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Bestyrelsen
Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 13, 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 10
Email: bjarne.danielsen0101@icloud.com

Næstformand
Leif Olsen
Vang 38, 3790 Hasle
Tlf. 44 91 98 09 / 20 15 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.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 11
Email: k.e.olsen@outlook.dk

Bestyrelsessuppleant
Githa Jartoft
Byvangen 36, 3790 Hasle
Tlf. 28 56 31 98
Email: githa@jartoft.dk

Bestyrelsesmedlem
Kennie Skovgaard
Borrelyngvej 15, 3790 Hasle
Tlf. 23 11 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

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

Hasle Byting
”Fyraftensmøde”
Fredag den 17. november kl.
16,00 til 17,30 på Rådhuset Kultur- & Medborgerhuset i Hasle
Temaet for mødet er ”Hasle i
dag og i morgen”

NYTÅRSHAVBAD

Gugga Zakariasdottir og Vivi
Granby, begge arkitekter i
kommunen, samt
havnekoordinator
Jakob Jensen deltager.
G.Z. og J.J vil præsentere et
udviklingsprojekt for Hasle
KanalØ og fortælle om andre
tiltag på havneområdet.
V.G. vil fortælle om, hvad en ny
lokalplan for bevaring og
videreudvikling af Hasle vil
kunne betyde for byen på sigt.
På mødet vil der ske
overrækkelse af Hasle Bytings,
Byforskønnelsespris 2017.
Bytinget indbyder alle til at være
med og byder på en forfriskning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I anledning af årsskiftet 2017 / 2018 inviterer Hasle byting og Hasle
Badeklub igen alle til en uforglemmelig oplevelse ved Havnebadet
søndag den 31. december kl. 12 - 14. Vask det gamle år væk ved en tur i
havet og nyd varme sauna.
Hasle byting serverer gratis
varm kakao og suppe.
Medbring 2 håndklæder.
Et til at sidde på i saunaen og et
til aftørring bagefter samt evt.
badetøj.
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

Formand
Johnny Asmussen
Ellebakken 14, 3790 Hasle
Tlf. 23 25 60 42
Mail: ellebakken@pc.dk

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

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

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

R32 Ninni

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

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

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Sommeren ved at gå over til efterår og vinter, og vinterens aktiviteter er ved at starte og nogle
er allerede gået i gang. Sommeren har ikke altid vist sig fra den
gode varme side med masser af
sol og rigtig god lyst til at være
ude, men nogle synes jo, at det
har været en god sommer trods
alt.
Der har været gang i de udendørs aktiviteter så vidt jeg har
kunnet konstatere både på stadion og på dansegulvet på Fælleden.
Vores klubhus har, så vidt jeg har
kunnet konstatere, været brugt
af mange af vores medlemmer til
forskellige arrangementer både
sportslige og private arrangementer ligesom der har været
aktivitet på boldbanerne.
Så er der sikkert også en del arrangementer fra Krocket og Petanque som jeg ikke umiddelbart kan huske, men min pointe
er stadig, at jeg er rigtig glad for,
at vore arealer omkring klubhuset og selve klubhuset benyttes
at så mange, hvilket jo betyder,
at der er mange der er glade for

Hasle/Nyker U/12 drenge har fået sponseret nyt spillertøj af din Din
Tøjmand by Jan & Nalle i Rønne. På billedet ses drengene sammen med
Pernille Finne fra butikken samt træner Jeppe Pedersen

at komme, hvilket jeg synes er
rigtig dejligt, og både krocket og
petanque er jo stadig i gang så
det er muligt at få en prøve i disse aktiviteter.
For mit vedkommende er der nu
tid til en lille puster og sørge for,
at vinterens sportstaske er pakket med de rigtige ting så konditallet holdes oppe.

Jeg ved, at alle afdelinger også i
år har lavet et fint program for
vinteren så der er plads til at få
rørt alle musklerne for alle.
Blandt andet har fodboldafdelingen arrangeret indendørsfodbold, bordtennisafdelingen
forsøger igen i år af få flere medlemmer så det bliver sjovere at
spille bordtennis.
Jeg vil gerne sige mange tak for
sommerhalvåret til de mange frivillige, ledere, trænere, instruktører m.v. for det store arbejde der
er udført i løbet af sommerhalvåret og håbe at I nu alle hviler ud
og er klar til igen at gå i gang når
solen kommer til foråret.
Johnny Asmussen

Storegade 73
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Hasle Idrætsforening
Medlemsmøder
Badminton:
Bordtennis:
Fodbold:
Gymnastik:
Petanque:
Kroket:

Torsdag den
Torsdag den
Tirsdag den
Mandag den
Lørdag den
Mandag den

31. januar 2018 kl. 19.00 i barakken
25. januar 2018 kl. 19.00 i klubhuset
2. februar 2018 kl. 20.00 i klubhuset
22. januar 2018 kl. 20.15 i barakken
20. januar 2018 kl. 13.00 i klubhuset
29. januar 2018 kl. 13.00 i klubhuset

Generalforsamling
HIF:

Fredag den 16. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, trænere og ledere en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Petanque
Så er efteråret ved at køre på sidste vers, og en forhåbentlig god
vinter står for døren, så jeg vil lige tage et tilbageblik på den sidste halvdel af vores sæson.
Klubmesterskab i single blev afholdt den 13. august med 15 deltagere, og efter mange spændende og lige kampe, kunne vi til
sidst kåre Kaj Erik som
Klubmester 2017 , efterfulgt af
Knud , Henrik og Bo, tillykke med
resultaterne. Efter kampene
tændte vi grillen og havde en
rigtig dejlig eftermiddag. Femkampen der blev afholdt søndag
den 10. september var som altid
en stor udfordring med de 5 baner som Mogens, Bernt og Bent
havde lavet. Efter ”kampene”
hvor vi talte point sammen, var
der vinpræmier til de dygtige
”heldige”. Efter præmieoverrækkelsen, havde Jane sørget for
dejlig varm aspargessuppe.

DGI turneringen er sluttet
( noget senere end det plejer) og
vore 2 hold har klaret sig fint.
Hold 1 der spillede i C-Rækken
endte på en flot 3. plads, og hold
2 der spillede i A-rækken sluttede på en flot 5. plads, tillykke
med det resultat.

Vort årlige medlemsmøde bliver
afholdt lørdag den 20. januar
2018 kl. 13.00 i HIFs klubhus.
Træningen fortsætter stadig så
længe vejret tillader, så mød bare
frem.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.

Vores næste arrangement er vores årlige julefrokost den 25.
november, og når dette blad
kommer er tilmeldingen i fuld
gang.

Kaj Erik Hansen

Byggemodning, kloakreperationer
fundamenter og meget mere...

Bymarken 12 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10
www.ok-entreprise.dk
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Hasle Idrætsforening
Bordtennis
Kom og prøv verdens sjoveste og hurtigste spil.
Spillested: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Ungdom:

Mandage fra 17.00 – 18.30 træner Per. Start 18. sept. 2017
Tirsdage og torsdage specialtræning ungdom fra 16.30 – 18
Kontakt Kenny. Start: tirsdag den 19 sept. 2017

Senior:

Tirsdage fra 19 – 21
Start: Tirsdag den 19. sept. 2017 Kontakt Kenny

Motionister:

Tirsdage 18 – 19
Torsdage 18 – 19
Start: Tirsdag den 19. sept
Kontakt Kenny.

