os kender også mørket, hvis vi tør se det i
øjnene. Meningsløsheden, ensomheden, frygten, konfl ikterne, volden
osv. Det er til at græde over. Det mærkel ige ved mørket er, at det
l igesom bare kommer af sig selv. Man behøver såmænd ikke
anstrenge sig for at komme til at ødelægge andres el ler sin egen
lykke. Lyset derimod kræver energi. Det kommer ikke bare af sig selv.
Det må komme et sted fra. En god humanist el ler en gudstroende
farisæer tror, at vi kan finde lyset i os selv. Men i mødet med Jesus
Kristus erfarer vi, at lyset kommer fra ham. Det sande lys, som oplyser
verden. Og hans lys er ikke en sparepære uden farvenuancer. Det er
et levende lys med tusinder af farver i l ivets mangfoldighed. Og lyset
skinner i mørket og mørket kan ikke begribe det. Men al le, der fatter
ti l l id ti l ham, bl iver fulde af lyset fra H immelen.

H imlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader bl id.
O, Gud ske lov!
(nr. 1 08 v.4 i Salmebogen).

VI SYNGER JULEN IND I RUTSKER OG HASLE

Onsdag d. 3. dec. kl. 1 9.00: VI SYNGER JULEN IND i FDF-huset,
Kirkebyen 33, Rutsker, 3790 Hasle. Arrangementet er meget
børnevenl igt. Kaffe og sodavand bagefter.
ALLE er også velkomne til RISENGRØD i FDF-huset kl. 1 7.30. Alt
sammen gratis.

Torsdag d. 1 1 . dec kl. 1 9.30: VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE.
Hasle-Rutsker Kirkekor synger for os og sammen med os. Traditionen
tro, er der kaffe og honningkager efter sangen. Al le er velkomne.

FASTELAVNSFEST

Den 1 5. februar kl. 1 4 indbyder
menighedsrådene til fastelavns-
fest i Hasle. Det begynder med
famil iegudstjeneste i Hasle Kir-
ke kl. 1 4.00 og derefter er der
fastelavnsboller, kaffe og tønde-
slagning på Rådhuset neden
for bakken. Kom gerne udklædt.
Al le er velkomne!
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Svartingedal SFO og Klub

Efterårshilsen

Nu falmer skoven ”trindt om
land”, efteråret er sat ind, efter en
utrol ig dejl ig sommer, som vi i
fritidsdelen på Svartingedal har
nydt til fulde.

Efter et hektisk forår med start af
nye børn til børnehaveklassen,
rykkede vi samtidig klubben ned
i det l i l le hus på skolen, hvor vi
har indrettet den nye” mini Fri-
tidsklub” for de større børn. Og
klubben er blevet rigtig hyggel ig
i de nye lokaler, vi savner dog
stadig de gamle omgivelser, hvor
vi l ige kunne gå udenfor for at
spil le fodbold på græsarealerne
ved hal len, og muligheden i at
bruge de dejl ige ude arealer som
klubben bød på i Byvangen.
Selvfølgel ig kan vi da bevæge os
op i området, men det kræver
mere planlægning og at al le skal
gå med samtidig. Det kan ikke
lade sig gøre, at være så spontan
som før.

Som sagt har vi fået indrettet en
rigtig hyggel ig l i l le mini klub på
skolen, desværre er det kun for
en kort bemærkning da en del af
budgetbesparelsen for 201 5 er,
at al le fritidsklubber lukker på
hele øen.

Nu har jeg været en del af klub
l ivet siden 1 992 hvor jeg blev
ansat i Hasle Fritidsklub og som
leder siden da indtil en ny struk-
tur lagde klubberne under sko-
len for et par år siden. Når jeg
ser tilbage på al le disse år, er det
med masser af dejl ige minder fra

sjove og spændende ture og
aktiviteter, en rigtig sjov tid, der
ikke var så begrænset af påbud
og regler. Og al le overlevede!!!! ! ! !
Smil .

Derfor er det naturl igvis med ve-
mod, at vi skal sige farvel ti l
klubberne, vi har været de størres
børns base, hvor muligheden for,
at få et godt socialt netværk med
kammerater, og hvor der altid
har været voksne, der har været
der, på de unges præmisser. Vi
har været med til at ruste de unge
til voksen l ivet.

Det jeg er bekymret for i fremti-
den er, at nogle børn vælger at
gå hjem efter skoletid og isolere
sig med computer, og miste det
gode sociale samvær med kam-
merater, som klubberne har for-
mået at ti lbyde.. H vilket er en
vigtig bal last at have med i sig i
l ivet.

I August fik vi indviet vores
nyindkøbte bålhytte som har
været længe under vejs, da vi har
gået og ventet på bygge til -
ladelse til at opføre! Efter ½ års
venten kunne vi endel ig indvie
bålhytten med dejl ig tomat sup-
pe og naturl igvis intet bål uden
bål sang. Og her havde Sørita
skrevet en til lejl igheden.

