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Bestyrelsen
Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 1 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
Sandmarksvej 2 B, 3700 Rønne
Tlf. 51 41 28 1 0
Email: bjarne.danielsen01 01 @icloud.com

Næstformand
Richardt Vang-Olsen
Toftebakken 3, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 57 / 26 21 46 57
Email: richardt@vang-olsen.dk

Bestyrelsessuppleant
Jens Jørgen Rasmussen
Storegade 44, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 09
Email: jjra@km.dk

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 1 1
Email: k.e.olsen@outlook.dk

Bestyrelsessuppleant
Kennie Skovgaard
Storegade 31 , 3790 Hasle
Tlf. 23 1 1 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle
Tlf. 44 91 98 09 / 20 1 5 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

Hasle Byting
Ole Kofod fik pris fra Dansk Industri
Ole Kofod, grundlægger og indehaver af OK Entreprise, modtog den 20. oktober 201 5 DI initiativpris
201 5.Bornholms.
Det var formand for DI Bornholm, Kenn Kjellberg, og formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Lotte
Helms, der overrakte den fine pris, som gør OK Entreprise nu er blandt de 1 9 kandidater til DI's nationale
initiativpris, der uddeles på en konference for mindre og mellemstore virksomheder den 20. januar 201 6.
Det er den fine udvikling i OK Entreprise, der er årsag til hædren fra DI. Væksten har været eksplosiv for
entreprenøren, der på tre år er gået fra fem ansatte til 60 ansatte. Også på bundlinjen oplever Ole Kofod
fremgang. Den årlige omsætning er steget fra knap 1 0 millioner kroner til næsten 50 millioner kroner inden
for en kort årrække.
Bytinget ønsker Ole hjertelig tillykke med den fine pris.

Håndarbejdscafé
Så nærmer vi os den sidste håndarbejdscafe i 201 5.
Den finder sted lørdag, den 21 . november, hvor Ane
kommer og viser os hækling i flere farver. Medbring
gerne hæklenål og garn.

Lørdag, den 23. april
Lørdag, den 21 . maj

I 201 6 fortsætter vi med følgende datoer:

Det koster som sædvanlig 1 0 kr. til lokaleleje, og vi
har kaffe på kanden (tag gerne selv krus med).

Lørdag, den 23. januar
Lørdag, den 20. februar
Lørdag, den 1 9. marts

Alle dage kl. 1 3.00 – 1 6.00.

Anne Kure
569651 01
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 1 4, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 56 95 56 77
Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 90 / 23 64 01 67
Mail: kenny.j@fritid.tele.dk

Næstformand
Leif Nielsen
Nørregade 21 A, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 43 71
Mail: annileif@post1 1 .tele.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
Vakant

Klubhuset
Damløkkevej 1 9 3790 Hasle
Tlf. 56 96 45 27
Klubhustilsyn
Mogens Haugbølle
Tlf. 21 76 1 0 1 7
Hasle Hallen
Byvangen 6 3790 Hasle
Sildefesten
www.sildefest.dk
Hasle Idrætsforening
www.hasle-if.dk

Fodbold
Henning Jensen
Mølleparken 1 2, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 46 68
Gymnastik
Iris 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
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Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Sommeren er gået på held og
efteråret er kommet, hvorfor det
nu er tid til at dyrke de ”vinteraktiviteter” som Hasle Idrætsforening kan tilbyde, og der er rigtig mange muligheder.
Der er enkelte afdelinger der er
startet på vinteraktiviteterne,
men det er slet ikke for sent at
tilmelde sig en aktivitet, der er
altid plads.
Hvis du ikke endnu helt har bestemt dig for hvilken vinteraktivitet du har lyst til, kan du med
fordel gå på vores hjemmeside
www.hasle-if.dk og finde inspiration til din aktivitet.
Alle afdelinger har nu fastsat en
dato for afholdelse, at medlemsmøder i januar måned 201 6, og
du kan se tid og sted andet sted i
dette blad. Jeg synes det er meget vigtigt, at så mange som
muligt møder op til disse afdelingsmøder og deltager i den
debat der måtte komme på
møderne, både med ris og ros,
fordi , at de enkelte afdelingsbestyrelser og afdelingernes instruktører/trænere yder en stor
indsats for at alle kan få en god
oplevelse i den aktivitet som nu
er valgt samtidig med, at det
kunne give inspiration til selv at
være med til at bestemme hvad
der skal foregå i afdelingerne.
Det er ligeledes mulighed for at
komme med nye ideer til nye tiltag.

Hasle Idrætsforening holder ligeledes generalforsamling fredag
den 1 1 . marts 201 6 kl. 1 9.30 i
klubhuset, hvor jeg håber også
at se mange af vores medlemmer
som vil deltage og evt. komme
med ris og ros til hovedbestyrelsen.
Efteråret er også tiden hvor vi ser
os om efter emner til bestyrelsen
og afdelingsudvalg. Vi mangler
stadig nogle medlemmer som
ønsker en lederrolle i vores forening således, at vi hele tiden kan
udvikle og holde os ajour med
tiden og især ønskerne hos vores
medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet er spændende og udfordrende hvor du
selv bestemmer hvor meget tid
du ønsker at bruge, men der er
masse af glæde ved at møde en
masse glade mennesker der hver
især er engageret i den sport
som de dyrker og vil medvirke til
at udvikle.
Dette blad er det sidste der udkommer i dette år, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening
HIF Krocket
Det er nu ved at være slut på
sæsonnen 201 5, der afsuttes
med et mixstævne i Hasle den
23. oktober, hvor der efter stævnet sluttes af med gløgg og æbleskiver.
Det har været et stort år for HIF
Krocket, idet klubben har hjemtaget føstepladser i samtlige afholdte turneringer:
Enkeltmandsturneringen gav
sejr i A1 til Gunnar Birkholm - Leif
Nielsen besatte 2. pladsen i A2
og Herdis Jensen vandt B2,
Dette gav deltagelse i DM for
enkeltmand i Tune, men der var
modstanden for hård så ingen
mesterskaber til Hasle.
Parturneringen gav også gevinst
til Hasle, idet Gunnar Birkholm
og Leif Nielsen vandt A2 rækken
og Herdis Jensen og Bitten
Svendsen vandt B2 rækken, Dette
gav også mulighed for deltagelse
i DM for par, men arrangementet
i Jylland giver problemer for deltagelse på grund af rejsen.
Resultatet betyder at disse spillere
rykkes op i en højere række i 201 6.
Holdturneringen gav også sejr til
Hasle, idet spillerne fra parturneringen også vandt denne i forening. Holdet var tilmeldt i A2
rækken men kunne egentlig
havde deltaget i B1 , så der var
glæde over dette flotte resultat.
I årets løb har der været mange
spillere fra Hasle, som har deltaget i de lokale stævner såsom 8
mixsævner, strandkrocket og
natkrocket. Der spilles om vinpræmier, og der gik mange flasker
i Hasles retning.
Nu samles øens spillere til et
medlemsmøde den 1 1 . november
for at evaluere den overståede
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sæson, samt drøfte evt. regelændringer som skal vedtages på
generalforsamlingen i foråret 201 6.
Når foråret kommer, håber vi på,
at der er mange flere, der kunne
tænke sig at spille. Vi samles hver
mandag formiddag og onsdag
eftermiddag til træning, hvor vi
ud over et par timers god og sjov
træning, får en god snak om,
hvad der sker på Bornholm og i
verden.
KOM OG PRØV HVIS DU VIL HAVE
NOGLE SJOVE TIMER
Herdis Jensen
formand

Hasle Idrætsforening
PETANQUE
Så er efteråret ved af køre på sidste vers, og vinteren står for døren, så vi vil lige gøre et tilbageblik på den sidste halvdel af vores sæson. Vi afholdt vores klubmesterskab i single den 9. august, og efter nogle spændende
og gode kampe, kunne vi kåre
årets klubmester, det blev Kaja
Sonne med Knud Simonsen og
Kaj Erik Hansen på de næste
pladser. Efter kampene tændte vi
grillen og grillede vores medbragte mad og havde en rigtig
hyggelig dag.
Femkamp blev afviklet den 30.
august, og det var som vanlig en
rigtig hyggelig dag med nogle
finurlige baner som Mogens,
Bent og Bernt havde lavet. Nogle
var mere heldige end andre, og
blev belønnet med vinpræmier,
efter spillet havde festudvalget
sørget for dejlig varm asparges
suppe.
Vi har i år deltaget i turneringen
Mandags-mix, det er en turnering der kører over 6 mandage i
juni og juli, der har i de 6 mandage deltaget 292 spillere, og
der var vi så heldige at blive placeret som nr. 1 ved Senna og Kaj
Erik.