Fantastisk tilbud!
Alle kan prøve Bordtennis gratis i op til 3 uger. Når man melder sig ind i klubben får alle nye spillere et
turneringsbat til en værdi af 400 kr. som startgave.
Dyrker du idræt i anden afd./gren i Hasle IF ydes 50% rabat på billigste kontingent.
Yderligere oplysninger: Kontakt Kenny Jensen på tlf.: 23640167 eller mail: Kenny.J@fritid.tele.dk.
Man kan låne bat i starten, så kom som du er, husk blot indendørssko.
BORDTENNISUDVALGET

BORNFIBER
GI’R DIG
WAOO

OPGRADER DIN BOLIG MED BORNFIBER
NÅR DU BYGGER OM
BornFiber leverer lynhurtigt bredbånd til bornholmerne fra 199 kr. pr. måned.
0HGƜEHUHQNDQGXY¨OJHPHOOHPHWKDYDI79NDQDOHULIRUVNHOOLJHSDNNHUƇIUDNU
SUP§QHG0HGWU§GOºVWEUHGE§QGNDQGXLVWHGHWVWUHDPHGLQH79SURJUDPPHU
Klik ind på www.BornFiber.dk og få et godt tilbud!

Se om du kan få BornFiber på www.bornﬁber.dk - Eller ring til kundeservice: 70 89 00 00 - Mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.30

7

Hasle Idrætsforening
HIF gymnastik november 2017
En ny sæson er i gang og vi er nu næsten 200
medlemmer i gymnastikafdelingen. Der er stadig
plads på alle hold, så mød bare op.
Tak:
En stor tak skal lyde til vores instruktører og især
hjælpeinstruktører. I gør en fantastisk indsats og I er
en uundværlig del af børne- og voksen-holdene.
Forældreopbakning er også en vigtig del og vi er
glade for, at I støtter op om vores hold og
instruktører. Hvis nogle af jer har lyst til at give en
hånd med, skal I bare henvende jer til instruktøren
eller til undertegnede.
Betaling:
Jeg håber alle har fået girokort og har betalt. Man er
velkommen til at kontakte undertegnede, hvis der
er problemer des angående. Husk at meddele til
instruktøren eller undertegnede, hvis man stopper
på et af holdene.

Sne:
I tilfælde af aflysning af gymnastiktræningen enten
pga. sygdom eller sne, vil vi bestræbe os på at
oplyse om dette i radioen.
Juleferie samt vinterferie:
Vi holder juleferie fra torsdag d. 10/12 2017 til
tirsdag d. 2/1 2018 og vinterferie i uge 7, 2018.
Medlemsmøde:
HIF gymnastik afholder medlemsmøde mandag d.
22. januar 2018 kl. 20.15 i barakken. Her vil
gymnastikudvalget orientere om
gymnastiksæsonen. Der skal vælges
udvalgsmedlemmer og der vil blive serveres lidt
godt til ganen og maven. Vi håber rigtig mange vil
møde op og give ris og ros til gymnastikudvalget.
Gymnastikopvisning:
HIFs gymnastikafslutning er søndag d. 10. marts
2018 kl. 14.00 – 17.00 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 17.-18 marts 2018 i
Aakirkeby Hallerne

Næste gymnastiksæson starter op i uge 38, 2018
Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF 2017-2018 og der er stadig
plads på alle hold, så mød bare op.
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Hold:
Instruktør:
Tid:

Forældre – barn (0-2 år) (dagpleje/vuggestue børn)
Iris Kofod
Mandag kl. 16.15 – 17.00 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Tid:

Powerputter (3-5 år, Børnehavebørn)
Børnene skal komme uden forældre
Iris Kofod, Hjælper: Emma Nielsen
Mandag kl. 15.30 – 16.15 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:

Rytmepiger (0.-2. klasse)
Karen-Margrethe Hansen Bager
Linea Rasmussen, Katrine Chabert
Onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:

Spring 3. klasse+
Henrik Madsen, Laura Bjørn, Troels Komstedt Hjort
Tino Pihl Andersen, Camilla Olsen, Renske Cruijsen
Mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hasle hallen

Hold:
Instruktør:
Tid:

GymStyrke Træning (3.kl.+)
Henrik Madsen og Mark Langhave
Torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Tid:

Rytmix (3.-6. klasse)
Karen-Margrethe Hansen Bager
Onsdage kl. 16.45 – 17.45 i Hasle Hallen

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 13.
september 2017 kl. 19:00
og spiller hver onsdag til
og med onsdag den 25.
april 2018.
Husk kaﬀekoppen

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389

Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:

Trim og styrke – til kødets fasthed (Voksne)
Ethly Westh
Mandag kl. 18.30 – 20.00 i Hasle Hallen.

Hold:
Instruktør:
Tid:

Kettlebell-fitness træning (Voksne)
Marta Thorsen
Mandag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen.

Hold:
Instruktør:
Tid:

CrossGym® træning (Voksne)
Marta Thorsen
Torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Hasle Hallen.

Hold:
Instruktør:
Tid:

Dans Fitness
Ahmed Shalaby
Torsdag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen

Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2017/2018:
0-17 år (børnehold): 300 kr.
18-99 år: 600 kr.
2. hold: ½ pris
Tilmelding sker direkte på
holdene. Girokort tilsendes,
betaling i november. Se også HIF
hjemmeside: www.hasle-if.dk
Alle ønskes en rigtig god sæson
samt en rigtig glædelig jul og et
godt og aktivt nytår
På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22

Ældre Bordtennis
Kom og prøv verdens sjoveste og hurtigste spil.
Spillested: Damløkkevej 19, 3790 Hasle
Alle kan være med på tværs af form og ambitioner.

Her et tilbud for dem der har fri i dagtimerne. Kom ud og få lidt motion, hold hjernen i form og styrk
konventrationsevnen ved at lege med den lille bold. Der er gratis kaffe hver gang.

Mandage fra kl. 13.30 – 15.30
Start den 18 sept. 2017.
Alle kan prøve det gratis i 3 uger. Ved indmeldelse får man et turneringsbat til en værdi af 400 kr.
I starten kan bat lånes.
Dyrker du idræt i anden afd./gren i Hasle IF ydes 50% rabat på billigste kontingent.
Yderligere oplysninger: Ældre: Bent Jensen tlf. 20214933 eller mail bentjen@mail.dk
1 billede er udlånt fra Jægerspris brugt i artikel om ældre bordtennis på DBTU hjemmeside. Fra asken til liv, link: http://www.dbtu.dk/
nyheder/fra-aske-til-liv
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Dronningens besøg i Hasle d. 1. september 2017
Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140
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Hasle Genbrug
Butiksudvalg
Formand
Ulla Engell
Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 44 61
Kasserer
Gitte Thiesen
Mølleparken 6 hus 7, 3790 Hasle
Tlf. 40 37 54 60
e-mail: gitte.thiesen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Anne Dam
Strandvejen 8, 3790 Hasle
Tlf.: 56 96 46 10
Udvalgsmedlem
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Udvalgsmedlem
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48
Suppleant
Annelise Bergmann
Brænderivej 14, 3790 Hasle
Tlf.: 30 70 46 35
Suppleant
Kirsten Hansen
Pilebroen 7, 3770 Allinge
Tlf.: 61 40 96 16

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Nu er efteråret i gang og vi
hygge mere med levende lys, vi
har mange lysestager til både
kerter og fyrfads lys. Vores
Julestue er klar i uge 47. I år har
vi rigtig meget til
juleudsmykning, juletræspyntnisser-duge og mange andre
sjove ting, både gammelt, nyt og
hjemmelavet.
Hvis man mangler lidt glastallerkner-skåle og fade til
julebordet har vi stadigvæk et
stort udvalg på lager.
Vores åbningstider mellem jul
og nytår: Onsdag – lørdag 10-13
Den 2. januar starter vores DVD
og CD marked, måske er du
heldig lige at finde din ynglings
film eller sang.
Vi fra Genbrugen ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt
nytår.

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

Storegade 22, Tlf
61249126

ERNST
ØKOLOGISK
KØBMAND

NYKER STRANDVEJ 5
SORTHAT-MULEBY - RØNNE
EMAIL: ERNST@FUNDERKAAS.DK
TLF: 53614470
ÅBENT
TORSDAG-FREDAG 1000 - 1730
LØRDAG
1000 - 1200
+ NÅR SKILTET ER UDE

Vækst-Huzet – et hus med liv i
Her kan du eller din virksomhed holde møder, familien holde fester –
eller I kan deltage i nogle af de aktiviteter, der foregå r i huset.