Vi har været på ugentl ige ture i
sommer månederne og har bla.,
besøgt Kongeskær SFo et par
gange i løbet af sommerferien. Vi
har været på Melstedgård, en tur
i Almindingen ved natur lege-
pladsen, hvor vi havde inviteret
Kongeskær med på en heldags
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tur i det grønne. Afholdt mini ol
med mange spændende dicipl i-
ner, nok ikke discipl iner vi ser
ved det rigtige ol, men sjove og
anderledes udfordringer. Dette
mini ol foregik på plænen ved
hal len og varede en hel uge.

En sommerferie går utrol ig hur-
tig og pludsel ig var det igen tid
til at starte, ti l en ny anderledes
og længere skoledag, ikke kun
for børnene men også for lærerne
og os pædagoger i fritidsdelen.
Vi har nu også timer på skolen
og har timer i understøttende
undervisning og lektiecafe. Vi er
en super personale gruppe her
på Svartingedal og har et kanon
samarbejde, ti l glæde og gavn
for al le parter.
Trods sorte skyer, for fremtiden,
med usikkerhed om ,hvor skole
lukning kommer til at ramme på
øen og hvor bl.a Svartingedal har
været nævnt, forsøger vi at læg-
ge afstand og få dagl igdagen til
at være som normal som mulig,
og håber at Svartingedal består
mange år ind i fremtiden. Vi har
en super god vedl igeholdt skole i
Hasle.

Vi går nu ind i den mørke tid, og
husk nu at få fundet cykel lygterne
frem, både voksne og børn !

Jeg vil ønske jer al le et rigtigt
dejl igt efterår og en rigtig glæ-
del ig jul og godt nytår!

Fra al le os i fritidsdelen på Svar-
tingedal.

Anette Finne Holm
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Bestyrelse

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

Næstformand:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Kasserer:
Flemming Storr, tlf. 5696 4820

Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

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

Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970

Bestyr. Suppl.:
Annie I psen, tlf. 5696 4486

Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 1 9.00 – 21 .00.
Dog ikke på hel l igdage, samt
ferie i hele jul i måned. Ved tele-
fonisk henvendelse til forman-
den el ler et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tids-
punkter at besøge os på.

Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk

H vis du/I skul le have gamle bil-
leder el ler gamle artikler l ig-
gende, så vil vi meget gerne lå-
ne dem. Bil leder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og motor-
cykler, 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

Julehygge
Lørdag den 29. november kl. 1 4.00 i Store sal på Rådhuset.

Så er det julehygge igen. Vi synger Julesange, hører Julehistorie og
spil ler Julebanko. Der er Gløgg og æbleskiver – kaffe / te og småkager.
Tilmelding senest den 24. november ti l 5696 4657 / 2621 4657 – el ler

på kontakt@haslelokalhistorie.dk

Markering af Bornholms befrielse 1 658
Mandag den 8. december 201 4.

Se nærmere i annoncen.

De tre lærere
Lørdag den 31 . januar kl. 1 4.00 i Store sal på Rådhuset.

Her har vi fornøjelsen at kunne byde velkommen til tre lærere fra Hasle
skole, der vil fortælle vidt og bredt om deres arbejde inden for

skolevæsenet i et langt l ivsforløb.
Tilmelding senest den 26. januar ti l 5696 4657 / 2621 4657 – el ler på

kontakt@haslelokalhistorie.dk

Generalforsamling
Lørdag den 1 4. marts kl. 1 4.00 i Store sal på Rådhuset.

Dagsorden ifølge lovene:
I ndkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 7. marts.

Efter generalforsamlingen kommer
Niels Jørn Jensen og fortæller om Fyrtårne.

Med håb om godt fremmøde, foreningen er vært
ved kaffe / te og kage.

Der er tilmelding på grund af kaffebrød senest den 9. marts.
På 5696 4657 / 2621 4657 el ler på kontakt@haslelokalhistorie.dk

Hasle-Egnens Lokalhistorie
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Jartoft

Der bl iver udstil l ing af Jartoft’s
malerier i uge 22, det foregår i
Karetmagergården i
Værkstedet.

Tak til de, som al lerede har
sagt ja ti l at låne deres bil leder
ud, samt håber på at der
kommer flere til , så det kan
bl ive en stor og god udstil l ing
af den gamle Haslemaler.

Bestyrelsen

Fodbehandlingkikegetkhjem

på hele Bornholm

Mobil-Klinik for fodterapi

Gladekfødder
v/statsaut. fodterapeut Birgit Hansson

Telefon:k56k96k97k17kbedstkmellemkkl.k7.30-8.30

Mulighed for udvidet helbredstillæg og indberetning til Danmark



27

Hasle-Egnens Lokalhistorie

Støberiet
(et udtryk, som man tidl igere of-
te brugte, når man ude i byen
omtalte BRØDRENE ANKER)
Jeg har tidl igere fortalt, hvordan
man hos BRØDRENE ANKER
støbte jern.