DGI turneringen sluttede sidst i
august hvor hold 3 desværre
måtte rykke ned i D-rækken,
hold 2 klarede skærene, og forbliver i B-rækken og hold 1 klarede sig i D-rækken, så det er
bare at gå til det igen i 201 6.
Når dette blad udkommer, så er
det tid til julefrokost, den afholdes i år 21 . november, så der håber vi på et godt fremmøde.
Vores årlige medlemsmøde bliver afholdt lørdag den 23. januar

201 6 kl. 1 3.00, men nærmere vil
fremkomme. Vi spiller stadig på
vore træningstider torsdag 1 0-1 2
lørdag 1 3-1 5 samt søndag kl 1 01 2, og nye spillere der har lyst til
at prøve dette meget sociale spil,
er meget velkomne til at komme
på vores baner på Damløkkevej
1 9, kugler kan lånes.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Kaj Erik Hansen

B AN KO

I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 17.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen
af april 2015.
Husk kaffekoppen

Floorball
(indendørs hockey)
Træningstider 201 5/201 6 i Hasle Hallen
Motionister (Damer & Mænd)

Onsdag kl. 20.00 – 22.00

Mere information
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Svartingedal skole
Den 1 . august 201 5 blev skolen i
Hasle til en selvstændig skole
med egen ledelse. En sejr for Hasle
by og skole som siden distrikts
modellens indførelse har kæmpet
mod en masse udfordringer i
forhold til blandt fraflytninger fra
skolen, da forældrene hellere vil
have deres børn til Rønne end
Nord på.
Denne udfordring har de bornholmske politikkere også lyttet til
og Svartingedal Skole, sendte
nogle glade forældre og elever til
Rønne efter endt 6. klasse. Det
betyder fremover skal eleverne
fra Svartingedal Skole til Rønne
og er sikret plads i Rønne efter
endt 6. klasse.
Hermed er tiden også inde for at
distriktet omkring skolen viser at
det man hele tiden har sagt havde
betydning, når man valgte skole,
er det man godt mener.
På skolen i samarbejde med skolebestyrelsen har vi sat os det mål
at blive en spændende skole, der
udfra folkeskolens mål arbejder
os hen imod en noget mere
spændende undervisning måde
med fokus på læringsmiljøer og
faglighed.
Skolebestyrelsen har ligeledes
hjulpet os godt på vej med at arbejde med skolens profil, som siger:
Svartingedal Skole – en Skole
med fokus på grøn profil, tryghed og faglighed i tæt samarbejde med hele lokal samfundet
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Det har resulteret i mange gode
partnerskaber i distriktet, blandt
andet har skolen haft fokus på
og været foregangsmænd i forhold til afflades indsamling og
en del af projektet affald i samarbejde med BOFA og Hasle by.
Lige som skolen arbejder tæt
sammen med Grønbechsgaard,
og pt. har en flot udstilling omkring graffiti maling.
Der sker rigtig, rigtig meget på
skolen og et forsøg på at profilere Skolen mere, så også dem
udenfor murerne kan se hvad
der foregår har vi oprettet en
facebook side som hedder Svartingedal Skole, her vil man
ugentligt kunne se opslag omkring skolen.

At det har sin virkning at man
tør vise hvad man er god til er
der ingen tvivl om og dette blev
heller ikke gjort til skamme på en
møde i Samråd for det bornholmske skolevæsen, hvor formanden for børn og skole
udvalget udtrykte sin begejstring for det der skete omkring
skolen i Hasle.
Nu håber vi bare at forældre til
kommende skole børn bakker
skolen op ved at indskrive den
på Svartingedal Skole, så vi kan
få knækket kurven. En ting er i
hvertfald sikker, vi gør hvad vi
kan for at blive den bornholmske
grundskole med stor faglighed,
spændende læringsmiljøer og
trygge forhold for alle børn.

Svartingedal Forældreforening

Hasle Badeklub

Forældreforeningen på Svartingedal Skole har mange bolde i
luften. Så vi har altid brug for frivillige som kan afse en time eller
to.

I oktober samlede vi et hold til
"sneglebagning". De skulle uddeles sammen med sodavand og
saft til Motionsdagen før efterårsferien.

Er du træt af influenza?

Det kan være til at vaske op efter
skolefesten. Til at bage til Julefesten og Hammershusmarchen.
Eller til opsætning af boder/borde
og oprydning i forbindelse med
et af vores mange arrangementer
i løbet af året.

Vores næste arrangement er Juletræsfest for børn og familie
sidst i november.

Hvis du siger ja til dette, så bliv
vinterbader i Hasle!

Så har du tid og lyst til at yde lidt
for skolen i byen og for alle vores
unger, så giv os et kald eller tjek
ind på vores facebookside.

Vi har bla købt aktivitetskasser til
indskolningen med kridt, sjippetove, bolde mm.

I august mødte en flok forældre
op i skolegården for at male hinkeruderne op inden skolestart.
I september afholdt vi Høstmarked.
Her havde klasserne forskellige
boder og mulighed for at tjene
penge til klassekasserne. Forældreforeningen solgte kaffe, kage,
sodavand og hotdog.

Forældreforeningen yder tilskud
efter ansøgning fra skole/lærer
og elever.

Vil du styrke dit immunforsvar?
Vil du føle dig 1 0 år yngre?

Har du spørgsmål eller ønsker
at melde dig ind, så gå ind på
vores hjemmeside
www.haslebadeklub.dk
Torben Kjær
Hasle Badeklub

Telte til Christiansøturene.
Og så er bussen til Hammershusmarchen betalt af os.
Har man lyst til at give et økonomisk bidrag er alle beløb velkomne på konto nummer:
SYDBANK 6060 0005805500

Vi havde inviteret Bornholmergarden til at åbne arrangementet med musik. En hyggelig eftermiddag med musik, sol og
masser af glade unger.
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Team Rynkeby Bornholm

Efter at have cyklet over 1.200 kilometer gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig ankom Team
Rynkeby Bornholm med holdkaptajn Angelo Parente i spidsen til Paris den 10. juli 2015 sammen med
omkring 1.400 Rynkeby-ryttere fra 31 andre hold.
Billedet er fra pladsen bag Hôtel des Invalides, der ligger tæt på Seinen og Eiffel-tårnet midt i Paris. Fra Hasle
og omegn deltog: Jytte og Ole Kofod, Henny Olsen, Lone og Jesper Møller-Hansen, Stig Nielsen, Birgitte
Mortensen, Preben Finne, Lone Skousen Petersen, Hans-Henrik Thiesen, Kenn Otto Nielsen og Lars Knudsen.
Derudover deltog Britta Knudsen som cheffor serviceteamet.
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Team Hasle Motion
Formand:
Stig Nielsen
Næstformand:
Preben Finne
Kasserer:
Marie Nikolajsen
Sekretær:
Michael Finne
Best. Medlem:
Kenn Otte Nielsen
Foreningens formål er at
dyrke motionscykling med
udgangspunkt i fællesskabet
og det sociale liv i
foreningen.
Alle er velkommen og alle
kan være med. Og som noget
nyt, er det nu også muligt at
blive optaget som
støttemedlem.
Ønsker men at blive medlem,
så skal men bare kontakte
bestyrelsen.

Referat af stiftende generalforsamling
28. oktober 201 5 kl. 1 9.00
i VækstHuzet, Hasle
1 . Velkomst og orientering
Stig Nielsen bød velkommen og orienterede om grunden til
indkaldelsen og stiftelse af
foreningen med egne vedtregter og egen bankkonto.
Henviste til orienterende møde afholdt 23. september 201 5.
2. Valg af dirigent.
Ole Kofod blev valgt og gennemgik herefter den udleverede
dagsorden.
3. Valg af referent.
Britta Knudsen blev valgt.
4. Valg af stemmetællere.
Dirigenten valgte at udsætte punktet til det eventuelt blev
nødvendigt.
5. Forslag til vedtægter.
Udkast til vedtægter blev udleveret og gennemgaet.
Ingen kommentarer, hvorefter vedtægterne blev vedtaget.
6. Forslag til kontingent.
Arligt kontingent blev vedtaget til kr. 1 00,- for aktive medlemmer og
kr. 50,- for passive medlemmer.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Til bestyrelsen blev valgt: Stig Nielsen, Michael Finne, Preben Finne,
Kenn Otto Nielsen og Marie Nikolajsen og som bestyrelsessuppleant
Lars Knudsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jesper Møller Hansen blev valgt til revisor og Ole Kofod til
revisorsuppleant.
9. Træningsdage.
Beslutning om bestemte træningsdage blev overladt til bestyrelsen.
Medlemmeme blev bedt om at sende input til bestyrelsen. Opfordring
fra forsamlingen om at benytte facebookgruppen
til at formidle diverse oplysninger inkl. kalender.
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Team Hasle Motion
1 0. "Nordbornholm Rundt".
Cykelløbet er overtaget fra Bornholms Cyklistforbund i sommer 201 5.
Har hidtil været arrangeret i samarbejde med Hasle Turist- og
Erhvervsforening. Der skal tages kontakt om det fremtidige
samarbejde. Er et godt arrangement med stort deltagerantal.
Løbets opgaver kan løses af relativt få personer og kan tilføre
foreningen et overskud.
Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.
1 1 . Sponsorer.
Der er pa nuværende tidspunkt en del mundtlige aftaler med
sponsorer. Har afventet stiftelse
af foreningen.
Det blev drøftet, om sponsorerne skal betale et fast beløb eller efter
eget ønske. Skal der et bestemt beløb for at komme pa cykeltøjet?
Bestyrelsen udarbejder faste retningslinjer.
1 2. Eventuelt.
Ønske om, at foreningen bliver en del af Hasle Byting.
Prresentation af forsamlingen rundt om bordet.
Opfordring til at oplyse pressen om den nye forening.
Ønske om en anden farve pa cykeltøjet i forhold til tidligere blå/hvid.
Lone og Jesper Møller Hansen tilbød at stille lokaler til rådighed, når
der var behov.
Det samme gjorde Ole Kofod.
Hasle, den 29. oktober 201 5
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Jul i Hasle
Fredag den 27. nov.:
Kl. 1 5.30 – 1 7.00
FDF's støtteforening sælger æbleskiver på torvet. Der vil være gratis gløgg
til de voksne og saft til børnene.
Kl. 1 6.30
Juletræet tændes af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen og børn fra skolens
SFO kommer og synger og danser omkring juletræet.
Julemanden vil være i byen og dele slik ud til børnene.
Onsdag den 2. dec.:
Kl. 1 9.00 Lørdag den 5. dec.:
Kl. 1 0.00 – 1 5.00

Kl. 1 4.00 -

Søndag den 6. dec.:
Kl. 1 0.00 – 1 5.00
Tirsdag den 8. dec.:
Kl. 1 5.30 -

Vi synger julen ind i RUTS KIRKE. FDF-børnene deltager. Kaffe, kage og sodavand
Bagefter.
Karetmagergårdens ”Kræmmere” afholder julemarked i det gamle rådhus på torvet.
Kom og se de mange spændende boder og måske få gode ideer til julegaver, der vil
også være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne.
JULEKRYBBEUDSTILLINGEN ”Årets julekrybbe, Bornholm 201 5” åbner i Hasle
Kirke. Afsløring af vindere og præmieuddeling. Derefter er udstillingen åben før
og efter gudstjenester indtil 3. jan. 201 6.
Karetmagergårdens ”Kræmmere” afholder julemarked. (Se mere under den 5. dec.)
Markering af Bornholms Befrielse 1 658, vi mødes på torvet. (se hele programmet på¨
www.hasle.dk)