• Undervisnings- og mødelokale op til 150 personer.
Alt i AV-udstyr og tre grupperum
• Service, store og små borde til 120 personer
• Professionelt køkken – og te-køkken
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas
• Lyd, lys og scene udlejes

Jesper Møller-Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 4044 5426, E-mail info@væksthuzet.dk
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer – Se
ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og
fødselsdagskort kan købes eller
bestilles i Aktivitetscentrets
åbningstider.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
”Husker du”:
Torsdage fra 13:00 til 15:00 har vi i forvejen ”Hyggeligt samvær”,
hvor vi bl.a. strikker, snakker, hygger og drikker kaffe. I disse
hyggelige omgivelser sætter en gruppe sig sammen og
udveksler oplevelser fra vores unge dage.
Det er sjovt, at høre om andres oplevelser af de samme ting, som
man måske selv har oplevet, og dermed også at dele sine egne
oplevelser med andre.
Det er Annemarie, der tager sig af det praktiske og fungerer som
ordstyrer, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ugeprogram for aktiviteter:
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.
Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Let øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Øvede.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.
Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og stående
øvelser.

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.
"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og
snakke om oplevelser fra gamle
dage.
Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Banko
Vi spiller normalt første torsdag i
hver måned kl. 13:00, men
ændringer kan forekomme – se
under kommende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. 3 plader koster 10 kr.
Kaffe/te og kage kan købes.

Aktivitetscentret i Hasle
”Hasle Senior Walk”:
De foregående år har flere af Aktivitetscentrets brugere deltaget i det store ”Lady Walk”, men af forskellige
årsager kunne der ikke samles deltagere i år.
Så kom ideen: Vi kan da også bare gå her omkring Hasle. Som sagt - så gjort. Der blev planlagt gå-tur den 18.
sept. med 4 ruter i forskellige længder – oprindeligt som et forsøg.
Solen skinnede, og der kom 35 personer, der fordelte sig på 3 af ruterne. Ved den efterfølgende kaffe var der
enighed om, at det skulle vi prøve igen. Så der blev lavet en ny tur den 9. okt. Her kom der 22 personer, og
man fordelte sig på 2 ruter. Igen aftalte man en ny tur, og det blev den 13. nov.
Så ”Hasle Senior Walk” fortsætter.
Vi mødes ved Multihytten (ved Vandrehjemmet). Vi holder fast ved en kort tur på ca. 1,5 km (også velegnet til
personer med rollator), og en længere tur på ca. 4,5-5,o km.
(Kommer der andre ønsker – ser vi på det.)
Efter turen samles vi igen ved Multihytten og drikker i fællesskab vores medbragte kaffe.
Kommende datoer aftales fra gang til gang og offentliggøres ved opslag i Aktivitetscentret og på Facebook –
og selvfølgelig ved almindelig rundspredning fra mund til mund.
Der er ikke tilmelding – man møder bare op og går med.

Aktivitetscentret
ønsker alle brugere,
holdledere og frivillige
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Kommende arrangementer:
Julebuffet
Julestue
Syng Julesange sammen
Pakkebanko

22. nov.
28. nov.
06. dec.
07. dec.

kl. 11:30
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13:00
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
Julegade 14 Hasle
Kontaktperson
Aase Ambrosen
5696 5255 / 2183 2852
Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Aase Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:
17. november Café
24. november
Lukket– Seniortræf hos
ELM lørdag den 25/11
1. december
Pakkefest
8. december Café
15. december
Vi spiser julemad sammen
kl. 12.30
Godt nytår Vi ses igen
5. januar 2018
5. januar Café
12. januar
Richardt Vang-Olsen fra Hasles
Lokalhistoriske forening kommer
og fortæller om gamle dage i Hasle
19. januar Café
26. januar
Poul Olsen fortæller om sit liv og
sine sponsorbørn i Indien.
2. februar Café
9. februar
”SYNG DIG GLAD” i sange og
salmer sammen med Elsa Hansen
16. februar Café
23. februar
Ulla Mester kommer og fortæller
om sorg og kriser i livet og hvad
vi gør ved dem
2. Marts
Ingen Café. Ældres eftermiddag i
præstegården lørdag den 3. marts
9. marts Café
16. marts Café
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Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295
E-post: hala@km.dk

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

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

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

Organist
Vakant

Sognemedhjælper
Anne-Marie Hinge
Tlf. 5151 0945
E-post: sognemedhjaelper.hr.kr@gmail.com

Hasle Menighedsråd
Formand Hans Ole Jensen
Damløkkevej 11, tlf. 5696 4566
Kirkeværge Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

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

KIRKENS HJEMMESIDE

JULEKONCERT med Reg & Andreas
Lørdag d. 2. dec. kl. 19.30 i Hasle Kirke.
Koncerten sker i forbindelse med udgivelsen af Reg & Andreas’ første
jule-CD, som udkommer i november 2017. CD’en er en storslået
udgivelse med fuldt band, strygere og kor. Den indeholder Reg &
Andreas’ egen nyskrevne julesang ”A Son Is Given”, samt andre store
juleballader bl.a. ”Mary Did You Know”, ”O Holy Night” og Michael W.
Smith’s ”Almost There”.
Til koncerten i Hasle vil Reg & Andreas med sang og klaver give deres
helt egen fortolkning af disse flotte engelske julesange, hvormed
julens budskab vil træde tydeligt frem.
Den canadiske sanger Reg Downey, som er bosiddende i Danmark
med sin familie, og den danske pianist Andreas Flensted-Jensen, som
har spillet som klassisk pianist i ind- og udland, har nu i 3 år udgjort en
hjertevarm duo, der begejstrer publikum ved deres mange koncerter
både i Danmark og i udlandet.
Entre 50 kr.
Følg duoen på www.facebook.com/RegAndreas

SÆRLIGE JULEARRANGEMENTER i Hasle – og
Rutsker kirker julen 2017
JULEKRYBBEUDSTILLINGEN ”Årets Julekrybbe 2017” åbner i Hasle Kirke.
Lørdag d. 2. dec. kl. 14.00. Solosang ved kirkesanger, Aase Houler og
musikindslag ved Cellist, Lea Langskov. Udstillingen er åben før og
efter gudstjenester og arrangementer i kirken frem til d. 7. januar.
KONCERT MED REG og ANDREAS.
Lørdag d. 2. dec. kl. 19.30 i Hasle Kirke. Entre 50 kr.

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

VI SYNGER JULEN IND i RUTS KIRKE. FDF-børnene deltager.
Onsdag d. 6. dec. kl. 19.00. Kaffe, kage og sodavand bagefter.

Deadline Kirkesiderne

KONCERT i anledning af BORNHOLMS BEFRIELSE 8. december 1658.
Fredag d. 8. dec. kl. 16.58 i Hasle Kirke.

Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle
Nyt sendes senest d. 1. februar til
sognepræsten.

JULE-LOVSANGS-GUDSTJENESTE med det rytmiske kor, By Grace.
Søndag d. 10. dec. kl. 14.00 i Hasle Kirke.
VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE. Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.
Tirsdag d. 12. dec. kl. 19.30 Kaffe og honningkager bagefter.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
NOVEMBER
19. - 23 .s.e. trinitatis, Matt 22,15-22
Fællesgudstjeneste i Ruts 10.30 Knud Henning Hansen
Hasle Fælles i Ruts

Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Knud Henning
Hansen
Ruts Fælles i Hasle

FEBRUAR

26. - Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Kirkekaffe

4. – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
Hasle 10.30
Ruts 13.00 FDF's Nytårsfest

DECEMBER

11. – Fastelavnssøndag, Luk 18,31-43
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste Kirkefrokost og
tøndeslagning.