De fleste af mine oplevelser om-
kring det stammer fra årene
1 946 – 1 949, hvor jeg var i lære
som maskinarbejder. På den tid
var det almindel igt, at man blev
beskæftiget med meget andet
end det, man kom i lære for, - og
således også for mig. Derved fik
jeg også et indbl ik i formningens
kunst, da vi ofte måtte ned i for-
meriet og hjælpe formeren,
(Ernst Lind-Holm) med at vende
en formerkasse. Der var et sindrigt
system, hvor han kunne trække i
et håndtag, der var forbundet
med en klokke oppe i maskin-
værkstedet. Antal let af hjælpere,
han havde brug for, angav han
med antal let af klokkeslag.

Andre forberedelser ti l støbnin-
gen var bl. a. at slå klumper i
stykker af noget, der blev kaldt
ferro cil icium, der skul le ti lføres i
smelteovnen undervejs. De yng-
ste lærl inge blev også sat ti l at
ælte ler, der skul le bruges til at
proppe udløbshul let med, hvor
det flydende jern kom ud fra ov-

Ernst Lind-Holm

nen. Leret var såkaldt ildfast, der
kom fra kl inkerfabrikken i pul-
verform. Det blev blandet med
vand og sand og når vi syntes, at
vi havde æltet længe nok fik vi
fat i Johannes Sonne, der skul le
godkende det. Han lavede så
nogle små kegler af dem, som
han satte på en stage med en

rund plade på enden. Det var
nemlig hans opgave, at åbne og
lukke for det flydende jern. Når
han mente, at det var passende,
brugte han en spids stage til at
”bore” den gamle prop væk, så-
ledes at jernet kunne løbe ud og
videre ned i ”skeerne”, der stod
parat ovenpå hinanden under
udløbstuden. Når den øverste
var passende fyldt bar to mænd
den væk, så næste ”ske” kunne
fyldes. Således fortsatte det til
der ikke var mere flydende jern,
og Sonne kunne proppe hul let
med lerkeglen.

Johannes Sonne

De to mænd gik så med skeen
hen til den form, der skul le ud-
støbes, men inden de hældte
jernet ud, var det os lærl inge, der
med en ”skummer” skul le sørge
for at der ikke kom urenheder
med i det udhældte jern.
Tidl igere på dagen havde nogle
af de ældre svende haft travlt
med at få en gammel HEIN
glødehovedmotor startet. Man
satte en blæselampe til at varme
glødehovedet op for derefter at
starte den. Den skul le nemlig
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1 957. Han havde halvtreds – års
jubilæum 1 . november 1 979 og
fik i den anledning tildelt dron-
ningens fortjenstmedal je for tro
tjeneste.
Svend Aage Christensen blev
udlært som maskinarbejder og
læste derefter ti l maskinmester.

Byvandring 7

Jeg går videre ad Østergade og
kommer til den gamle kirkegård,
som ligger rundt om kirken. I
min barndom lå der stadig man-
ge grave, som fortsat blev passet
og plejet.

Fra den tid husker jeg, at jeg ofte
var med mine fastre henne på
kirkegården for at passe famil i-
ens grave. Specielt husker jeg
mine oldeforældres gravsted, der
var indhegnet af et støbejerns-
gitter, som man dog næsten ikke
kunne se, fordi det var helt dæk-
ket af efeu. Kun ved lågen var
bevoksningen fjernet l idt, så
man kunne komme ind med
blomster. Gravstedet, som lå syd
for våbenhuset ca. midt imel lem
kirken og hegnet, var ret stort, så
der har antagel ig l igget mere

end et par oldeforældre, men jeg
kan ikke mindes, hvad jeg har få-
et at vide om det.

Mens jeg er ved dette gravsted,
må jeg l ige fortælle, at fætter Ole
på et tidspunkt arbejdede henne
på kirkegården – muligvis med
at lægge rørledning til central-
varme til kirken. Under dette ar-
bejde stødte han og hans kam-
mesjuk på nogle kranier, som
blev sat op pa nogle skovleskaf-
ter i en pause. Præsten kom forbi
og påtalte det. Men Ole sagde,
idet han tog kranierne ned, at
han blot syntes, at hans oldefor-
ældre havde l igget der så længe,
at de nok trængte til at komme
op og se sig l idt om.

Jeg kan også huske to meget
små gravsteder, som kun var in-
drammet af små brøndringe. Der
lå to af mine fastres (og fars) sø-
skende, der var døde som spæ-
de. Men også de grave var jeg
med til at passe.

Kirkegården har jeg al le dage
været fortrol ig med. Det skyldes,
at mormor og morfar havde tje-
nestebol ig på Rådhuset, og den

trække en højtryksblæser, der
gennem en kanal sørgede for
blæseluft ti l smelteovnen. Tidl i-
gere havde motoren trukket ak-
sel ledningen, der gik igennem
hele værkstedet og var forbundet
til de forskel l ige maskiner, men
på grund af krigen kunne man
ikke få brændstof til motoren, og
måtte derfor have en elektromo-
tor som trækkraft.