Tirsdag den 1 5. dec.:
Kl. 1 9.30 Vi synger julen ind i HASLE KIRKE. Hasle-Rutsker Kirkekor synger for os og med os.
Efter sangen er der kaffe – og honningkager fra Bager Thorsen.
Torsdag den 1 7. dec.:
Kl. 1 9.00 – 22.00
Julehygge hos ”Lille Viol” i Storegade. Der vil være ild i kaminen, gløgg, levende lys,
julemusik og masser af inspiration og gode tilbud samt udlodning af en gevinst.
Lørdag den 1 2. dec.:
Kl. 1 4.00 Hasle Lokalhistorie julehygger på Rådhuset i den store sal.
Traditionen tro synger vi julesange, hører julehistorier og spiller julebanko. Der er
Gløgg, æbleskiver, kaffe, te og småkager. Tilmelding på tlf. 5696 4657/ 2621 4657
eller på mail: kontakt@haslelokalhistorie.dk senest den 7. dec.
Lørdag den 1 9. dec.:
Kl. 1 0.30 Rytteroptog fra Siegårds Ridecenter rider gennem byen og gør ophold ved de
handlende, julemanden vil være i byen.
Kl. 1 1 .00 – 1 3.00
FDF's støtteforening sælger risengrød med masser af mandelgaver på Rådhuset.
(indgang fra Rådhusgade).
Kl. 1 2.30 Vinderen af tegnekonkurrencen afsløres og der uddeles præmier på Rådhuset.
Torsdag den 24. dec.:
Kl. 1 4.00 Julegudstjeneste i Ruts Kirke.
Kl. 1 5.30 Julegudstjeneste i Hasle Kirke.
Søndag den 27. dec.:
Kl. 1 0.30 Familiegudstjeneste i Hasle Kirke for alle aldre. Kirkekaffe bagefter.
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Væksthuzet
Væksthuzet nyrenoveret
”Hvad kan du bruge disse lokaler
til?”
Det spørger Jesper og Lone Møller-Hansen om.
Det drejer sig om Væksthuzet,
som ligger på Bykærvej mellem
Bofa og Almeborg A/S, og som er
næsten færdigrenoveret. Der står
784 kvadratmeter, som er parat
til brug. Store og små lokaler,
toiletter – også handicap, sågar
herre- og dame-bruserum.
Lone og Jesper havde en forhåbning om, at den store hal
skulle bruges til motionscenter,
men Sundhedscenter Bornholm
er sprunget fra.
I stedet åbner de nyrenoverede
lokaler mulighed for at holde
konferencer, undervisning, fester
– f.eks. konfirmationer - og
møder i dejlige, lyse omgivelser.
Oprindelig – i 1 987 - blev ejendommen bygget som to selvstændige bygninger. Den ene var
indrettet til undervisning, den
anden til produktion. I 1 995 blev
de to bygninger bygget sammen
ved hjælp af en lav og en høj
lagerbygning.
Nu hænger hele centeret sammen, og kommunen har givet sin
tilladelse til, at alle lokalerne kan
bruges til f.eks. undervisning og
møder, som motionsaktiviteter,
konferencer, fester, café-koncerter, musikalske workshops eller
lignende.
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Gennemrenoveret
Den store hal på 1 44 kvadratmeter står klar til brug. Der er egen
indgang med adgang til to garderober med toilet og bruser. I
denne ende af bygningen er der
også et lille rum, der tidligere har
været værkførerkontor.
Ved siden af er den mindre hal
ved at blive sat i stand. Også den
bliver malet og får et nyt, sænket
loft og tæppe på gulvet. Her
indrettes et café-område for
bygningens aktiviteter.

Gospelfællesskabet
Endelig er der de lokaler, som
bl.a. bruges af Gospelfællesskabet Bornholm. Her er der
gospelbrunch en lørdag formiddag om måneden. Der afholdes
også gospel-workshops med
mellemrum. Her er også et musiklokale, som står klar til brug –
hvis der skulle være et band, der
havde brug for et øvelokale.
Lokalerne er i flere tilfælde blevet brugt til fester, receptioner
og mindre konferencer.
Der er et te-køkken, en industriopvaskemaskine samt service til
1 20 personer. I forbindelse med
udlejning kan vi tilbyde at formidle kontakt til en lokal leverandør af mad til attraktive priser.
Åbent hus 30. januar
Lørdag den 30. januar 201 6 kl.
1 4-1 7 vil der være åbent hus i
Væksthuzet. Vi planlægger levende musik og snacks. Kom og
se, hvordan det hele tager sig ud.
Har du en idé til, hvad disse dejlige rum også kan bruges til? Er
der en aktivitet, du gerne vil føre
ud i livet, men bare mangler et
sted at være?
Kom og bliv inspireret.

Et indgangsparti bliver fjernet. Det
var det sidste tegn på, at det, der nu
bliver café-område, oprindeligt var
et åbent areal mellem to selvstændige bygninger. Et pænt, lyst rum, nu
hvor der er kommet vinduer i hele
facaden ud mod en sydvest-vendt
terrasse.

Omtrent 100 personer kiggede forbi
Væksthuzet, da der blev skåret
græskar-ansigter og bag snobrød
ved børnefestivallen i efterårsferien.
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
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
Go' motion
Mandag kl. 1 0.00 - 1 1 .00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes mandag formiddag,
hvor vi på hyggelig vis får pulsen
op, sved på panden, en god
latter og socialt samvær.
Stolegymnastik
Onsdage 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.
Spillerne har det hyggeligt og
morsomt og der spilles hele året.
Stavgang
Onsdag kl. 9.30 -1 0.45.
Stave kan lånes.
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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.
Engelsk.

Vores engelsk-hold (1 0. kl. niveau) om tirsdagen er meget populært og
med så mange deltagere, at der p.t. ikke er plads til flere på holdet.
Samtidig har der været forespørgsel om engelskundervisning for nye
og ”ikke øvede”.
Det har vi heldigvis mulighed for at sætte i gang nu, hvis der er interesse
herfor, og alt efter interessen finder vi en formiddag, der passer flest.
Så ring og meld dig til nyt engelskhold - Birthe Petersen, mobil 20490965.
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”.
”Knudepunktet” 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…”

Engelsk
Tirsdage kl. 1 3.30 -1 5.00.
Bogudgift ca. 1 50 Kr.
Se ovenfor om nyt hold.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 1 3.00 – 1 5.00 i lige uger.
Løbbinding, æskebeklædning,
nålefilt m.m.
Quilling, hvis der er interesse.
Kreativt værksted
Tirsdag 1 3.00 – 1 5.00 i ulige uger.
Domino- og alm. strik.
Hyggeligt samvær
Torsdage kl.1 3.00-1 5.00.
Strik lapper (1 5 x 1 5 cm) af
forskelligt restegarn – til velgørende formål. Kom og vær med.
Fest- og fødselsdagskort
Torsdage kl. 1 3.00-1 5.00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller lignende.

Papirflet
Torsdag kl. 1 3.00-1 5.00.
Vi fletter både med korte og lange
strimler. Vi fletter tasker, æsker
armbånd m.m.
Motion for mænd
Torsdage kl. 1 5.30-1 6.30. Styrke- og
konditionstræning.
EDB
Onsdag kl. 9.00 – 1 1 .30.
Der er 6 computere med adgang
til Internettet til rådighed i
aktivitetscentret.
Banko
Vi spiller banko første 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.

Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Formand

Ulla Engell
Krummevej 4, 1 . th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61

Kasserer

Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 56 96 63 81
e-mail: ipsens@mail.tele.dk

Sekretær

Lene Ipsen
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 Ipsen
Toftelunden 56, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 76

Suppleant

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

Hasle Genbrug – kort og godt, her er både stort og småt
i har altid brug for pæne brugte
Vore åbningstider er:
møbler, barnevogne, klapvogne,
høje barnestole, legetøj, cykler,
småting, alt til husholdningen og
selvfølgelig rent og pænt tøj, og
mange andre ting og sager.
Såfremt det drejer sig om større
ting så kontakt gerne et af
udvalgsmedlemmerne, så vi
sammen kan afgøre om det er
noget der egner sig for vores
butik.

STØT IGENNEM DIN LOKALE
MISSION AFRIKA GENBRUG
Stærke kvinder – stærke
lokalsamfund
Kvinderne er rygraden i de
afrikanske familier og landsbyer,
men ofte er deres muligheder,
indtægter og uddannelsesniveau
meget dårligere end mændenes.
Sammen med vores partner i
Mali og dygtige lokale kirkefolk
giver Mission Afrika derfor nu
kvinderne mulighed for at skabe
udvikling i de små landsbyer i
bushen.

Mandag – Fredag
kl. 1 0.00 – 1 7.00
Lørdag
kl. 1 0.00 – 1 3.00
Mikrokredit hjælper kvinderne i
gang med gedeavl og hønsehold.
Kurser i at lave gødning giver
bedre udbytte på markerne og
indtægter fra salg.
Læseundervisning giver adgang
til ny viden.
Projektet er allerede afprøvet
med succes i et område af Mali,
og med din hjælp kan vi sikre, at
mange flere kvinder får
mulighed for at skabe et bedre
liv for sig selv, deres børn og
familier. Måler er 530 kvinder –
sammen kan vi nå det.

Pengene rækker langt i Mali
200 kr. = en kvinde kan lære at
læse
240 kr. = indkøb af en ged til avl
270 kr. = en hane og fem høns til
opstart af hønsehold.