3. – 1.s.i advent, Luk 4,16-30
Ruts 9.00
Tropetist medvirker. Kirkekaffe.
Hasle 10.30 Cellist og tropetist medvirker.
10. – 2.s.i advent, Matt 25,1-13
Ruts 10.30
Hasle 14.00 Lovsangsgudstjeneste med koret
By Grace, Kirkekaffe
17. – 3.s.i advent, Luk 1,67-80
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle
24. – Juleaften, Luk 2,1-14
Toftegården 10.45
Ruts
14.00
Hasle
15.30
25. – Juledag, Johs 1,1-14
Ruts 10.30
Hasle 14.00
* Indsamling til Børnesagens fællesråd
26. – 2. Juledag, Matt 10,32-42
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30
Ruts Fælles i Hasle
* Indsamling til forfulgte kristne
31. – Julesøndag, Matt 2,13-23
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Kirkekaffe

JANUAR
1. – Nytårsdag, Matt 6,5-13
Fællesgudstjeneste i Ruts 16.00 Kirkekaffe
Hasle fælles i Ruts
Indsamling til Det danske Bibelselskab

18. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
Fællesgudstjeneste i Ruts 10.30 Jakob Houler
Hasle Fælles i Rutsker
25. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30
*Indsamling til KLF Kirke og Medier

MARTS
4. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
11. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* I begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder
Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne,
der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte
”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. - Dette gælder
naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts
kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen,
dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

7. – 1.s.e.H.3k, Mark 10,13-16
Hasle 9.00
Ruts 10.30

Plejecenter Toftegården

14. – 2.s.e.H.3k, Joh,4,5-26
Fællesgudstjeneste i Hasle 10.30 Evangelisk Alliance
Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle

Vi regner med ca. tre spaghettigudstjenester i første
halvår 2018. Se på hjemmesiden først i det nye år.

21. – Sidste s.e.H.3k
Hasle 9.00
Ruts 10.30

20 28. – Søndag septuagesima Matt 25,14-30

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15

Spaghettigudstjenester

Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 22 nov. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 7. dec. og 8. febr. kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 44,
Hasle.
KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben
holder juleafslutning d. 24. nov. og åbner igen d. 5. januar.
Få program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088
eller Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på præstekontoret.
HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver
konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som
regel i Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip
Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen. Hytten
holder juleafslutning d. 8. december kl. 19 og åbner igen med grillfest
d. 12. januar.
ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte
tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om
måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten,
Storegade 44 i Hasle: Altid kl. 19.30. Datoer: Se kirkens hjemmeside.
Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen
Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af sognets organist og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl.
19.30-21. Koret består af ca. 25 voksne sangere, og modtager gerne
nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre
arrangementer 3-4 gange pr. halvår.
FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. FDF
holder juleafslutning d. 6. december. Flere oplysninger om aktiviteter,
aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder: Katrine Branth, tlf.
2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE
ÆLDRE
Se værestedets egen side i HasleNyt.
EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i
Rønne. Se mødeplan i
dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Lene Ambrosen,
5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING
(LM)
Toftelunden 2, Hasle. Se
mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

JULEHJÆLP
Hasle-Rutsker kirker har i år
fået mulighed for at uddele et
antal julekurve med fødevarer
fra Juleuddelingen af 1867.
Hjælpen er en gavepose pænt
fyldt med fødevarer til en
moderat, men værdig
juleaften. Der udleveres også
en steg samt legetøj, men der
indgår ikke vin. En gavepose
er ca. 600 kr. værd.
Henvendelser om behov for
julehjælp til en selv eller andre
rettes til sognepræsten, se
første side af ”kirkesiderne”.

ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 3. marts kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44.
Lør. d. 7. april kl. 14.30 hos LM, Toftelunden 2
Lør. d. 21. april kl. 14.30, hos ELM, Julegade 14
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Kirkesiderne
JULE-LOVSANGS-GUDSTJENESTE d. 10. dec.

FDF-NYTÅRSFEST

Ved gudstjenesten i Hasle Kirke den 10. dec. kl. 14.00 får vi igen besøg
af det rytmiske kor, By Grace. Koret vil synge for os og lede fællesangen
ved gudstjenesten. Der bliver masser af god musik og lovsang ved
gudstjenesten, prædiken ved sognepræsten og nadver. Velkommen!

Søndag d. 4. frebruar indbyder
FDF-Hasle-Rutsker til en sjov og
hyggelig nytårsfest. Festdagen
begynder med gudstjeneste for
alle aldre i Ruts Kirke kl. 13.00, og
derefter fortsætter festen i FDFhuset i Kirkebyen 33. Der er
kaffebord og underholdning,
boder og lotteri. – For kaffe, kage
etc. og til støtte for FDF
opkræves entre ved indgangen
til FDF-huset.

FASTELAVNSFEST

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

Søndag d. 11. februar indbyder
børneklubben Kirkekrummerne
og menighedsrådene til
fastelavnsfest i Hasle kirke og på
Rådhuset. Festen begynder med
familiegudstjeneste i Hasle Kirke
kl. 10.30 og derfra går vi til
Rådhuset, hvor der er fælles
spisning, og tøndeslagning for
børn. Kom gerne udklædt.
Spisningen er sammenskudsbuffet, hvor hver familie/person
medbringer lidt mad, som deles
med alle. Menighedsrådet sørger
for kaffen. Alle er velkomne!

Juleglæde-fødselsglæde
I dag er der født en frelser for JER, sagde englene til hyrderne på marken, julenat. Den himmelske konge,
Guds søn blev født som et lille virkeligt menneskebarn. Men han blev jo ikke alene født for hyrdernes skyld
men for hele verden, og derfor skal englenes prædiken lyde over hele verden. Uden englenes budskab ville
ingen opdage skatten og ingen tage imod den. Men nu bliver budskabet forkyndt. Det er broen mellem det,
som skete, og dig og mig. Der er født en frelser for JER.
Når denne glæde forkyndes, kan det ske, at det enkelte menneske begynder at få tillid til, at det ikke alene er
sket – men, at det skete for MIG. Når du begynder at se, at det skete for DIG, er det en ny fødsel. Du fødes på
ny. - I en juleprædiken skriver Luther: ”Se således tager Kristus vores fødsel og sænker den ned i sin egen
fødsel. Og han skænker os sin fødsel, så vi deri bliver rene og nye, som var det vores egen. En kristen kan
fryde og glæde sig over Kristi fødsel, som var han selv legemlig født af Jomfru Maria”.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
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. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne
låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og
motorcykler, gamle forretninger og virksomheder.
Kunne du/I tænke jer at se hvem
der stod fadder på f.eks. dine
bedsteforældre ja, det vil vi
meget gerne hjælpe med, da vi
har de bornholmske kirkebøger.
Bestyrelsen