Det var et varmt og udsl idende
arbejde for al le de deltagende.
Derfor var det kutyme, at lær-
l ingene hentede et ølanker med
det bedste øl på bryggeriet. Det
lå så til fæl les afbenyttelse.
Da vi var færdige med at udstøbe
al le formerkasserne var det på
tide, at adskil le formerkasserne
og tage det størknede jern ud.
Noget af det gjorde man samme
dag, især det tynde gods; el lers
vil le det ruste. Det var et svinear-
bejde, det støvede meget og da
vi var godt svedte, blev vi meget
snavsede. På den tid var det ikke
almindel igt, at man havde bade-
mulighed på arbejdspladsen, -
og altså hel ler ikke her.

Ernst Lind-Holm kom i lære som
maskinarbejder. Samtidig kom
Svend Aage Christensen i lære
som former l igesom sin far, der
arbejdede i virksomheden. De to
unge mennesker fandt så ud af,
at de kunne skifte fag, og derved
blev Ernst Lind-Holm former, og
Svend Aage Christensen maski-
narbejder. Ernst Lind-Holm fort-
satte i firmaet og var en skattet
medarbejder længe efter, at man
foretog den sidste støbning i

Derefter sejlede han i nogle år og
var hjemme på en velfortjent or-
lov da han blev tilkaldt for at af-
løse en kol lega, der var blevet
syg. Det viste sig at bl ive hans
sidste rejse, idet han forl iste med
”Hans Hedtoft” oppe ved Grøn-
land.

Erik Anker
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nærmeste vej fra Østergade 30 til
Rådhuset gik over kirkegården.
Så al lerede mens jeg lå i barne-
vogn, kom jeg ofte via kirkegår-
den ned til mormor og morfar.
Da man yderl igere passerede
skolen undervejs, siger det sig
selv, at også skolevejen gik gen-
nem kirkegården. Også når det
om aftenen var mørkt, og vi
skul le hjem fra Rådhuset, gik vi
samme vej, og det blev efter-
hånden så naturl igt for mig, at
jeg altid følte mig tryg ved det,
selv om jeg gik alene.

Lige nord for kirkegården lå, ja, de
l igger der sandsynl igvis endnu,
et par sammenbyggede huse, og
i et af dem boede meget pas-
sende organisten, Wolfzen. (Jeg
er ikke sikker på stavemåden).

Men nu tør jeg ikke bevæge mig
længere nordpå på vestsiden af
gaden, for min viden om bebo-
erne der er for usikker, ti l at jeg
kan skrive om dem. Derfor ven-
der jeg nu tilbage til nr. 32, som
ligger på østsiden af Østergade.

N r. 32 er et dobbelthus, og i den
søndre ende boede, så langt jeg
kan huske tilbage, vores nærme-
ste nabo, Anton Jensen og fru
Jensen med deres fire – fem

børn, hvoraf jeg kun med sik-
kerhed kan nævne navnene på
de tre. Efter alder hed de El len,
Holger og Charles, hvor Charles
var den yngste.

Anton Jensen røgtede min
farmors fire køer, og jeg hjalp
ham ofte med dette arbejde.
Derfor var det meget naturl igt, at
han en dag spurgte mig, der på
dette tidspunkt var otte – ni år,
om jeg vil le tage mig af aften-
røgtningen, for han skul le noget
andet den dag. Det vil le jeg selv-
følgel ig gerne, for han var altid
fl ink mod mig.

Mit arbejde bestod i at fodre kø-
erne og rense grebningen samt
at sørge for, at de havde strøelse.
Det med fodringen var let nok,
det med grebningen var knapt
så behagel igt. Det sidste foregik
på den måde, at jeg skul le åbne
døren til møddingen, som be-
stod af en ca. to meter dyb ud-
gravning, der lå i en passende
afstand fra grebningen. Så skul le
jeg med greb, skovl og kost fjer-
ne og smide køernes efterladen-
skaber på møddingen og til slut
lukke døren.

Dels var det til dagl ig praktisk, at
møddingen lå så tæt på greb-

ningen, dels var møddingen helt
lukket inde i bygningen i mod-
sætning til de åbne møddinger,
man kunne se næsten al le andre
steder.

Som et ekstra raffinement havde
arbejderne på fabrikken aftræ-
delsesmulighed i to små rum, der
var indrettet som gammeldags
lokummer direkte oven på mød-
dingen, derved sparede man en
spand, som skul le tømmes med
mellemrum.

Fru Jensen malkede køerne mor-
gen og aften og gik ned til
farmor med mælken, der blev
hældt over i en mælkekøler, som
bestod af en tønde og en mæl-
kebeholder. I tønden, som stod
på enden, var der rindende vand,
og mælkebeholderen stod så i
vandbad i tønden. Som tidl igere
nævnt, kom famil ie og venner og
købte mælk hos farmor.

Jensens havde en søn, som jeg
desværre ikke husker navnet på,
men han var sikkert deres ældste
barn, og han flyttede, så vidt jeg
ved, ti l Rønne, vel næsten før jeg
kunne gå. Men jeg har da set ham,
når han var hjemme på besøg.