Kommende arrangementer i Aktivitetscentret:
Julebuffet
Pakkebanko
Pakkebanko
Film og sang
Film og sang
Pakkebanko
Film og sang
Film og sang
Pakkebanko

d. 26. nov.
d. 3. dec.
d. 7. jan.
d. 1 2. jan.
d. 27. jan.
d. 4. feb.
d. 1 1 . feb.
d. 22. feb.
d. 3. mar.

Kl. 1 1 :30
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00
Kl. 1 3:00

Aktivitetscentret ønsker alle brugere, holdledere og frivillige en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
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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. 1 4.00 til kl. 1 7.00
Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 21 83 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 21 83 2852

Verdens lys

Planlagte arrangementer:
27. november
Pakkefest
4. december
”Advent”
v/ Jens J. Rasmussen
1 1 . December
Juleafslutning

Café Kilden….
Vi glæder os til at ses igen
Den 8. januar 201 6

Mange mennesker lider af vinterdepressioner, og nogle sidder og
tager kunstigt lys fra skærm for at kunne klare de korte dage.

8. januar
Cafe velkommen til et nyt år

Men allerede i januar måned kan man mærke at dagene bliver
længere. Mørket må vige, lyset har magten.

1 5. januar
Vi får besøg af Jakob Houler

Naturen afspejler en åndelig sandhed. Jesus, verdens lys, kom til jorden
midt i verdens mørke.

22. januar Café
29. januar Café
5. februar
Caféen er lukket p.g.a.
senioreftermiddag i
præstegården d. 6/2

I en verden med krig, sygdom og lidelser lod Verdens Lys sig føde.
Mørket må vige, for Jesus har magten.
Både det ydre mørke med krige, katastrofer og kriser og det indre
mørke med tvivl, anfægtelser og angst eller bekymring må vige for det
fantastisk lysende budskab:
Jesus, verdens lys, lod sig føde til jord. Han er kommet for at være dit,
og mit og hele verdens lys.
Astrid Reuss Schmidt

1 2. februar
Dina Skarsholm fortæller
Barndomsminder
1 9. februar
Helene Koefoed -Jespersen
Glimt fra Peru
26. februar Café
4. marts Café
1 1 .marts
Anders Koefoed Larsen
Bornholm besat, bombet
og befriet
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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. 9-1 2 og tor. 1 0-1 3

Sognemedhjælper
Karen Hvam Kofoed

Tlf. 51 51 0945
E-post: karenhvam@gmail.com

Graver i Hasle

Julen 201 5 i Hasle – og Rutsker kirker
Onsdag d. 2. dec. kl. 1 9.00: VI SYNGER JULEN IND i RUTS KIRKE. FDFbørnene deltager. Kaffe, kage og sodavand bagefter.
Lørdag d. 5. dec. kl. 1 4.00: JULEKRYBBEUDSTILLINGEN ”Årets
Julekrybbe, Bornholm 201 5” åbner i Hasle Kirke. Afsløring af vindere og
præmieuddeling. Derefter er udstillingen åben før og efter
gudstjenester, eller efter aftale (kontakt sognepræsten) – frem til d. 3.
januar.
Tirsdag d. 1 5. dec.: VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE kl. 1 9.30. HasleRutsker Kirkekor synger for os og med os. Koret ledes af organist Bodil
Westergaard. Efter sangen er der kaffe - og honningkager fra bager
Thorsen.

Preben Sommer

Juleaftensdag d. 24. dec.:
JULEGUDSTJENESTER på Toftegården
kl. 1 0.45, i Ruts Kirke kl. 1 4.00 og i
Hasle Kirke kl. 1 5.30.

Graver i Rutsker
Michael Sander

Øvrige julegudstjenester: Se
gudstjenestelisten side 20

Organist

HYTTEN er i fuld gang igen

Træffes på kirkegården på Fælledvej
32, tirs-fre. Mandag er fridag.
Tlf. 5696 51 1 5 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Træffes på Rutsker kirkegård,
bedst tir.–fre. 8-9.
Tlf. 5696 91 35
E-post: rutskirke@c.dk
Bodil Westergaard, tlf. 2845 5087

Kirkesanger
Aase Houler

Tlf. 5697 01 09

Hasle Menighedsråd

Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 1 1 , tlf. 5696 4566
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Efter at have ligget stille 1 -2 år startede juniorklubben Hytten igen op
d. 25. september i år.
Hytten er en klub for børn og unge fra 3. klasse og op efter. Vi mødes
ca. hver anden fredag kl. 1 9-21 i Julegade 1 4 i Hasle, hvor vi hygger,
spiller og taler om Gud. En gang i mellem er vi på tur f.eks. til
bowlingcentret eller scaterhallen, eller til stranden for at bygge både.
Nærmere oplysninger hos Lasse Ambrosen tlf. 3023 61 40 eller
sognepræsten.

Rutsker Menighedsråd

Formand Leo Nielsen
Tofteløkken 1 1 , tlf. 2480 6268
Kirkeværge Holger Anker Kofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE

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

Deadline Kirkesiderne

Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle Nyt sendes senest d. 5. februar til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
NOVEMBER
29. – 1 .s.i advent, Luk 4,1 6-30
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 1 0.30

1 7. – Sidste s.e.H.3k
Hasle 1 0.30 Evangelisk Alliance Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle

DECEMBER

24. – Søndag septuagesima, Matt 25,1 4-30
Hasle 1 0.30
Ruts 1 3.00 FDF's Nytårsfest

6. – 2.s.i advent, Matt 25,1 -1 3
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30 Kirkekoret medvirker

31 . – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

1 3. – 3.s.i advent, Luk 1 ,67-80
Hasle 1 0.30 Jakob Houler
Ruts Fælles i Hasle

FEBRUAR

20. – 4.s.i. advent, Joh 3,25-36
Hasle 9.00 Kirkekaffe
Ruts 1 0.30
24. – Juleaften, Luk 2,1 -1 4
Toftegården 1 0.45
Ruts 1 4.00
Hasle 1 5.30
25. – Juledag, Johs 1 ,1 -1 4
Hasle 1 0.30
Ruts 1 4.00
Indsamling til Børnesagens fællesråd
26. – 2. Juledag, Matt 1 0,32-42
Ruts 1 0.30 prædikant Palle Kure
Hasle Fælles i Rutsker
Indsamling til forfulgte kristne
27. - Julesøndag, Matt 2,1 3-23
Hasle 1 0.30 Familiegudstjeneste Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle

JANUAR

7. – Fastelavnssøndag, Luk 1 8,31 -43
Ruts 9.00
Hasle 1 0.30 Familiegudstjeneste Kirkefrokost
Indsamling til KLF Kirke og Medier
1 4. – 1 .s. i fasten, Luk 22,24-32
Ruts 1 0.30 Finn Kappelgaard
Hasle Fælles i Rutsker
21 . – 2.s. i fasten, Mark 9,1 4-29
Hasle 1 0.30 Jørn Sjøholm
Ruts Fælles i Hasle
28. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30

MARTS
6. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 1 0.30
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
1 3. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1 ,46-55
Hasle 1 0.30 Jakob Houler
Ruts Fælles i Hasle

1 . – Nytårsdag, Matt 6,5-1 3
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
Ruts 1 0.30
sognets præst.
Hasle 1 6.00
Indsamling i begge kirker til Det danske Bibelselskab

Kirkebil

3. – Helligtrekongerssøndag, Matt 2,1 -1 2/Joh 8,1 2-20
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 1 0.30
1 0. – 1 .s.e.H.3k, Mark 1 0,1 3-1 6
Hasle 9.00
Ruts 1 0.30
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Det er gratis for alle 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
AKTIVITETER

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

KIRKEKRUMMERNE
For alle børn fra 4 år og til ca. 1 0 år. Hver fredag kl. 1 6-1 7.1 5 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 1 5.45. Få
program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 5699 041 4
eller på præstekontoret.
ÅBEN STUDIEKREDS
Hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle, den d. 1 6. dec., 6. jan., 3. febr.
og 2. marts kl. 1 9.30. Studiekredsen er for alle, der ikke ved det meste i
forvejen, men kunne tænke sig at drøfte kristendommen, kirken og
bibelen med andre. Du er velkommen til bare at møde op eller
henvende dig og spørge nærmere hos sognemedhjælper Karen Hvam
Kofoed eller sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret er på ca. 25 voksne sangere og der er åbent for flere. Koret
medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer ca. en gang om
måneden. Øvelserne foregår sædvanligvis i Hasle Kirke tirsdag aften kl.
1 9.30 – 21 . Efter julepausen øver koret igen tirsdag den 1 9. januar.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til organisten eller
kirkesangeren.
FDF HASLE-RUTSKER
Kredsmøde hver onsdag, sædvanligvis kl. 1 8.00 – 1 9.30 i Kredshuset,
Kirkebyen 33.
Kredsleder: Katrine Branth, tlf. 5696 5627 eller 2422 631 6
EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE
I Evangelisk Alliances bedeuge indbydes til fælles bøn og gudstjeneste.
Alle er velkomne!
Tirsdag d. 1 2. jan. kl. 1 9,30 i LM's hus, Toftelunden 2
Onsdag d. 1 3. jan. kl. 1 9,30 i ELM's hus, Julegade 1 4
Torsdag d. 1 4. jan. kl. 1 9,30 i ELM's hus, Julegade 1 4
Fredag d. 1 5. jan. kl. 1 9,30 i LM's hus, Toftelunden 2
Søndag d. 1 7. jan. kl. 1 0.30 Gudstjeneste med forbøn i Hasle Kirke
ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 6. febr. kl 1 4.30 i Præstegården, Storegade 44.
Lør. d. 2. april kl. 1 4.30 hos LM, Toftelunden 2
Lør. d. 30. april kl. 1 4.30, hos ELM, Julegade 1 4

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE
ÆLDRE
Se Værestedets egen side i Hasle
Nyt.
EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 1 4, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i
Rønne. Se mødeplan i
dagspressen.
Evt. henvendelse til Lene
Ambrosen, 5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING
(LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474
OFFENTLIGE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 1 8/1 1 ., 1 0/2., 1 6/3. kl.
1 9.00 i graverlokalet, Kirkevej 1 ,
Rutsker.
Hasle: 1 9/1 1 . og 1 1 .02. kl. 1 9.00 i
konfirmandstuen, Storegade 44,
Hasle.