Arrangementer
Julehygge
Lørdag den 25.november kl. 14.00 i den store Sal på Rådhuset.
Traditionen tro afholder vi julehygge med julesange, julehistorie,
julebanko. Gløgg – æbleskiver – kaffe – julesmåkager. Håber at se så
mange som muligt denne dag. Tilmelding på grund af gløgg og
æbleskiver til tlf. 2621 4657 senest den 21. november.
Markering af Bornholms befrielse 1658.
Fredag den 8. december 2017.
Se nærmere andet sted i bladet.
Film
Lørdag den 13. januar kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Nytårskoncerten 2007 i Elværket i Rønne. På opfordring viser vi igen
filmen om den legendariske nytårskoncert som blev afholdt i Rønnes
Gamle Elværk i 2007. Der var fuld power på Rønne Gamle Elværk, da
der blev afviklet nytårskoncerter med dirigent Mogens S. Dam i
spidsen for et symfoniorkester med 64 musikere fra ind - og udland.
Dertil kom så rækken af dygtige solister; Niels Jørgen Riis, Ursula
Bambuch, Naja Månsson, Bente Pedersen og Bjarke Mogensen samt
dansere fra både den kongelige danske ballet og den norske ballet
samt, et stort antal bornholmske korsangere, dansere og gøglere –
samt alle hjælperne uden for den store scene.
Mød godt frem til denne festlige nytårskoncert. Orkesterleder Mogens
Dam som stod for opførelsen af denne koncert, kommer og giver en
kort introduktion inden filmen vises. Dette er et 10 års jubilæum.
Generalforsamling
Lørdag den 24. februar kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 17. feb.
Efter generalforsamlingen kommer Birgitte Borgen Müller Marcussen
og holder foredrag over sin bog ”Folkelighedens fremkomst på
Bornholm 1856 – 1886” som er udgivet i 2017 på Bornholms Tidendes
forlag. Foredraget tager udgangspunkt i skildringen af nogle ildsjæles
arbejde på at få gjort bornholmerne bevistgjorte om politiske forhold,
blandt andet gennem foredrag og gennem folkemøder i Almindingen.
Fra 1881 var en markant personlighed M.M. Smidt, der blev ejer af
Bornholms Tidende. Han blev fængslet to gange på grund af hans brug
af ytringsfriheden og pressefriheden. Det er lykkedes forfatteren, at
finde frem til private breve i privateje og derigennem få skildret,
hvordan mennesker reagerede på angrebene på ytringsfriheden. Af
borgere i hasleområdet var det skolelærerne Munch og Ipsen, der var
inde i billedet. Munch var lærer i Hasle, Ipsen i Rutsker.
Mød godt frem til Generalforsamling og Foredrag.
Foredrag
Lørdag den 10.marts kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Lillian Hjort Westh kommer og fortæller historien om Martin Andersen
Nexø. Mød godt frem til denne eftermiddag med en dygtig fortæller.
Tilmelding på grund af kaffebrød på tlf. 2621 4657 senest den 7. marts.
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Julegave forslag
Så nærmer julen sig igen og problemet er en gave til hende der Tante
Olga.
Her kan vi hjælpe. Hvad med den nye Hasle film ”Livet bag byens
mure og steder” som havde premiere i Kulturugen. Her møder vi
blandt andet et par avlsbrugere der fortæller om livet på bygårdene
før i tiden. Vores sognepræst fortæller om kirkens historie. Der er også
en historie om Nørre Brønd i Østergade, det er her vi hører om Lisbeth
Larsdatter og hendes skæbne. Hvad ved du om Nørre Mølle? For ikke
at tale om Kønrøgfabrikken, hvad var det? En købmandsgård i
Nørregade, hvor der også var røgeri samt Kalkværk. Hvor lå Hasles
Brænderi / Bryggeri? Hvad med Hasle Badehotel eller Ørnekullen.
Bolbros hus eller Koppahuset, ja der er rigtig mange gode historier i
denne film, som både du og Tante Olga kan få glæde af. Vi sælger
gerne filmen, den koster 125,- kr.

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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Byvandring 10
Nu starter jeg på det nordvestlige hjørne af Kirkegade. Her ligger en længe, som var en del af
avlsbruger Ejner Madsens ejendom. I denne længe var der i nittentrediverne en lejlighed, hvor
Oluf Hansen boede sammen
med sin familie, der bestod af fru
Hansen og mindst fire sønner,
Levi, Aksel, Christian og Hans
Jørgen.
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Jesper Blom quist
Pæregårdsvej 4 · T ejn · 3770 A llinge

Lejligheden var i meget ringe
stand og ikke egnet til menneskebolig. Derfor var det i dobbelt
forstand en stor fordel, da de
flyttede til det hus, der ligger ude
i skoven, lige syd for kirkegården,
for Oluf Hansen var skovarbejder
og kom dermed nærmere sin arbejdsplads.
Der foresvæver mig noget om, at
lejligheden i Kirkegade fik en ny
beboer, som jeg kun har hørt
omtalt som Antikrist. På et tidspunkt blev lejligheden dog nedlagt og kom til at indgå i
ejendommens stalde.
Nu går jeg videre, passerer Nygade og kommer til bagsiden af
den gamle Brugs, der den gang
fungerede som en købmandsgård, hvor bønderne kom med
deres hestekøretøjer med varer
til Brugsen og købte andre varer
med hjem.
Men jeg fortsætter til Forsamlingshuset, hvor der nu er
indrettet lejligheder. Sådan var
det ikke i min barndom. Da blev
det meget brugt til foreningsfe-

T lf. 5648 0746
E-m ail: blom quist@f rm a.tele.dk · M obil 2043 7746 · www.tøm rerbornholm .dk

Ejner Madsens gård i Nygade - Kirkegade - Østergade, "Spannergård".

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

Lillevangsvej 6, Rønne · Tlf. 56 96 68 50 · www.born-trans.dk
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ster og sammenkomster, foruden
at det blev benyttet som biograf.
F.eks. plejede Idrætsforeningen
hvert år at holde en meget velbesøgt pinsefest. Også husmoderforeningen plejede at holde
fest her. Fra en af sidstnævnte fester husker jeg, at overlærer
Thinggaard underholdt ved at
læse historier. Af andet jeg har
været med til på Forsamlingshuset kan jeg nævne vælgermøder
og private sammenkomster,
blandt andet blev mindehøjtideligheden efter min farfars begravelse holdt på dette sted.
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Om biografen er der også lidt at
fortælle. F.eks. var det lærer Jørgensen, der drev den, idet han
både skaffede og viste de film, vi
så. Men det var så også ham, der
stod med problemerne, når apparaturet ikke virkede. Det oplevede vi en gang, da lærer
Jørgensen kom ned i salen og efterlyste en symaskinerem (til en
af de gamle trædemaskiner). Der
var selvfølgelig ingen, der havde
sådan en med i biografen, så forestillingen blev aflyst.
Det var i øvrigt ganske praktisk,
at netop vores regnelærer passede biografen, for så kunne mange regnetimer starte lidt blødt,
idet lærer Jørgensen ofte spurgte
biografgængerne om deres indtryk af den sidste film. Som lærer
kunne han godt virke lidt streng,
og ligesom de andre lærere kunne han godt bruge spanskrøret,
men han kunne også være meget menneskelig. Et eksempel:
Christian Hansen havde en talefejl, som bevirkede, at han klarede sig mindre godt i skolen, hvor
han gik i en klasse over mig, men
han kunne skrive nogle fantastisk flotte tal. Derfor lånte lærer
Jørgensen ham til at demonstrere, hvordan tallene skulle skrives.
Det er min opfattelse, at Christian på denne måde fik lidt oprejsning for sin ellers triste
skolegang.

Hasle biograf, foto Lis Albrink.

Også dilettantkomedie havde
lærer Jørgensens store interesse,
som han undertiden brugte en
regnetime til at vise os eksempler på. En kedelig regnetime blev
derved til ren underholdning, når
f.eks. eventyret om Store Claus
og Lille Claus var på programmet. Lærer Jørgensen spillede alle personerne, og han gik mindst
lige så meget op i rollerne, som
vi børn nød komedien.

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk
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Lærer Jørgensen underviste også
i gymnastik, og det var fortrinsvis
stående øvelser, svarende til daværende Kaptajn Jespersens
morgengymnastik i radioen. Men
om sommeren kom vi i gymnastiktimerne ud på Fælleden, hvor
der var langbold på programmet.
I øvrigt var lærer Jørgensen ret
sportsinteresseret. F.eks. var han
fast tilskuer til fodboldkampene
på Fælleden, når førsteholdet
spillede. Også Idrætsforeningens
arbejde har han været impliceret
i, for efter sigende blandede han
sig i fastlæggelsen af navnet og
specielt årstallet for foreningens
start. Foreningen havde vist
holdt en pause, inden den igen
blev aktiv, og da den så skulle
navngives, foreslog lærer Jørgensen, at man valgte årstallet fra
foreningens første start, idet det
lød bedst, at man var en gammel
forening. Der foresvæver mig
noget om, at jeg har set et billede, hvor lærer Jørgensen var en
del af fodboldholdet. Men i alle
tilfælde har han dyrket cykling,
for jeg har ofte mødt ham komme racende på sin lidt specielle
cykel. Den havde nemlig ligesom
mange andre ældre herrecykler
en hanepind, en forlængelse af
baghjulsakslen, lang nok til at
man kunne træde på den, og
den benyttede lærer Jørgensen
altid, når han besteg cyklen.
Det hører med til omtalen af lærer Jørgensen, at han boede på
skolen, hvor han havde en lille
lejlighed eller måske bare et værelse i den nordre ende. Skolen
var i min barndom en toetages
bygning med fire klasseværelser,
hvor der blev undervist på seks
klassetrin. Det kunne lade sig gøre, ved at første og tredje klasse
gik i skole om eftermiddagen,
mens anden og fjerde klasse gik
om formiddagen, og femte og
sjette klasse kunne bruge både
formiddag og eftermiddag.