Datteren, El len, blev gift med en
fisker, Kristian Finne, og det har
nok været i ca. 1 932, altså før jeg
kom i skole, og jeg kan tydel igt
se for mig, hvordan de, mens de
var forlovede, gik arm i arm, når
de gik forbi ude på gaden.

Sammen fik de en datter, Tove
Jensen Finne, som i 1 956 blev
gift med min fætter Svend, som
jeg tidl igere har fortalt om.

Om Holger Jensen kan jeg for-
tælle, at han på et tidspunkt un-
der anden verdenskrig meldte
sig til arbejdsstyrken i Tyskland –
og altså arbejdede for H itler. Men
det, jeg specielt kan huske fra
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Det hører med til omtalen af N i-
elsens, at de havde en meget
stor have, som omsluttede Brød-
rene Ankers grund mod nord og
øst, ja, den var så stor, at en væ-
sentl ig del af den blev udlejet
som kolonihaver. På stil le
sommeraftner var det morsomt
at høre, hvordan snakken gik
mellem kolonihavefolkene, og
når vi selv var ude i haven, kunne
vi høre næsten alt, hvad der blev
sagt.

Famil ien N ielsen havde en datter,
I nger. Hun var vist på alder med
Erik el ler måske et år ældre. Hen-
de kan jeg ikke huske meget om,
men jeg ved, at hun blev ansat i
Colbergs Boghandel i Rønne.

Jeg ved også, at hun på et tids-
punkt blev gift med en ældre
enkemand, som lod bygge et
hus i Østergade på en grund
mellem Asta Kofoed og de fem
søskende Holm. Der flyttede I n-
ger så ned sammen med sin mor
efter Peter N ielsens død.

den gang, er, at han i sit julebrev
til forældrene skrev om de gode
forhold, han levede under i Tys-
kland. For eksempel fortalte fru
Jensen, at Holger juleaften fik
and med chokoladestykker i. Så
det trøstede hende meget, for
hun var selvfølgel ig bekymret for
ham. Men han overlevede og
kom hjem i god behold.

Det næste, jeg mindes om ham,
er, at han spil lede fodbold på se-
rieholdet og el lers havde forefal-
dende arbejde som arbejds-
mand, men senere blev han
chauffør for en vognmand, hvor
han kørte lastbil . Det gjorde han
også på det tidspunkt, hvor Has-
le Havn skul le uddybes og derfor
var tømt for vand. Men pludsel ig
brød afspærringen sammen,
mens Holger holdt nede på bun-
den af havnen. Han fortalte selv,
at han var heldig, for han kunne
høre, at afspærringen gav sig, så
han fik tid til at starte bilen og
komme væk, inden havnen blev
fyldt med vand igen.

Jeg ved, at han senere kørte med
turistbusser og undervejs fortal-
te turisterne l idt om seværdig-
hederne til al les ti lfredshed.

Famil ien Jensens yngste søn,
Charles, har jeg fortalt om, både
hvordan han optrådte som bal-
lademager på Teknisk Skole og
som Don Juan sammen med
dyrlægens datter.

I den anden ende af dobbelthu-
set boede Peter N ielsen og fru
N ielsen, som jeg ikke kan huske

fornavnet på. Han var l i l lebils-
vognmand før anden ver-
denskrig og havde blandt andet
kørt for os nogle gange, blandt
andet når jeg skul le ti l kontrol på
sygehuset i efteråret 1 937. Sene-
re blev bilen klodset op, da der
blev benzinmangel under krigen.

Det faldt vist nogenlunde sam-
men med, at Brødrene Anker
havde brug for ham som ar-
bejdsmand til erstatning for en
anden, som holdt op. Peter N i-
elsen var en rol ig og besindig
mand, som godt kunne finde på
at argumentere l idt for sine egne
ideer, men det var vist nærmest
for at være helt sikker på, at han
havde forstået en given besked
rigtigt.

N ielsens ejede dobbelthuset in-
klusive udhuse med garage og
en staldlænge, som næppe har
huset dyr i min tid. Men på loftet
af staldlængen – ja, der var me-
get lavt ti l loftet – fik Brødrene
Anker lov til at opbevare model-
ler. Det skete i forbindelse med,
at firmaet overtog dem. da et
støberi i Nexø, Sjørring, blev
nedlagt. Jeg har ofte set far
kravle op ad en stige til en lem
på sydsiden af længen og ind på
loftet for at lede efter nogle mo-
del ler, han kunne bruge.

Fru N ielsens bror, som hed
Marcussen og var ugift, overtog
sin fars skomagerforretning, og
efter moderens død kom han
hver dag ved middagstid – kl. 1 2
– op i Østergade for at spise hos
sin søster.

SkomagerMarkussen
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I det næste hus, nr. 34, var de
første beboere, jeg kendte, gart-
ner Hansen og fru Hansen med
deres søn, Johannes. Huset l ig-
ger meget naturl igt omgivet af
gartnergrunden, og jeg har da
også været inde og købe planter
der, mens jeg var barn.

