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Hasle Byting

Byforskønnelsespris 2020
 

Nu er tiden inde til at komme med indstillinger til 

bestyrelsen med ejendomme som I mener, der kan 

være berettiget til prisen.                              

 

Formålet for byforskønnelsesprisen er, at udtrykke 

bytingets påskønnelse af en særlig indsats for 

opnåelse af et smukt bybillede/-område, der gør 

Hasle Bytings forenings-/ interesseområde - i 

henhold til vedtægternes § 3 stk. 1, til et skønnere 

sted at bo i eller besøge.

Bytinget kan præmiere en særlig smuk færdiggjort 

vedligeholdelse, der respekterer ejendommen og 

dens omgivelser.

 

JUL I HASLE

På grund af Corona ser det på nuværende 

tidspunkt ikke ud til, at vi i år kan gennemføre de 

traditionelle arrangementer i forbindelse med 

julen som bl.a. salg af æbleskiver og risengrød.

Men juletræ på tovet vil vi dog stadig holde fast 

i og det vil blive tændt fredag den 27. november.

Skulle der mod forventning ske ændringer til 

det bedre, vil vi annoncere dette i Rytterknægten.

Hasle Byting

En ombygning, der smukt tilpasses ejendommens 

oprindelige karakter og/eller bybilledet i sin helhed.

 

Alle områdets borgere kan indstille emner til 

bestyrelsen, men det er bestyrelsen der foretager 

den endelige bedømmelse og udpegelse af en 

vinder. Hvis bestyrelsen ikke finder der er noget at 

påskønne, uddeles prisen ikke.

 

Forslag til prisen skal være formanden i hænde 

senest den  30. november 2020.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hasle Byting

Bornholms Kulturuge 2020
 

Kulturugens program i Hasle blev Covid-19 ramt.

Hasle-Egnens Lokalhistorie, som har været en 

bidragyder til programmet måtte desværre 

melde fra.

Men der skete alligevel meget i vort område, 

især på Hasle`s dag den 18.september.

Så en stor tak skal lyde til bidragyderne: 

Bornholms Kulturuge, Bornholms Teater, 

Grønbechs Gård, KUK i Hasle, Torsten Sletskov 

og Marianne Lind.

 

Vi ser nu frem imod 2021.

 

Hasle Byting
Det årlige repræsentantskabsmøde, (der først var 

indkaldt til afholdelse den 12.marts, men som måtte 

aflyses grundet Covid-19), blev fint afviklet den 2. 

september. Der blev taget et behørigt hensyn til 

corona situationen og der var et fint fremmøde.

 

Der var mange gode input/ kommentarer både til 

beretningen og under eventuelt, meget af det 

arbejder bestyrelsen og andre nu videre med.

 

Bestyrelsen stillede forslag om at udvide bestyrelsen 

fra 5 til 7 personer, som blev vedtaget.

 

Der var tak til Bjarne Danielsen for hans mangeårige 

store arbejde som sekretær for bytinget. 

Bjarne Danielsen havde grundet helbredsproblemer 

valgt at trække sig fra bestyrelsen inden mødet.

 

På det efterfølgende konstituerende 

bestyrelsesmøde blev konstitueringen, som det 

fremgår på side 2. 

 

Hasle Byting
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Hasle Idrætsforening

Forretningsudvalget

Formand
Hans Christian Pedersen (HC)
Vestergade 43, 3790 Hasle
Tlf. 26 12 85 91
Mail: hcmadvig@hotmail.com

Næstformand
Carsten Pedersen
Gammeltoft 7, 3790 Hasle
Tlf. 26 82 03 55
Mail: gammeltoft7@gmail.com

Kasserer og kontingent
Susanne Olsen
Toftekrogen 8, 3790 Hasle
Tlf. 28 83 02 48
Mail: sko@olsen.mail.dk

Sekretær
Trine Leerskov
Kirkegade 9, 3790 Hasle
Tlf. 42 94 01 30
Mail: trine.leerskov@gmail.com