Også Overlærer Thinggaard kan
jeg fortælle lidt om. Da jeg gik i
første klasse, bestemte min far
en fredag aften, at jeg samme aften skulle rejse med til København for at besøge min mor, som
lå på Rigshospitalet. Så skulle
min faster næste dag ringe til
overlæreren og bede om jeg
måtte holde fri den lørdag. (Dengang gik vi også i skole om
lørdagen). Overlærer Thinggaard
svarede: ”Nej, det kan der ikke
være tale om”. Så kunne min faster kun beklage og sige, at jeg
var i København og derfor ikke
kom i skole den lørdag.

Da jeg gik i tredje klasse sad jeg
ved vinduet ud mod skolegården
næsten lige ud for Bornholmeruret. En dag kom Svend Grise-Jørgensen styrtende forbi og faldt
og slog hul i panden. Han beskyldte mig for at have spændt
ben for ham. Det benægtede jeg,
skønt jeg ikke anede, om jeg
havde gjort det. Vi skulle have
Agnethe Dam i den time, men
hun turde ikke tage stilling til
skyldspørgsmålet, så hun tilkaldte Thinggaard, der tog et overblik
over situationen og derefter
skældte Svend Grise-Jørgensen
ud, fordi han var kommet løbende forbi Bornholmeren.

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
 SOLFILM  WEBSHOP

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

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

w w w. r e k l a m e e k s p r e s s e n . d k
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Overlærer Thinggaards indstilling til Statsskolen i Rønne var
meget negativ. Det kom til udtryk, da nogle af hans elever bad
om fri fra skole for at tage til optagelsesprøve på Statsskolen. De
fik naturligvis fri, men det var
med en nedladende bemærkning. Årsagen til hans negative
indstilling kan jo godt være, at
hans søn ikke havde klaret sig så
godt til studentereksamen og
derfor efter sigende blev kaldt
Student Godt.
Knud Anker

Kontingent
Kontingentet for 2018 er stadig kun 70 kr. pr. person.
Kontingentet kan lægges i min postkasse: Storegade 19A, Hasle.
Husk at skrive navn og adresse og mail-adresse på kuverten.
Eller indbetales på Lokalhistorien, tirsdag & torsdag mellem 19.00 – 21.00.
Eller indbetales på foreningens konto i Nordea Reg. Nr.: 0650 Kontonr.: 5366210832
Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have medlemmernes mail-adresser, det vil i nogle tilfælde gøre
kontakten til jer meget nemmere.
Mail til: tonni.joergensen1@skolekom.dk
Mange hilsener Tonni Jørgensen, kasserer i Hasle-Egnens Lokalhistorie og Filmværksted.
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Hvide hus
På cykel til Rønne Statsskole
I 1954 startede jeg i 1. mellem på
Rønne Statsskole. Det var den
gang eneste mulighed for videregående uddannelse, hvis
man boede i Hasle og omegn.
Lidt over kl. 7 om morgenen
samledes vi på Fælledvej ved anlægget, og kvart over syv, drog vi
af sted, to og to på en lang række, vel omkring en snes elever.
Forrest kørte 3.-g'erne og så gik
det ellers nedad og endte med
os nye fra 1. mellem som rosinen
i pølseenden.
Omkring klokken kvart i otte var
vi fremme ved skolen og kunne
parkere vare cykler i afmærkede
cykelskure.
Hjemturen kl. 14, var ikke så organiseret, mange havde måske
andre ærinder i byen - eller man
skulle måske lige skrive en opgave af.
Som årene gik faldt den fælles
transport desværre fra hinanden. Der var åbenbart ingen, der
rigtig kunne - eller ville - overtage det lederskab, de "gamle" 3.
g'ere havde haft. Kørslen blev
fragmenteret til sågrupper. Selv
kørte jeg en årrække sammen
med doktor Rasmussens søn, Søren, indtil han gik ud af skolen.

I 1980, da jeg var omkring 18 år, malede jeg et billede af Hvide Hus i
sne.

Hvide hus i sne og slud
De fleste af os, men især drengene, cyklede uanset vejret hele
året. Det var træls at nå frem til
skolen mere eller mindre gennemblødt af regn - og lige så livslystopgivende var det at vende
hjem om eftermiddagen, atter
gennemblødt. Regntøj var ikke
rigtig sagen den gang.
Men uanset vejret passerede vi
hver dag Hvide Hus. Vi så det i al
slags belysning, i op- og nedgående sol, i regn og ikke mindst i
sne. Det fascinerede mig.

29

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Som tegnelærer i mellemskolen
havde jeg haft maleren og grafikeren Niels Østergaard, der boede i kunstnerkolonien i Olsker.
han vakte for alvor min interesse
i at tegne og male.
På billedet har jeg prøvet at gengive den særlige stemning og
belysning, jeg oplevede, når jeg
kørte forbi.
Om vinteren var vi i øvrigt så
heldige, at klinkefabrikken ryddede cykelstien gennem skoven
- ikke af hensyn til os skoleelever,
men af hensyn til fabrikkens arbejdere, der den gang naturligvis
cyklede på arbejde.
Som jeg husker det, var der aldrig meget tegn på liv i huset,
måske var det ubeboet i perioder?
Men hver gang jeg er på Bornholm - og i Hasle - kører jeg forbi
Hvide Hus, og det glæder mig
hver gang at se, at det står der
endnu, en af mærkepælene fra
min barndoms- og tidlige ungdoms tid.
I 1961 blev jeg student, og dermed sluttede mine cykelture forbi Hvide Hus.
Carl Ejner Madsen.
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For at identificere mig selv yderligere kan jeg fortælle, at jeg er født og
opvokset i Nygade 2, der dengang var stuehus til den gård, der lå mellem Nygade, Kirkegade og Østergade skråt over for bybrønden. Avlslængerne brændte engang 90-erne, var det vel, men da havde min far
solgt bygningerne til Karl Anker Hansen, der ejede den røde gård - nedrevet - der lå for enden af Kirkegade. Bygningerne blev overtaget af
sønnen Gert, der skulle drive maskinstation fra stedet.
I starten af 60-erne havde min broder, Finn, overtaget gårdens jorder
og bygget ny gård, Haslegård, på Kumlehøjvej. (Jorden på det sted var
den gang under Rutsker sogn, hvorfor der skulle svares skat til Rutsker!)
I starten af 70-erne byggede far et nyt hus bagved bybrønden (og lavede et smukt stengærde omkring brønden) og fraflyttede Nygade 2.
I 1983 malede jeg et billede af stuehuset set fra den port, der den gang
var i længen ud mod Østergade. Billedet er malet efter et foto, som jeg
har taget sikkert engang i slut 70-erne.
Det samme motiv har jeg anvendt til en tegning fra vinteren 66. (Jeg
har nok været hjemme på vinterferie).