Men el lers ved jeg ikke rigtig,
hvordan gartneriet gik, for det
virkede ikke, som om de gjorde
meget ud af at dyrke jorden.
Noget må de al l igevel have fået
ud af det, for hver lørdag læsse-
de gartner Hansen en bil og kør-
te til torvet i Rønne for at sælge
varerne. Jeg ved ikke, om han
også købte nogle varer for at
udvide sit sortiment, men i al le
ti lfælde var han handelsgartner.

Sønnen, Johannes, virkede me-
get belæst, og han havde lyst ti l
og kunne tale med om alt, men
han må også have interesseret
sig for gartneriet, for i en moden
alder overtog han titel, gartneri
og hus, efter at han havde fundet
sig en kone, Johanne. På det
tidspunkt flyttede den gamle
gartner og hans kone til et hus i
Rønne.

Johanne og Johannes fik sønnen,
Jan, som var på alder med min
bror, Jens. Jan og Jens gik i Skole
sammen, og først efter studen-
tereksamen skiltes deres veje,
idet Jan læste til lærer, mens Jens
læste til ingeniør.

Knud Anker

Johanne og Johannes med Jan Hansen.

Lennart Mørk Hansens artikel om familien i Hasle

Lige indenfor lågen på Hasle
gamle kirkegård, i det nordvestre
hjørne, l igger min oldefar og ol-
demor, Peder Christian Christof-
fer Petersen og Christine Chri-
stiane, f. Hansen, begravet. Selve
gravstedet med gitter er nu fjer-
net, men gravstenen er bevaret
på sin plads.

P.C. blev født i Hasle d. 1 1 .sept.
1 848, søn af skipper Hans Peter
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l iggende skul le have været en
hol landsk kuf (der er bevaret fle-
re oplysninger og et bil lede af
dette skib). Det tilhørte en kon-
sul Smidt i Svaneke. Det må være
fra denne tid, han har hjembragt
de to porcelænshunde, som er i
slægtens eje.
Den 26.1 . 1 878 fik han borger-
skab som detailhandler i Hasle,
men vedblev at sejle et par års
tid endnu, altså også efter at han
blev gift med Christine Christia-
ne den 7.2. 1 879.
Blev 1 881 havnefoged i Hasle og
lods, og året efter kom han i red-
ningsvæsenets tjeneste som re-
serveopsynsmand, fra 1 894 fast
opsynsmand.

Artiklen fortsættes i næste
udgave afHasle Nyt.. .

Hasle-Egnens Lokalhistorie

Pedersen og hustru Barbro Pe-
dersen, døbt i Hasle kirke d. 25.
nov. 1 848. Faddere var Christian
Mørks hustru Karen, jomfru Mar-
grethe Hansen (formentl ig datter
af førnævnte), ungkarlene Jørgen
og Peder Christophersen (døbtes
morbrødre) samt sømand Morten
Hersted. Al le var de af Hasle.

Efter konfirmationen i 1 862 kom
han i lære som skibstømrer på
Rønne Skibsværft. Som udlært
stak han i 1 867 til søs og sejlede
som tømmermand på Europa,
Vestindien og Nord- og Sydame-
rika indtil 1 873, hvor han kom på
Bogø Navigationsskole. Herfra fik
han d. 27.marts 1 874 bevis for
bestået Almindel ig Styrmand-
seksamen med 47 points ud af
48 mulige. Den 26.juni 1 874 be-
stod han yderl igere styrmand-
seksamens 2. del med højeste
karakter 36 p. og prøve i maskin-
lære med do 1 2 points.
PC aftjente sin værnepligt om
bord på logiskibet og sejlede
derefter yderl igere 5 år som styr-
mand og senere skibsfører på
danske skibe i fart på Nordsøen
og Østersøen. Således udsteder
byfogeden i Hasle den 5.
sept.1 874 bevis for, at PC er be-
rettiget til at lade sig forhyre som
1 . og eneste styrmand, og den 6.
marts 1 876 bevis som ”skipper”

(ti l afløsning af et af 20. feb. 1 875
udstedt borgerskab som ”sæt-
teskipper”).
Fra tiden til søs er bevaret hans
regnskabsbog, hvori nævnes et
skib: Camil la, som efter det fore-
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Turistinformationen holder nu
lukket for i år. I sidste Hasle N yt
skrev jeg at niveauet nogenlunde
vil le være på niveau med 201 3.
Men den endel ige opgørelse er
på over 6.300 besøgende el ler en
stigning på godt 24%, så der har
været nok at se til . Sæsonen blev
dog udvidet i forbindelse med
påsken, hvor besøget lå på godt
300.

Det er dejl igt at kunne være med
til at servicere vores turister og
har fået rigtig mange positive
tilkendegivelser med vores ser-
vice. Har bl.a. formidlet kontakt
med 1 person der vil le lære
dansk fra sig til 2 tyskere.