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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Kirkesiderne
MUSIK ved juletidens GUDSTJENESTER
Vi har i år den glæde, at der kommer en del ekstra musikalske indslag
ved mange af juletidens gudstjenester i Hasle og Rutsker: 1 . søndag i
advent suppleres orglet af trompet ved Kaj Erik Mortensen; 2. søndag i
advent medvirker Hasle-Rutsker Kirkekor i Ruts Kirke. 3. søndag i
advent får vi solosang ved Aase Houler. 4. søndag i advent, juleaften, 2.
juledag og julesøndag medvirker unge MGK-studerende ved
gudstjenesterne.

Jule-hjerte-konkurrence

FDF-NYTÅRSFEST

Jul er hjerternes fest. Men den er jo ikke alene fest, men også en hård
konkurrence om menneskehjerter. Hvem skal have dit hjerte? Hvem er
dit livs ledetråd, den du orienterer dine værdier ud fra, den der viser
dig vejen i livet og giver dig glæde? Er det flertallet i samfundet
omkring dig? Er det de politiske ledere, videnskabsfolk, berømtheder?
Er det måske penge og succesmuligheder og ejendom? Vil du måske
sige, at det er da helt dig selv? Hvem er det, der leder dit hjerte, din
sjæl, din styrke, din tro?

Kom og vær med til FDF nytårsfest søndag d. 24. januar. Festen
er for alle, der gerne vil bakke
op om FDF-arbejdet i vores
sogne. Festdagen begynder
med en gudstjeneste for alle aldre i Ruts Kirke kl. 1 3.00. Derefter er der, i FDF-huset Kirkebyen 33, kaffebord med underholdning ved FDFerne. Der
er boder og lotteri. - Til dækning af kaffe, kage etc. og til
støtte for FDF opkræves entre
ved indgangen til FDF-huset.

Engang kom den almægtige Gud ind i denne synlige verden. Til stor
overraskelse ikke med bulder og lynild og brag for at tage magten i
verden, men for at tage magten i menneskers hjerter. Han kom som et
lille spædbarn, født af en helt almindelig kvinde. Hjælpeløs, skrøbelig,
udsat lagde han sig og sov i et fodertrug.
Alligevel blev datidens magt-elíte bange for det lille barns magt og
forsøgte at rydde ham af vejen. Også mange nutidige magter er bange
for, at det lille barn i krybben er en trussel – og forsøger at få ham af
vejen i offentligheden. Det er mærkeligt, for han er jo ikke ude på at
ødelægge vores samfund, men tvært imod på at hjælpe os på alle
måder. Han kom jo for at vinde vores hjerter og fylde os med tro på
Gud og med kærlighed – og mennesker, der bliver fyldt af tro på den
levende Gud og hans søn, er jo ingenlunde til fare for samfundet, tvært
imod!

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.
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Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.

Hasle Datastâua
Hasle Datastâua
Den første halve sæson er ved at
være brugt i datastâuan. Endnu
en gang har der været rigtig god
søgning af nysgerrige, glade og
positive voksne ”it-studerende” i
rådhusets lyse lokaler. Samtlige
vejledere ønsker at takke alle
brugere og meddele at sidste
undervisningsdag i dette år
bliver onsdag d. 2. december - vi
begynder igen tirsdag d. 5.
januar 201 6 kl. 9.00.
Skulle det gå helt galt med din
pc i løbet af december måned, så
husk at vores telefonsupport
holder åben ganske som den
plejer.
Hasle Datastâua ønsker dig og
dine nærmeste en rigtig
glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.

Julen handler ikke om gaver og papir
men om den kærlighed vi gi’r.
Og højtiden fejres bedst
hvis vi husker hjerternes fest.
Så til den vi har kær
de kærligste hilsner, vi sender.
Vi takker alle for året der gik
og alle de minder vi fik.
Vi håber på en glædelig jul
samt et godt nytår.
Kennie Skovgaard
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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 Ipsen, 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 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
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.
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Bestyrelsen

Arrangementer
Markering af Bornholms befrielse 1 658.
Tirsdag den 8.december 201 5.
Se nærmere i annoncen.

Julehygge

Lørdag den 1 2.december kl. 1 4.00 i Store Sal på Rådhuset.
Så er julen over os igen. Traditionen tro synger vi Julesange, hører
Julehistorie, og spiller Julebanko. Der er Gløgg og æbleskiver – kaffe /
te og småkager. Tilmelding senest den 7. december på 5696 4657 /
2621 4657 eller på kontakt@haslelokalhistorie.dk

Filmaften

Torsdag den 1 4. januar 201 6 kl.1 9.00 i Store sal på Rådhuset.
Preben Carlsen viser filmoptagelser fra Classic Gospel koncerten i
Kyllingemoderen. Med Gospelkoret Noiz i 201 0. Gæstesolister: Bob
Baili USA & Laura Kjærgård kendt fra X-faktor. Bornholms
symfoniorkester under ledelse af Mogens Dam. Spilletid 60 min.

Filmaften

Torsdag den 1 8.februar kl. 1 9.00 i Store Sal på Rådhuset.
Røbro - købmandens sidste åbningsdag.
Preben Carlsen fik lov til at filme og interviewe købmand Orla Olsen i
den gamle købmandsbutik på Orlas sidste arbejdsdag. Spilletid 1 2 min.
Samt filmen ”Livet på en bornholmsk bondegård omkr. 1 900.”
Med denne film har vi valgt at vise et udsnit af de mange daglige
pligter og gøremål på en bornholmsk bondegård omkring år 1 900.
Filmen er optaget i 2009 på Melstedgård Landbrugsmuseum. Spilletid
35 min.
Filmaften.
Torsdag den 1 0.marts kl. 1 9.00 i Store Sal på Rådhuset.
Preben Carlsen viser filmklip fra Bornholms Sommerrevy i ”Olsker City”
201 0.
Medvirkende: Le Munster-Svendsen, Peter Holst Beck & Jesper Søgård.
Spilletid 50 min.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Generalforsamling

Lørdag den 1 9.marts kl.1 4.00 i Store Sal på Rådhuset.
Dagsorden ifølge lovene:
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 1 4. marts.
Efter Generalforsamlingen viser Erik Grønvang sin film ”Rønne rundt før og nu”!
En film, der viser billeder og filmklip fra gamle dage kontra, hvordan det ser ud her i starten af 2000 tallet
(kaldet nullerne). Vi ser, hvordan man kommer til øen med fly, motorskibe og færge, og oplevelser
stemningen fra dengang, der var rigtige skibe til. Vi kommer igennem mange af Rønnes gader, oplever
torvehandel på St. Torv, studenter, der springer ud, vinter med snekaos. Der er også gamle filmklip fra Rønne
havn, filmklip, hvor man føler stemningen fra en tid, hvor alting gik langsommere. Vi når også et besøg på
Bornholms Tidende i året 1 942. Der er en guidet tur igennem St.Torvegade , som i 201 5 havde 25 års
jubilæum som gågade. En tur som man kan sige er nostalgisk, for man ser både billeder fra gammel tid, og
hvordan det ser ud i dag. En video-film som vil få minderne frem hos mange ældre bornholmere og for alle et
spændende og visuelt billede af Rønne igennem tiderne, som man bør se. Der er både tale, musik og tekster
på filmen. Filmen har en spilletid på 33 min.
Med håb om godt fremmøde, foreningen er vært ved kaffe / te og kage. Der er tilmelding på grund af
kaffebrød senest den 1 4. marts. På 5696 4657 / 2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Filmaften

Torsdag den 7. april kl. 1 9.00 i Store Sal på Rådhuset.
Erik Grønvang viser sin film om krigen.
En film om anden verdenskrig på Bornholm.
Bornholms Historie er i perioden 1 940 - 46 helt anderledes end i det øvrige Danmark. Tyskerne besatte
Bornholm den 1 0.april 1 945, og det sluttede med, at de sovjetiske tropper rejste den 5. april 1 946. Ove Holm,
Ove Pedersen og Sven Harild var modstandsfolk og ud fra deres fortællinger, samt Jørgen Eriksens fortælling
om det Civile Beredskabs Udrykningsstyrke (CBU), beskrives her krigen, bombningen og befrielsen af øen i
dagene 5-8. maj 1 945.
Desuden omtales et politikorps, som populært blev kaldt radiobetjentene. Det var danske politifolk, der
sammen med russiske tolke, sikrede, at der i perioden 1 945-46 ikke opstod problemer mellem befolkningen
og soldaterne. Til deres rådighed havde de noget så avanceret som biler der indeholdt radio kommunikation
udstyr!
Filmen har en spilletid på 65 minutter. Mød godt frem.

Så prøver vi igen!
Alle der kunne tænke sig at vide lidt om filmoptagelser – kameraer – redigering – lyd – lys og meget
mere, så har vi alle tiders tilbud til jer. Vi har meget dygtige folk til at undervise i brugen af alle disse
værktøjer, og de gør det meget gerne for din skyld. Ved at kontakte undertegnede kan vi sammen
aftale nogle datoer for dette. Vi glæder os til at høre fra jer.
Richardt 2621 4657.
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Byvandring 9
I det næste hus boede Margrethe
Ringe, som var gift med Kroket
Christian. Der foresvæver mig
noget om, at deres efternavn var
Johansen, eller måske Hansen,
men øgenavnene fortæller mere
om dem. For eksempel at Margrethe kom fra Ringe (på Bornholm), men også navnet Sjærping havde tilknytning til hende,
og det stammede muligvis fra
hendes bedstefar, som sammen
med Margrethes forældre også
boede i huset
Tilsvarende viser navnet Kroket
foran Christian, at han ofte var at
finde på Kroketbanen ude på
Fælleden, men meget andet ved
jeg ikke om ham.
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Margrethe Hansen

Kristian Hansen

at han begyndte at interessere
sig for trædrejning og derfor søgte råd hos min svoger, som har
dyrket denne hobby i mange år.

indgår i familien, må beretningen om dem springes over her.
Dog kunne jeg godt fortælle lidt
om min kusine Grace, som besøgte mormor og morfar sammen med sin mor og søster i
sommeren 1 939. De kom fra
USA, og da min tante var svensk,
havde de først besøgt hendes
familie i Sverige, inden de kom til
Bornholm, hvorefter de skulle
tilbage til USA.