Markering af Bornholms befrielse 1658
Fredag den 8. december 2017.
Det er 10ende gang vi afholder dette arrangement.
Mødested Hasle Torv.
Kl.13.30 Byrumvandring med Torsten Sletskov.
Kom og gå med på denne byvandring og få en del af historierne om Hasle.
Kl. 15.30 Velkomst ved Hasle Bytings formand, Kaj Erik Mortensen.
Vi samles på Hasle Torv ved mindestenen.
Kl. 15.45 Foredrag i den Store Sal ved Jesper L. Larsen.
Igen i år vil Jesper L. Larsen tage os med i historien om 1658.
Kl. 1658 Vi mødes i Hasle kirke, fællessalme og velkomst ved sognepræst Jens
Jørgen Rasmussen. En masse dygtige sangere og musikere vil underholde os.
Program udleveres i kirken.
Kl. 18.30 Spisning på Hotel Herold, 2 retter & dessert pris 160,-kr.. Ønsker man at
deltage i spisningen skal der tilmeldes på 2621 4657 eller richardt@vang-olsen.dk
Senest den 28 november.
Spisebilletter afhentes og betales i Lokalhistorien tirsdag den 28. eller torsdag
den 30. november i tidsrummene 19.00 – 21.00
Man behøver ikke deltage i hele programmet, man kan deltage efter eget ønske.
Rigtig god fornøjelse, håber at vi ses.
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Svartingedal Skole
Nyt fra Svartingedal skole
Vi begyndte dette skoleår med en stor begivenhed,
nemlig besøg af Dronningen. Det var en stor
oplevelse for både store og små. Vi havde lavet et
spændende program med både fagligt indhold,
ballet, akrobatik og dans.
Vi fik meget ros både af Dronningen og hele hende
stab, og efterfølgende har vi ligeledes modtaget ros,
og forespørgsler om balletpigerne vil optræde ved
et arrangement i BRK.

I vores børnehaveklasse er der begyndt 16 søde
børn. De er kommet rigtig godt i gang med
skoleåret og har bl.a. holdt æblefest, hvor
børnehaverne i Nyker, Klemensker og Hasle var
inviteret.
I vores SFO er der tilmeldt 62 børn, en rigtig stor
tilmelding, som vi er meget glade for. Det skaber liv
og glæder og mange legekammerater. Forude
venter en Halloween-fest.

I efteråret har 6.klasse og A3A haft projektuge –
emnet i denne uge var ”Jagt og Etik”. Her var
eleverne, blandt andet på tur med en jæger, lavede
jagtmiddag til skolens ledelse, flåede fjerene af dyr
og åbnede dem op, og havde mange gode snakke
om hvad begrebet etik egentlig går ud på.
Vi har netop haft en fantastisk, anderledes og
lærerrig uge på skolen. Hele skolen har på tværs af
klasserne arbejdet med Bright Green Island –
bæredygtighed og innovation.
Indskolingen har arbejdet med begrebet upcycling.
Her har eleverne samlet skrald ind, besøgt BOFA og
produceret deres helt egen museby ud af
genbrugsmateriale.
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Mellemtrinnet har arbejdet med lys. Der er blevet
målt forbrug af lys på skolen, analyseret lysets
funktionalitet i alle skolens lokaler,
arbejdet med innovative processer for at komme
frem til den helt ideelle drømmelampe, og til sidst
har eleverne fremstillet deres helt egen lampe til et
udvalgt lokale på skolen. Under hele ugen har vi
haft glæden af at kunne trække på Tau fra fonden
for entreprenørskab og Mikkel Høst fra
energitjenesten. De har kunnet hjælpe os med de
innovative processer, og de har givet os al den
faglige viden om lys, som vi har haft brug for.
En vigtig sætning i den uge var, at huske ”ja-hatten”.
Alle ideer og forslag har kunnet bruges, man kunne
være skør og bruge fantasien fuldt ud. Det var en
god uge, som sluttede med et brag af en fernisering
for alle skolens forældre og andre interesserede.
Fredag før efterårsferien, var der traditionen tro
motionsdag. Glade børn og voksne deltog i
orienteringsløb og forskellige værkstede på
Fælleden. En skøn dag, for alle skolens børn og
voksne hvor både kroppen, grinene og smilebåndet
blev brugt i stor stil. Forældreforeningen havde
sørget for kage og saftevand i rigelige mængder
I næste uge, tager 6.klasse på skolerejse til
København. Det glæder vi os til at kunne fortælle Jer
meget mere om næste gang bladet udkommer.
Mange hilsner fra Svartingedal Skole
Maria Kjærgaard og Helle Holm
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Grønbechs Gård
Når du læser dette indlæg, er
Grønbechs Gård gået i vinterhi.
Mai Ørsted havde lagt en opgørelse frem, så vi frivillige kunne
se, hvordan besøget m.v. har været i 2017. Og der er bestemt
grund til at være glad. Det være
sig besøgstal, entréindtægter
m.m. Vores forretning er meget
tiltrækkende, så der er da besøgende, som ’nøjes’ med at kikke
og mange gange køber en ting
her.
Det er vist uden for enhver tvivl
Anne Marie Helgers kjoler i ’det
sorte rum’, der har været det helt
store trækplaster. Hendes beskrivelser og tekster til de enkelte
kjoler er simpelthen fornøjelig
læsning. Og så har vi jo haft et
par møbelsnedkere de senere
måneder – hvoraf legetøjet i
form af kuglebaner har været et
stort hit – for både børn og voksne – mænd som kvinder - i alle
aldre vel at mærke.
Andre udstillere burde måske
også omtales her, for der er virkelig noget at se og lære for den
enkelte af os. Tak for endnu en
god sæson – siger en af de frivillige.
Ida
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Tegnekonkurrence

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 Bagermester Jan Thorsen Hasle,
i perioden 28. nov.- 12. dec.
–
Tegningerne udstilles hos Bagermester Jan Thorsen.
–
Der må indleveres 1 tegning pr. barn.

Den 16. december kl. 12.30 er der
præmieoverrækkelse på Rådhuset med
indgang fra Rådhusgade.
Hasle Turist- og Erhvervsforening

Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Flemming Hansen
Tlf. 23 63 65 90

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf. 61 34 11 88

Foreningens mail-adresse:

Kommende arrangementer
Torsdag, den 16. november 2017, kl. 11.45 fra Torvet, kl. 12.00 fra
Solgården.
Julefrokosttur. Turen går til Hallegårds slagteri, hvor der vil være en
rundvisning, (fremstilling af forskellige pølser m.v.). Der bliver
mulighed for at handle. Kl. 13.30 kører vi til "Skovly" for at spise en
julefrokost og er tilbage i Hasle ca. kl. 17.00.
Lørdag den 2. december 2017, kl. 14.00 på Rådhuset
(Medborgerhuset).
"Hr og Fru Jensen" kommer og spiller og synger for os.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Fredag den 15. december 2017, kl. 18.00 på Hotel Herold.
Julehygge/Stiftetsesfest. Der er planlagt en hyggelig aften med sang/
musik og dans. Der bliver serveret god julemad med mandelgaver. Der
kommer Luciaoptog. Nissen kommer måske forbi, ligesom der er
lotteri. Niels Erik kommer og spiller. Prisen er kr. 140,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 12. december.
Lørdag den 6. januar 2018, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Vi synger det nye år ind og spiller banko.
Tag en pakke med til ca. kr. 20,-.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Lørdag den 20. januar 2018, kl. 13.30 på Rådhuset
(Medborgerhuset).
Lillian Hjorth-Westh kommer og holder foredrag, emne ?.
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Lørdag den 10. februar 2018, kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Fastelavnsfest. Vi slår katten af tønden. Rønne Pensionistkor kommer og synger og spiller for os.
Der serveres kaffe/stor fastelavnsbolle. Arrangementet koster kr. 20,Lørdag den 3. marts 2018, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
5 år i Amerika. Lone og Claudi kommer og fortæller og viser billeder fra deres ophold i Amarika
Der er kaffe/kage til kr. 20,-.
Fredag, den 16. marts 2018, kl. 18.00 på Hotel Herold.
Foråret er kommet og vi holder forårsfest. Vi hygger os med god mad, musik og dans. "Hr og Fru Jensen + 1"
kommer og spiller. Prisen er kr. 140,- pr. deltager. Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. marts
Lørdag den 7. april 2018, kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Afholdelse af den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
MØD GODT FREM.
Der spilles gratis banko ligesom der er gratis kaffe/kage.
Er du endnu ikke medlem af Hasle/Rutsker Pensionistforening men overvejer at blive det, kan du kontakte
bestyrelsen. På denne side er der en fortegnelse over bestyrelsen. Du kan roligt kontakte en af dem, hvis du
ønsker at blive medlem. Vi er i øjeblikket 305 medlemmer, men vi vil så gerne være flere.
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Vækst-Huzet
Jon Kaldan i Vækst-Huzet