Et af de helt store spørgsmål har
været: ”Hvor kan vi se VM-fodbold
henne?” Det har jeg så ikke l ige
været i stand til at finde.

Mange er også rigtig glade for
den gratis Wi-Fi adgang på torvet,
det er blevet brugt rigtig meget.

Har du set vores Face Book side,
her sker der en løbende opdate-
ring med aktiviteter i vores om-
råde, se mere her: Hasle - Born-
holm

Efterlysning
Jeg gentager l ige efterlysning for
tyske turister der søger et
sommerhus mellem Rønne og
Hasle til 4 personer. De er kommet
her de sidste 1 5 år i et meget l i l le
sommerhus uden luksus, men
nuværende udlejer ønsker ikke
at udleje mere. Send mig gerne
en mail på turist@hasle.dk – så vil
jeg formidle en kontakt.

Tilbud til ti lflyttere som køber
hus i Hasle, el ler ti lflyttere i leje-
bol ig som flytter ti l Hasle ovrefra.
Vi har pt. udleveret 5 pakker til
huskøbere og 4 pakker til lejere,
så der er da kommet en del nye
famil ier ti l .

Har du/I købt hus i Hasle og/el ler
flyttet ti l Hasle i 201 4 og ikke fået
tilbudt Haslepakken, så send mig
en mail på turist@hasle.dk

Jeg vil snarest kontakte dig/jer.

Kontaktpersoner:

Formand for Hasle Turist- og Erhvervsforening
Betina Haagensen
tlf. 301 81 951
e-mail : betina.haagensen@hotmail .com

Næstformand for Hasle Turist- og Erhvervsforening
Ruben Steffensen
tlf. 51 843760
e-mail : ruben_steff@hotmail .com

Det er svært at få armene ned,
med så fantastisk en sommer og
så har der været besøg af over
1 .200 betalende gæster. Det vi-
ser at der er et behov for denne
aktivitet. Tak til hjælpere og for
den velvil je der har været med

lån af diverse redskaber, hoppe-
borg, lego mm. Uden denne
mulighed intet legeland.

Børnefestival i Hasle
Børnefestival blev endnu en
gang gennemført med rigtig
mange deltagere. Desværre hav-
de vi nogle problemer med vores
hjemmeside som forvirrede del-
tagerne. Dette ændrer ikke ved
at vi endnu en gang havde en
uge med smil og l iv i byen.
Efter 5 år som tovholder for
Børnefestival i Hasle trækker Ru-
ben sig. Derfor er der behov for
at nye kræfter, hvis denne tradi-
tion skal videreføres. Er det noget
for dig at sidde i dette udvalg?
Send en mail ti l turist@hasle.dk
og meld dig på holdet. Man får
rigtig meget igen ved at gøre
noget, som andre sætter stor pris
på.

Bliv medlem
Støt vores forening og meld dig
ind. Send mig en mail på
turist@hasle.dk hvis du vil høre
mere.

Turistinformationen

v/Karin Pihl
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Skolestruktur 1 . august 201 5

HTEF har haft kontakt til
erhvervsl ivet i Hasle samt foræl-
dre- og støtteforeningen på af-
del ing Svartingedal i Skole Nord
og vi vil i forening gerne pege på
at det bl iver Model E der bl iver
sendt i høring.
En grundskole i Hasle med børn
fra 0. ti l og med 6. klasse med
mulighed for at børnene vil
komme i en fælles overbygning
på afdeling Aavang. Det vil betyde
at børnene vil få en langtids-
holdbar løsning for kval itet i
skoletilbuddet. Erfaringen viser
at mange forældre ønsker at
deres børn – i overbygningen –
skal fortsætte til Rønne.
Vi ser mange fordele ved at sam-
le en overbygning i Rønne:

• Dels at en overbygning på af-
del ing Aavang er tæt bel iggende
på campus Bornholm
• Dels at det er nemmere for et
samarbejde mellem erhvervsl ivet
på øen og den samlede over-
bygning
• Det vil klart være et løft i for-
hold til at lave profil l injer i eks.
Musik, idræt m.m.
• Mulighed for at have optimale
faglokaler

Der er ikke tvivl om hele byen står
sammen om at skabe optimale
vilkår for al le borgere i Hasle. Vi
har en meget aktiv frivil l ighed i
hele byens udvikl ing og især for
børnefamil ierne.

I forbindelse med byfornyelses-
projektet er legefacil iteterne
øget med et lækkert legeområde
på Hasle fælled, et meget attrak-
tivt havnebad med sauna som
flittigt bliver benyttet af hele byen
og vi vil gerne understrege at det
bl iver det hele året. Udover af-
del ingsskolen så bl iver oven-
nævnte også flittigt brugt af byens
dagplejere samt to børnehaver.
HTEF og bytinget har aktiviteter i
hele sommerferien hvor der
dagl igt er åbent i Hasle Hal len og
efterårsferien hvor vi dagl igt har
åbent på det gamle rådhus. Der-
udover har byen aktiviteter i for-
bindelse med julen og påsken
(har ikke l ige overbl ik over hvad
der er yderl igere)

Forældre- og Støtteforeningen
på Svartingedal Skole vil gerne
fortælle om nogle af de tiltag og
aktiviteter på skolen, som vi synes
gør vores skole helt unik.