Men Margrethe kan jeg fortælle
mere om. Blandt andet var hun
en af de ”skuder”, der sejlede
rundt med mig og andre unge
knægte til folkedans i ”Gamle
Danses Værn”.

I det næste hus er det, jeg mindes mange beboere, som afløste
hinanden. De første, jeg kan huske, er familien Peter Pedersen,
der, som jeg tidligere har fortalt,
flyttede ned i Sandløkkegade.

På et tidspunkt efter Kroket Christians død tog hun sig af en fisker, som ikke altid var ædruelig.
Hvordan det gik til, kan jeg ikke
vide, men han blev totalt afvænnet, og jeg har ladet mig fortælle,

Da de flyttede, det må have været omkring 1 938, rykkede vores
mormor og morfar ind i huset.
Mormor hed Kirsten Laura Sophie Holm, og Morfar hed Hans
Mathias Tofte Holm, men da de

Men Grace havde allerede, inden
de rejste hjemmefra, fået lov til
at blive hos mormor og morfar,
hvis hun selv ville, når hendes
mor og søster rejste hjem. Det
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ville hun gerne, og det var meget
heldigt for mormor, som var meget gangbesværet og derfor
havde god brug for hjælp til indkøb. Da morfar døde i oktober
1 941 , var Grace der stadig, og
hun var nu en uvurderlig hjælp
for mormor, som dog var meget
bekymret for, om Grace overhovedet kunne komme hjem til
USA på grund af verdenskrigen.
Denne bekymring voksede, da
Tyskland erklærede krig mod
USA i december 1 941 . Der gik
lang tid før, der viste sig en mulighed, men omkring 1 . maj
1 942, få dage før mormor døde,
lykkedes det at få Grace med en
flyver til Lissabon og derfra videre til USA.
Efter mormor og morfars død
overtog Hedvig og Henrik Kjær
huset, hvor de boede, indtil
Henriks forældre, Anna og smedemester Jens Kjær, var døde,
hvorefter de flyttede ned i beboelsen, der var bygget sammen
med smedjen i Nygade, som
Henrik overtog sammen med sin
bror, Knud.
Efter Knud Kjærs død blev smedjen
og beboelsen solgt, og Hedvig og
Henrik flyttede til et hus i Julegade.
Da Hedvig og Henrik Kjær flyttede fra Østergade, overtog
Thorvald Krøjer Hansen huset,
hvorfra han kørte taxakørsel,
indtil han døde for få år siden.
I det næste hus boede Hans Riis
og fru Riis sammen med deres
voksne søn, Svend, som var mejerist. En anden søn var Johannes
Riis, som var gårdejer på Nygård.
Ellers kan jeg ikke med sikkerhed
huske meget om Hans Riis og fru
Riis, men der foresvæver mig
noget om, at de også var forældre til Kirsten Schou, som var gift
med avlsbruger Thorvald Schou,

Østergade, Hasle

hvis stuehus havde facade mod
Storegade. Jeg kan forestille mig,
at Hans Riis i sin tid selv havde
været avlsbruger og på sine
gamle dage havde overdraget
sin ejendom til datteren og svigersønnen, mens han selv og fru
Riis flyttede hen i Storegade nr. 6,
hvor jeg mener, at de også har
boet, inden de flyttede til Østergade.
I det næste hus, Østergade nr. 58,
boede en familie, som efter min
bedste overbevisning hed
Svensson, men stavemåden kan
være forkert. Hr. og fru Svensson
kan jeg slet ikke se for mig i dag,
men sønnen John (eller Jon) husker jeg godt. Det skyldes nok
blandt andet, at han var meget
høj og derfor blev kaldt Lange
John. Vores kusine, Grace, plejede at kalde ham Seks Fod, for
hun var også fascineret af hans
højde.
Beklageligvis kan jeg ikke huske,
hvad Lange John lavede. Men
han så ud til at være en godmodig fyr, som altid viste et lidt
genert smil, når man mødte
ham.
Nu skulle jeg efter min mening
være nået til sydøstre hjørne af

Østergade og Storegade, men da
det hele er baseret på min
hukommelse, kan jeg godt have
glemt noget. I huset på det
hjørne boede i min barndom
malermester Hansen og frue. Jeg
mener, det var ham og hans malersvend, der malede og tapetserede vores stue (Østergade 30).
Maler Hansen havde også et andet job, idet han var sygekassekasserer, så i den egenskab var
han kendt af alle i byen. Den
gang betalte man kontingent for
at være medlem af en sygekasse,
man var altså ikke omfattet af en
offentlig sygesikring, som man
betalte til via skatten.
Far har fortalt, at der engang ved
det hjørne skete en ulykke, som i
høj grad berørte vores familie.
Der skete nemlig det, at min
farmors stedfar havde fået et lift
(man vidste nok ikke dengang, at
det hedder sådan) med bager
Drejers (naturligvis hestetrukne)
brødvogn og uheldigvis faldt af
og slog sig ihjel. Jeg har aldrig
hørt, hvad der var årsagen til, at
han faldt af. Men fra maler Hansen blev der ringet til Brødrene
Anker, hvor bogholderen Claudius Koefoed, bad far tage hen for
at se, hvad der var sket.
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Farmors stedfar hed Niels Christian Herman Hansen, hvilket
fremgår af et testamente, som er
skrevet i 1 91 1 . Ifølge det testamenterede han hele sit bo til min
farmor, bortset fra 1 50,00 kr.
kontant til Anna Anker, en aktie i
Det Østbornholmske Dampskibsselskab til Margrethe Anker
og alle sine gangklæder til sin
stedsøn, Christian Petersen. Min
farmor arvede dermed den daværende avlsbrugerejendom,
hvor stuehuset lå og endnu ligger ved siden af det gamle rådhus ved torvet. Farmor beholdt
køerne, som blev flyttet til en
nybygget stald på Brødrene Ankers område, hvori der også var
en svinesti med plads til et par
grise. Den oprindelige stald ved
torvet, men ud mod Krummevej,
blev ombygget til garage, vaskehus og udhus. Ejendommen blev
overtaget af min faster, Johanne
Anker og hendes mand, Theodor
Kreutzberg.

Kønrøgsfabrikken i Nørregade

Det var jo nogle sidespring, som
jeg nok også har omtalt tidligere
eller vil komme ind på senere,
men på en måde hører det med
her. Nu må jeg hellere gå videre
ad Østergade og springe over
Storegade til det nordøstre
hjørne, til Nørre Mølle. Ja, den lå
der i min barndom, men brændte ned på et tidspunkt. Mølleren
hed Lind, og om ham gik der en
lille historie, som er beskrevet i
følgende vers:
En møller lå og drømte at,
han var en edderkop en nat.
Han spandt et edderkoppenet
og det er ellers ikke let.

Den oprindelige Nørre Mølle, var en
hollandsk mølle. Den nedbrændte i
1916, og blev genopført som en femvinget klapsejl-mølle.

Han trykkede så hårdt og sled,
og mærked´ ikke, at han sked.
Men da han vågnede, så fandt
han, at det var en lort, han spandt.

Afledt af denne historie blev en
edderkop kaldt en Møller Lind i
mange år, blandt alle som kendte til episoden, og hvis nogen ikke havde hørt om den, var alle
villige til at fortælle om baggrunden for betegnelsen.
Fortsættelsen af Østergade går
derefter over i Nørregade, og her
kommer jeg til Kønrøgsfabrikken,
som ophørte en gang i 1 940erne,
hvorefter brødrene Max og Bue
Jensen rykkede ind og indrettede
bilværksted i lokalerne. Det gik
vist udmærket for dem, og efterhånden udvidede de forretningen til også at omfatte salg af
nye og vist også brugte biler. Bue
Jensen gik ud af makkerskabet,
men Max Jensen fortsatte, indtil
han blev syg. Det hører med til
beretningen, at han (eller de) var
eneforhandlere på Bornholm af
et enkelt bilmærke, Lloyd. Nu var
det jo en lille spand og jeg kan
ikke helt huske, hvordan den lød,
når den kom kørende, men den
har nok lydt som en knallert, for i
folkemunde hed den aldrig andet end en Hasleknallert.
Knud Anker
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Markering af Bornholms befrielse 1 658.
Tirsdag den 8.december 201 5.
Mødested Hasle Torv.
Kl. 1 5.30.
Velkomst ved formand for Hasle Byting, Kaj Erik Mortensen.
Kl.1 5.45.
Foredrag i Store Sal ved Jesper L. Larsen.
Kl. 1 6.35.
Foredrag i Store Sal om historiske Hasle-lokaliteter ved Torsten Sletskov.
Kl. 1 6.58.
Vi mødes i Hasle Kirke, fællessalme og velkomst ved sognepræst Jens Jørgen
Rasmussen.
Underholdning i Hasle Kirke. De medvirkende er: Hasle-Rutsker kirkekor, organist
Bodil Westergaard, kirkesanger Aase Houler, Anne Skjerk, Liam Siebeneicher,
Birthe Pedersen, Frank Nielsen, Kirsten Schiølardt, Herluf Skjerning Larsen, Elsa og
Carsten Mikkelsen.
Kl. 1 8.30.
Spisning på Hotel Herold, ta’ selv buffet og dessert pris 1 50,-kr.
Her vil der være underholdning af ”Øens Cafe orkester”.
Ønsker man at deltage i spisningen skal tilmeldingen ske senest den 26. november
på 5696 4657 / 2621 4657 eller richardt@vang-olsen.dk
Spisebilletter afhentes og betales den 26. november kl.1 9.00 – 21 .00 eller den 27.
november kl. 1 0.00 – 1 1 .00 i Hasle-Egnens Lokalhistories lokaler på Rådhuset.
Man behøver ikke deltage i hele programmet, man kan deltage efter eget ønske.
Rigtig god fornøjelse.
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand

Tur til Øland:

Sekretær

51 personer af foreningens medlemmer var i dagene 1 1 -1 2 august på
en bustur til Øland i Sverige.
Turen var arrangeret i samarbejde med Jan-Oles Turisttrafik. (fantastisk
samarbejdspartner)
Turen gik med Bornholmstrafikken til Ystad og derefter til Kalmar og
over Kalmarsund til Øland.
Fortsatte til fyret ”Långe Jan” på øens sydspids. Her er også et stort
fuglereservat. Derefter tilbage til Kalmar for spisning og overnatning.
Efter morgenmad gik turen igen over til Øland, hvor der var ophold på
”Borgholm slot” og efterfølgende på ”Solliden slot” med tilhørende
fantastisk blomsterpark.
Turen var herefter slut og med bus gik det nedover gennem Sverige og
med Bornholmstrafikken tilbage til Bornholm – til Hasle. En rigtig
vellykket tur.

Bestyrelsesmedlem

Kommende arrangementer iflg. Vinterprogram
201 5/201 6:

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

Næstformand
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer

Lene Ipsen
Tlf. 56 96 49 1 8
Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Foreningens mail-adresse:

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Lørdag den 21 . november 201 5 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bankospil. Tag en pakke med til ca. kr. 20,-.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Torsdag den 26. november 201 5, kl. 1 1 .00 fra Hasle Torv, derefter
opsamling fra Solgården.
En julefrokosttur. En frokost på restaurant Bryghuset med
efterfølgende rundvisning på Svaneke Bryghus, for at se hvordan øllet
bliver fremstillet.
Forventer at være tilbage i Hasle ca. kl. 1 7.00.
Turen koster kr. 200,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 23. november. Der er plads til ca.
50 personer.
Fredag den 1 1 . december 201 5, kl. 1 8.00 på Hotel Herold.
Julehygge/stiftelsesfest. Der er planlagt en hyggelig aften med
sang/musik og dans. Der bliver serveret god julemad med
mandelgaver. Der kommer luciaoptog og måske kommer julenissen
forbi. Niels Erik kommer og spiller.
Prisen er kr. 1 25,- pr. deltager. Tilmelding til bestyrelsen senest den 8.
december.
Lørdag den 9. januar 201 6 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bankospil. Tag en pakke med til ca. kr. 20,Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Lørdag den 23. januar 201 6, kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Ved du nok om diabetes ?. Teamet vil blive gennemgået med hvordan
det opdages, behandles og hvordan det eventuelt kan medføre
følgesygdomme.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Lørdag den 6. februar 201 6, kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Nordea er vært for arrangementet, hvor der bliver underholdning.
Nærmere herom vil blive annonceret i dagspressen.
Gratis kaffe/kage.
Lørdag den 20. februar 201 6, kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden. Rønne Pensionistkor
kommer og spiller og synger for os.
Kaffe/kage kr. 20.-.
Lørdag den 5. marts 201 6, kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Bankospil. Tag en pakke med til ca. kr. 20,-.
Der er kaffe/kage til kr. 20.-.
Fredag den 1 8. marts 201 6, kl. 1 8.00 på Hotel Herold.
Foråret er kommet og vi holder forårsfest. Vi hygger os med god mad,
synger og dans til IB.
Prisen er kr. 1 25,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 1 5. marts.
Lørdag den 2. april 201 6 kl. 1 4.00 på Rådhuset.
Afholdelse af den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i
hænde senest 1 0 dage før generalforsamlingen. Der spilles gratis
banko, ligesom der er gratis kaffe/kage.
MØD GODT FREM.

Grønbechs Gård er nu lukket

for i år. Vi har haft en fin sæson med mange glade gæster, og der er solgt godt fra
butikken. I mødesalen har
børnene, mens de voksne
går rundt, haft mulighed for
at boltre sig med fremstilling
af diverse – altid fantasifulde
– genstande, der som regel
er limet sammen. Nogle få af
genstandene kan ses her.
Denne mulighed for børnene
vil også være der i næste sæson.
En lille stol i fine farver stod
lige pludselig i selve udstillingen i stueetagen ved siden af en anden lille stol.
Prismæssigt er der nogen afstand mellem stolene – men
sjovt og godt fundet på – ingen tvivl om det.
På glædeligt gensyn i 201 6
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FDF Hasle-Rutsker
Puha.. så blev det mørkt i Rutsker..
og blæsende .. trods det vælter
bilerne ind i byen, for at aflevere
en masse glade, skønne og friske
børn til FDF, onsdag efter onsdag.
Ca. 30-40 børn og unge i alderen
5 - 1 7 år, og der er selvfølgelig
altid plads til flere.
Første weekend i september tog
vi på weekendtur ud til shelterne
i Hasle skoven. Et dejligt sted,
midt i skoven, desværre var det
lige denne weekend at regnen
væltede ned, trods det havde i
nogle hyggelige dage sammen.
Temaet for lejeren var OL, og der
blev bl.a. dystet i hovedbowling,
gummistøvlekast og toiletbørstestafet, og så sluttede vi af med
at deltage i en skøn friluftsgudstjeneste om søndagen.

De forskellige klasser har hver
deres program, og vores store
dejlige hus og grund bliver brugt
flittigt.
November måned byder også
masser af oplevelser og samvær,
sidst på måneden kommer vores
årlige juleweekend, traditionen
tro på Jarlsgård i Pedersker. En
weekend hvor vi julehygger med
klip, knas og masser af ægte råhygge på tværs af alle aldre.
Har du fået lyst til at opleve hvad
FDF er, er du altid velkommen
onsdag aften fra kl 1 8.00-1 9.30 i
vores Kredshus i Rutsker, eller til
at ringe til en fra Kredsledelsen,
Katrine Branth mobil 2422631 6

Puslinge er ved at tage
fantasimærket, og laver derfor
fantasisnobrød..

I oktober var de ældste FDF’ere
og ledere på kursus på Sjælland,
en skøn weekend hvor man får
fyldt op både med viden og socialt, og møder nye og gamle
venner fra året før.
Lørdag den 24. oktober tog vi på
BUSK-weekend i vores Kredshus.
BUSK står for Børn Unge Sogn
Kirke, og vi deltog derfor i Rutsker Kirke om søndagen. En skøn
weekend hvor vi er kreative og
synger.

Aftensmaden spises og nydes med egne hjemmelavede spisepinde..
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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SFO'en i Hasle
Efterårs hilsen fra Svartingedal SFO!
Nu falmer skoven trindt om land,
bladene på træerne har fået sin
gyldne flotte efterårs pragt, vi
har nydt den utrolige dejlige
sensommer, efterår og nu står
vinteren snart for døren.
Sfo’en har nydt en super dejlig
efterårsferie, med spontane ture
ud i naturen, shelter pladsen
blev indtaget mandag hvor vi lavede bål , snobrød blev bagt og
der blev grillet pølser. Desserten
var skumfiduser og Marie kiks.
Efter 3 timer i skoven gik vi igennem Hasle lystskovs små stier til
røgeriet, for at tage en hestevogns tur rundt i Hasle, i det
skønneste solskinsvejr.
Vi var flittige brugere af Børnefestivallen i Hasle i efterårsferien,
dog med en lille afstikker i biffen
tirsdag. Onsdag var vi til marked
i medborgerhuset og de små
købmænd fik solgt lidt af klubbens effekter fra tidligere års julemarked. En super skøn efterårsferie for de børn og voksne,
der ikke holdt ferie. Det er lige de
ting vi mangler tid til i dagligdagen, det er næsten umuligt at
være så meget på farten efter
den nye skole reform trådte i
kraft og hvor børnene får senere
fri og hvor vi personale også er
blevet en del af skolen. Derfor
må vi nyde det endnu mere i ferierne.
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I skrivende stund ser vi frem til
en Halloween fest med spøgelser, flagermus, gys og andre
uhyggelige effekter, fredag d. 3o
oktober, står der nemlig Halloween fest på programmet i
sfo’en og vi havde i den anledning valgt at holde længere
åbent. JOH vi gør hvad vi kan for
at der sker noget spændende for
vores børn i sfoen i Hasle!

I oktober holdt Svartingedal
åbent hus for kommende nye
skole børnehave børn og forældre, vi har jo 4 børnehaver som
har mulighed for at vælge netop
os til, dejligt at så mange kiggede forbi og vi glæder os sådan til
at møde jeres børn i Vippen til
foråret og naturligvis også jer
forældre! Vi på Svartingedal kan
tilbyde jer en super god skole,
med et utroligt spændende læringsmiljø og et super dejligt
team, der er omkring jeres børn,
det vigtigste for os er at alle trives og har et super godt samarbejde, Det er til glæde for jer, os
og ikke mindst jeres børn! Jeg er
jo en rigtig ” Hâsle pibbel”, så jeg
syntes vi skal værne og bakke op,
om vores skole og sfo! Og busforbindelserne er tilrettet, så nu
skal børnene ikke have den store
transport tid som før! Så kig ind,
vi har en super dejlig folkeskole,
med et super godt lære team,
skolebestyrelse og en stærk forældreforening der arbejder for
alt det sjove for vore børn. Med
arrangementer som fastelavn,skolefesten,høstmarked,
forplejning til Hammershus
march, idrætsdag og meget andet. Og folkeskolen er gratis!!!!!!!