Er vi i klemme?
Om tvisten mellem Rusland og USA – et indblik i
de to landes folkesjæl.
Journalist Jon Kaldan, der har været korrespondent
for Danmarks Radio i både Washington og Moskva,
kommer til Vækst-Huzet og holder et aldeles relevant foredrag mandag d. 20. november kl. 19.
Forholdet mellem USA og Rusland spidser til - med
tweet-politikeren Trump og macho-politikeren Putin
som to uforudsigelige præsident-modpoler.
Hvad er baggrunden for de to præsidenters ageren?
Hvad siger folkesjælen i de to samfund, som Jon
kender indefra. Om vi skal frygte en ny kold krig, eller at verden kommer til at stå i flammer, kan Jon
nok ikke forudsige, men han kan ud fra sine erfaringer give os et indblik i den verden, der gemmer sig
bag mediernes overskrifter.
Hvordan kan den amerikanske befolkning vælge en
uforudsigelig præsident, der taler som en tegneseriefigur. Og især hvordan kan de evangelikale kristne
stå bag en præsident, udelukkende fordi han er
imod abort og homoseksualitet. Jon kan fortælle
om sine møder med den amerikanske befolkning
og det politiske system i det, der indtil for nylig blev
anset for at være verdens politibetjent. Er den rolle
udspillet?
I Rusland påberåber den russiske statsmagt sig kirken som værn mod Vestens liberale dekadence og
fordærv. Også i Danmark mener flere, at præsident
Putin er manden, der kan redde Rusland og Vesten
fra islamisme og den hvide races undergang. Jon
Kaldan fortæller om Rusland og russerne under
overfladen, om den ortodokse kirkes rolle i Putins
nationale projekt - og kommer med sit bud på, om
vi skal være bange for om russerne kommer – igen!
Er vi i klemme? Hvad med lille Bornholm i det store
magt-politiske spil. Vi har været der før!
Jon Kaldan er nu freelance journalist.
Der kan bestilles billetter á 100 kr. på Billetto, Jon
Kaldan i Vækst-huzet d. 20. November 2017.
Køkken klar til brug
I Vækst-Huzet glæder vi os utrolig meget over at have fået et professionelt køkken, hvor der kan laves
masser af mad. Der er i huset plads til 120 spisende
gæster i det, vi kalder Hallen, så nu er det muligt

Jon Kaldan

selv at stå for maden ved en af livets store fester.
Team Rynkeby og Gospelfællesskabet Bornholm har
allerede haft glæde af køkkenet, som er centralt placeret i huset, med egen udgang, så leverandører og
køkkenfolk ikke behøver at ulejlige arrangementets
deltagere.
Vækst-Huzet har dermed udbygget sit potentiale.
Alle rum er klar til brug og bliver brugt, men der er
stadig plads til flere initiativer, herunder erhvervsarrangementer.
Gospel
Gospelfællesskabet bruger fortsat huset et par gange om måneden. Hver den første lørdag i måneden
er der Gospel Brunch, hvor alle er velkomne. Vi synger et par gospelsange, spiser den lækre mad, som
altid bliver tryllet frem (alle medbringer en lille ret
eller pålæg/ost/frugt) og så tales der om livets store
og små spørgsmål ud fra et oplæg, inden vi slutter
med at synge igen.
Der er Gospel Meditation i Vækst-Huzet hver anden
måned. Den næste er lige nu: 19. november kl.
15.30. Det er stille gospelsange, en lille meditation
af Jørgen Bratkov fra Klemensker og stilhed. Under
gudstjenesten er der mulighed for at sidde på stole,
skamler eller ligge på gulvet… der er total frihed.
Café fra kl. 14.30.
Næste gospelmeditation derefter er d. 21. jan. 2018.
Gospelbrunch er 9. dec., 6. jan. og 3. feb. kl. 10-13.
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Vang beboer og grundejerforening
Formand
Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

o

Næstformand

Hvad sker i Vang i 2017

Leif Olsen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Sekretær
Pia Christophersen

Menigt Medlem
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen
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Hvad er sket i Vang

o
o
o

Vange uge (uge 34) i Galleriet. En fantastisk i uge med
udstilling og mange gode aktiviteter om aftenen.
Ugen blev sluttet af med Sommerfest i Galleriet lørdag
d. 26. august kl. 17.00.

Fællesspisning d. 23. november kl. 18.00 på Le Port.
Juletræstænding og julehygge fredag d. 1. dec. kl. 16.30 På
Vang havn efterfølende går vi i Salteriet.
Godt Nytår, Vi skåler for et godt nytår på Vang havn
d. 01.01.18 kl. 00.00.

Julens program

JUL I HASLE
Fredag den 1. dec:
Kl. 15.30 – 17.00 FDF,s stø eforening sælger æbleskiver på torvet. Der vil være gra s gløgg
l de voksne og sa l børnene.
Kl. 16.30
Juletræet tændes af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. Nissekoret kommer
og underholder ved juletræet.
Julemanden vil være i byen og dele slik ud l børnene.
Lørdag den 2. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00 Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Kl. 14.00 JULEKRYBBEUDSTILLINGEN ”Årets Julekrybbe 2017” åbner i Hasle Kirke.
Uds llingen er åben før og e er gudstjenester og arrangementer i kirken
frem l den 7. januar.
Kl. 19.30 Koncert med REG og ANDREAS i Hasle Kirke. Entre 50 kr.
Søndag den 3. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00 Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Onsdag den 6. dec:
Kl. 19.00 Vi synger julen ind i RUTS KIRKE. FDF-erne medvirker, bl.a. med Lucia.
Kaﬀe og sodavand bage er.
Fredag den 8. dec.:
Kl. 13.30
Arrangementet ”Markering af Bornholms Befrielse” starter med en byvandring
med Torsten Sletskov. Mødested Hasle Torv.
Kl. 15.30
Velkomst på torvet. (hele programmet kan ses her i Hasle Nyt)
Kl. 16.58
Underholdning i Hasle Kirke.
Kl. 18.30
Spisning på Hotel Herold.
Lørdag den 9. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00
Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Søndag den 10. dec.:
Kl. 12.00 – 16.00 Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Kl. 14.00 Jule-lovsangs-gudstjeneste med rytmiske kor, By Grace i Hasle Kirke.
Tirsdag den 12. dec.:
Kl. 19.30
Vi synger julen ind i Hasle Kirke, Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.
Kaﬀe og honningkager bage er.
Lørdag den 16. dec.:
Kl. 10.30 Ry eroptog fra Siegårds Ridecenter rider gennem byen og gør ophold ved de
handlende, julemanden vil være i byen.
Kl. 12.00 – 16.00
Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Kl. 10.00 – 14.00
Julemarked i det gamle rådhus på torvet. Kom og se de spændende ng
(indgang fra Rådhusgade).
Kl. 11.00 – 13.00
FDF,s stø eforening sælger risengrød med masser af mandelgaver i det gamle
Rådhus på torvet.(indgang fra Rådhusgade).
Kl. 12.30 Vinderen af tegnekonkurrencen afsløres og der uddeles præmier på Rådhuset.
Søndag den 17. dec.:
Kl. 13.00 – 17.00
Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Lørdag den 23. dec.:
Salg af juletræ og pyntegrønt l din juledekora on i Grønbechs Gård.
Søndag den 31. dec.:
Kl. 12.00 - 14.00
Hasle badeklub og Hasle By ng inviterer l nytårsbadning med varm kakao og suppe
ved Havnebadet.
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