Igennem de sidste par år har 3
og 4 klasserne på skolen haft
skovskole en dag om ugen.

En dag hvor de i samlet trop går
ud til shelterne i Hasle Lystskov.
Her er der etableret toilet og der
er bålplads og mulighed for at
søge ly ved dårl igt vejr.
En dag i skoven hvor ungerne le-
ger og lærer i det fri. Med al le de
muligheder det giver.
1 og 2 klasserne laver l idt det
samme. Det hedder bare Ude-
skole og foregår ved Hal len i
Hasle.

Elever fra 6 klasse er frivil l ige i
Legepatrul jen.
De sætter aktiviteter i gang i
skolegården el ler i musiklokalet i
det store frikvarter.
Dette sker på tværs af klasserne
og med mulighed for al le i at
deltage. Det giver fællesskab og
forebygger mobning og udeluk-
kelse.

Forældre- og Støtteforeningen
på Svartingedal Skole er en
gruppe forældre og tidl igere for-
ældre på skolen, som er meget
aktive i forbindelse med Skole-
fest, Høstmarked, Hammershus-
march og Motionsdag.

Vi bager kage, laver mad, vasker
op og står i boder. Maler hinker-
uder og labyrinter i skolegården.
Alt dette for at give ungerne go-
de oplevelser og en rar skole at
gå på. Men også for at samle
penge ind til elever og skole.
Vi har f.eks. købt køleskabe til
klasserne. Telte til overnatnings-
ture. Bolde og andet legetøj ti l
klasserne
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Formand:
Bo Johansen
El levej 46
3700 Rønne
tlf. 5696 5084
Bo.Johansen@brk.dk

Næstformand:
Benny Thiesen
Fuglesangsvej 1 6
3790 Hasle
tlf. 5696 9849
fuglesangen@bbsyd.dk

Kasserer:
Helle Ebbesen
Søndergade 1 0
3790 Hasle
tlf. 5694 91 94
hmh.ebbesen@gmail .com

Sekretær:
Elsebeth Christiansen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5
elsebeth@christiansen.mail .dk

Bestyr. medlem:
Mikael Mogensen
Brødløsevej 2
3790 Hasle
tlf. 5696 91 42
mikael.mogensen@nypost.dk

Bestyr. medlem:
Finn Thisen
Kirkebyen 4
3790 Hasle
tlf. 5696 91 24

Bestyr. medlem:
Svend Jensen
Kirkebyen 36
3790 Hasle
tlf. 5696 971 5

Suppleant:
U ffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Suppleant:
Michael Olsen

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt
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Vi mangler din

historie

Det kan f.eks. være gamle sagn
el ler fortæll inger, bil leder fra

Rutsker og omegn, en god
historie f.eks. fra din barndom /
unge dage, en god ide el ler en

begivenhed som du vil dele med
os andre.

Kontakt venl igst
Benny Thiesen Fuglesangsvej 1 6,

3790 Hasle
Tlf. 5696 9849 el ler e-mail

fuglesangen@bbsyd.dk

Sang og hyggeaften i Rutsker

Rutsker Sogneforeningen afholdt mandag den 20. oktober kl. 1 8:00 sang og hygge
aften på Rutsker Feriecenter.

Vi startede kl. 1 8:00 hvor Rutsker Feriecenter serverede en dejl ig middag med efterfølgende kaffe og kage.
Martin Frederiksen og Jan Ettrup stod for den musikalske underholdning, sanghæfterne kom frem og

stemmebåndene blev masseret. En hyggel ig aften i gode naboers lag hvor vi var 50 deltagere.

Tak til Rutsker Feriecenter, Martin og Jan som gjorde denne aften mulig. En succes
som vi helt sikkert vil tage op igen.
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EL

NEXØ
Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01 

RØNNE
Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01 

HASLE

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28 

din nærmeste EL-Installatør

“Installation, vedligehold og service”

Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Elektriker
Morten Tholstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Phillip Holm

Mobil 2173 1719

Din lokale elektriker

Afdelingsleder
Rønne & Hasle

Peter Christiansen

www.elogvvscenter.dk

Støt Rutsker Sogneforening i 201 5

Kun 1 00 kr. pr. husstand om året, pensionister ½ pris.
Kontingent kan indbetales på vores konto

(Husk at angive navn og adresse).
reg.nr. 6060 konto 48 49 566

Du kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Rutsker Sogneforening / Rutsker Nyt

Lørdag den 29.

november

Tænder Rutsker Sogneforening
Juletræet i Rutsker

Bestyrelsen i Rutsker
Sogneforening ønsker al le en
rigtig glædel ig jul og et godt

nytår

Søndag den 1 5. februar kl. 1 4:00

Fastelavn med tøndeslagning i Rutsker
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Julens program
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Julens program