I det nye år vil der igen blive arrangeret en ”vild med dans aften” i sfo’en. Det foregår nøjagtig
som på tv, allerede nu er der flere
par der har meldt sig, og der bliver øvet flittigt i nye dansetrin.
JOH der sker noget i sfo’en.
Vi har også været temmelig på
forkant og har lavet nye påske
æg til at pynte byen med til påske. Det er godt at være i god tid,
man ved jo aldrig, hvad tiden
bringer. Nu er de klare og de er
utrolig smukke.
I de næste måneder vil der være
gang i julegave værkstederne,
nogle er meget flittige og andre
har det som vi ser på tv, de kommer sidste dag og skal i gang
med at lave gaver. Men den går
ikke!!!
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Samtidig takke jer alle for det
dejlige samarbejde vi har her i
Hasle.
Glædelig jul og godt nytår
Ønsker vi fra sfo’en
Anette Finne Holm

Natur Børnehaven

I skrivende stund rusker efteråret
i skovens træer, og skovbunden
bliver dækket at de fineste farver.. I Naturbørnehaven nyder vi
at følge med fra 1 . parket, med
skoven som nærmeste nabo.

har i tasken, og sidst gik vi på
jagt efter et rigtigt bytte. Mellem
træerne fandt både børn og
hunde fugle, som efterfølgende
blev flået og tilberedt over bålet,
det blevet et rigtigt festmåltid.

Første september kunne vi fejre
børnehavens 1 5 års fødselsdag,
dette fejrede vi med alle børnene
og deres familier. Mange andre
sendte også gaver, eller kiggede
ind da vi holdt åbent hus, stor
tak til alle for hilsner og gaver. Vi
havde et par dejlige dage, og
børnene optrådte med den bedste cirkusforestilling.

Nu når vinteren banker på døren
er der kommet lidt andre ting på
vores ugeskema. Hver tirsdag har
vi mundmotorik, her leger vi os
igennem en masse øvelser.
Øvelserne er at puste til vat, lys
og mælk, og lave sjove lyde med
munden, alt sammen i små
grupper på 4-5 børn ad gangen.
Børnene holder meget af det, og
skynder sig ind fra legepladsen
når deres navn bliver nævnt. En
gang om ugen går de ældste
børn også for sig selv, her hygger

Når vi har været i skoven har vi
plukket brombær, hyldebær,
blommer og æbler som er blevet
lavet til både grød, saft og marmelade.. vi har samlet agern, bog
og kogler. Koglerne har vi lavet
kunst med, og vores bog skal
blive til små pindsvin eller fantasidyr. Vi har også fået de sidste af
vores grøntsager op af jorden, og
må nok også snart erkende at de
sidste tomater er plukket. Børnene nyder at så og plante, for derefter at følge det hele vokse og
udvikle sig. Sidst i september
havde vi en jæger på besøg med
hans to jagthunde. Vi havde en
dejlig formiddag, hvor vi legede
med hundene, så hvad en jæger

og leger de, og forbereder sig så
småt på at de snart skal i skole.
De leger med rim og remser,
spiller bogstavsbanko og meget
andet.
Igen i år har vi valgt at være en
del at juleudstillingen på Bornholms museum – som i år har
overskriften ”jul i alverdens lande”. Så november måned vil gå
med at være kreative, samtidig
med, at vi tager hul på julehyggen som vil fortsætte hele december.
Har du/I fået lyst til at se og høre
mere om Naturbørnehaven er
man meget velkommen på besøg, ring i forvejen så du er sikker
på vi er hjemme
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Formand:

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

Bo Johansen
Ellevej 46
3700 Rønne
tlf. 5696 5084
Bo.Johansen@brk.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:

Uffe Bay
Kirkebyen 44
3790 Hasle

Suppleant:

Michael Olsen
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Rutsker Byhave
Byhave koordinator Finn Thisen fortæller at haveholdet har gjort
Byhaven vinterklar, som det også kan ses på billedet.
Haveholdet er gået på vinterferie og starter først op igen til foråret
men mere om det i næste nummer.

Lørdag den 28.
november
Tænder Rutsker
Sogneforening
Juletræet i Rutsker
Bestyrelsen i Rutsker
Sogneforening
ønsker alle en rigtig
glædelig jul og
et godt nytår.

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.

Vi mangler din
historie
Det kan f.eks. være gamle sagn
eller fortællinger, billeder fra
Rutsker og omegn, en god
historie f.eks. fra din barndom /
unge dage, en god ide eller en
begivenhed som du vil dele med
os andre.
Kontakt venligst
Benny Thiesen Fuglesangsvej 1 6,
3790 Hasle
Tlf. 5696 9849 eller e-mail
fuglesangen@bbsyd.dk
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Hasle Turist- og Erhvervsforening
og stor begejstring blandt de
fleste deltagere.

Børnefestival 201 5
Så er børnefestivalen 201 5 godt
overstået – med stor opmærksomhed på vores lokalområde.
Selv en avis ovre havde fået øje
på Hasle og de aktiviteter Børnefestivalen byder på. Børnefestivalen blev også kåret til Ugens
Succes af Bornholms Tidende.
Stor tak til alle involverede – kun
derved lykkes det at lave et godt
tilbud til både herboende og
turisterne.
Der er i løbet af efterårsferien
blevet klatret, vandret, kørt i hestevogn spillet minigolf, klappet
kalve og skåret græskar og meget meget mere.
De fleste aktiviteter har været
godt besøgt af børn med enten
deres bedsteforældre eller forældre eller begge dele. Stor glæde
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Mange har udtrykt stor glæde
over at børnefestivalen er et tilbud i løbet af efterårsferien og at
det er billigt og kreativt. Flere
turister var imponerede over udbuddet af aktiviteter og at Hasle
som lokalområde kunne arrangere et sådant arrangement.
Tirsdagen på fælleden blev en
meget stille dag på grund af vejret. Kun en madpakkespisende
familie, en hundelufter og to
fodbolddrenge fandt det værd at
vove sig udenfor i regnen. Om
eftermiddagen arrangerede
Viking løb for de meget få friske
og gennemførte men med få
deltagere.
I år kom der flere nye aktører til
med nye aktiviteter – vi håber at
det samme vil gøre sig gældende i 201 6 og håber på gennemførelse af endnu en god børnefestival.
På vegne af HTEF
Jesper Møller-Hansen

Hasle Legeland 201 5
Rigtig mange fandt vej til Hasle
Legeland i år, der har været besøg af 2.466 børn og forældre.
Tak til alle hjælpere specielt en
stor tak til Vivian Ohrhammer fra
Tejn. Vivian hjalp med at sætte
plakater op på Nordlandet, fik
sponsorgaver fra Brugserne i Tejn
og Allinge samt hjalp til i hallen
på mange af de dage hendes søn
Andreas havde vagten i hallen.
Der skal også lyde en stor tak for
lån af hallen og samarbejdet
med Idrætsområder v/Carsten
Clemmensen.

Der er udleveret 1 2 Haslepakker
til nu i år, så det vidner om at der
er kommet en del nye borgere til
Hasle.
Se mere på www.hasle.dk under
tilflytter om du er omfattet af tilbuddet.
Legater:
Vi bestyrer 2 legater for Hasle
Haandvæker- og Industriforening. Det ene legat uddeles til
unge håndværkere- og handelsstuderende i forbindelse med videreuddannelse, det er afkastet af investering som vedrører
foreningens salg af“Bia Lid” for
mange år siden. Det andet legat
uddeles til unge håndværkeres
uddannelse, det er vores andel af
overskud i Varelotteriet der uddeles. Så husk at forny din lod-

Hasle Turist- og Erhvervsforening
seddel i varelotteriet. Uddelingen
sker hvert år i december efter
ansøgning på særligt skema der
rekvireres hos formanden Betina
Haagensen, mail:
betina.haagensen@hotmail.dk
Frist for ansøgning bliver den 5.
december 201 5.

Turistinformationen 201 5
Igen i år har der været rigtig
mange besøgende i Turistinformationen, til tider har der været
mere end travlt.

Medlem i Hasle Turist- og Erhvervsforening
Vi byder velkommen til en række nye medlemmer i
vores forening:

Udover at fortælle om de seværdige ting i vores område og noget om den øvrige del af Bornholm er der
mange andre spørgsmål at hjælpe vores turister med, 1 . Bakkehøj Ferielejlighed
her er et lille udpluk:
2. Cabaret Bornholm, Olsker
3. Chili-On, Hasle Marina
1 . Lille tysk pige havde købt en kasket med hestetryk 4. Den Lille Butik
på travbanen, nu havde hun mistet kasketten og de
5. Kabyssen
kunne ikke nå på travbanen inden hjemrejse. Stor var 6. Kræmmerhuset Kunsthåndværk
glæden da jeg dagen efter havde skaffet hende en ny 7. Miss Cut
kasket. Kasketterne trykkes og sælges af Lis og Lasse 8. Paddle Bornholm
Lundgren, som har hus på Hasle Marina.
9. Rutsker Feriecenter
2. Tyskere der er kommet her igennem 37 år har fået
en P-bøde, de vil gerne betale, men ved ikke hvor det
kan lade sig gøre. De betaler til mig og jeg videreekspederer beløbet.
3. Tyske sejlere har brug for at få lavet deres sejl, skaber kontakt mellem tyskerne og Tejn Trawl.

Vi har også en del medlemmer der er privatpersoner,
dejligt med denne opbakning til vores forening, der
giver mulighed for aktiviteter i Hasle. Ønsker du at
blive medlem så send gerne en mail til formanden
Betina Haagensen,
Mail: betina.haagensen@hotmail.dk

4. Skaffet barneseng til tyske gæster (lånt via facebook)
5. Får en del henvendelser fra sejlere der gerne vil leje
bil, skaber kontakt mellem parterne.
6. Salg af fisketegn til turister og valutaveksling.
Turistinformationen har nu lukket for i år, regner med
at have åben til påsken 201 6 og derefter fra 1 .maj.

K.A. BYG

v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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