Udvalgsmedlem
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk

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

Afdelingsformænd

Badminton
Doris Carlsen
Byvangen 30, 3790 Hasle
Tlf. 24 42 40 31

Bordtennis
Kenny Jensen
Havnegade 4, lejl. 7, 3790 Hasle
Tlf. 23 64 01 67
Mail: kennyjensen535@gmail.com

Fodbold
Jeppe Pedersen
Østergade 36, 3790 Hasle
Tlf. 50 71 79 84
Mail: jep@cabh.dk
 
Gymnastik
Iris Viborg Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 90 05
Mail: ihk@pc.dk

Petanque
Kaj Erik Hansen
Østergade 15D, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 56
Mail: senka@mail.tele.dk

Kroket
Herdis Jensen
Grønagervej 10A, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 46 43
Mail: herdis1942@gmail.com

Floorball
Carl-Johan Mikkelsen
Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 26 18 94 65
Mail: ccsm@ofir.dk

Volleyball
Mark Langhave
Lærkebakken 15, 3770 Allinge 
Tlf. 23 41 81 18
Mail: mark@langhave.dk

Five-a-side Håndbold
Frank Weltz Petersen
Fælledvej 49, 3790  Hasle
Tlf. 52 39 99 66
Mail: frank@weltz-petersen.dk

Klubhuset

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

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 Modtag en SMS
hvornår jeg

kommer i havn

KØB FRISK FISK
DIREKTE FRA KAJEN!
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

 Vi starter onsdag den 16. 
september 2020 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 
og med onsdag den 28. 

april 2021.

Husk ka ekoppen

Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Godt gang i de forskellige idrætter
På trods af at coronaen har sat begrænsninger for 

afholdelse af vore aktiviteter - og også i enkelte 

tilfælde stoppet dem - så har der været ”godt gang i 

den” i de forskellige idrætsgrene. 

Mange af vore afdelinger har været aktive hen over 

sommeren og efteråret, og vore indendørs idrætter 

er også kommet i gang som planlagt, dog med visse 

restriktioner. 

Desværre har vi på grund af de nødvendige 

restriktioner måttet aflyse vores bankospil om 

onsdagen og et planlagt loppemarked er også 

blevet aflyst. Vi håber at kunne starte op med banko 

igen i begyndelsen af det nye år. 

Fodbold for børn under 11 år og lederpris til 
Jeppe Pedersen
Sidst på sommeren fik vi startet op igen med 

fodbold til børn under 11 år - med stor succes! Det 

har været en stor glæde at se børn fra 5-6 års alderen 

møde op hver onsdag eftermiddag til leg og spil 

med bolden. Vi har talt op til 30 par fodboldstøvler 

på græs. Støvler der nu er skiftet ud med indendørs-

sko, da træningen er rykket indendørs.

Tirsdag den 22. september var en stor dag for Jeppe 

Pedersen og HIF. Som den eneste leder på Bornholm, 

har Jeppe fået overrakt en frivilligpris af DBU. Vi har i 

26 år nydt godt af Jeppes initiativer og gåpåmod i 

HIF, og det er fuldt fortjent, at han fik denne hæder 

af DBU. Prisen er en tur for Jeppe (+ ledsager) til en 

landskamp i Parken, samt en pengepræmie 

øremærket til HIF. Jeppe har besluttet, at pengene 

skal bruges til spillertøj til vore nye u/11 år 

fodboldspillere – og det er vi i klubben glade for. 

Tak Jeppe!

Jeppe Pedersen får overrakt frivillig-prisen af Lars Albæk, DBU

30 nye bolde til vores nye fodboldspillere i alderen 4-11 år - Tak til Bornfiber
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Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

Hasle Idrætsforening

Bo Rasmussen fra klubhusudvalget pakker de nye stole ud

SPAR købmanden og DIF og DGI’s 
coronahjælpepulje
Pengene fra vores lokale SPAR købmand er bl.a. gået 

til et TV til klubhuset. Vi håber, at det nye TV kan 

bidrage til, at klubhuset fremover kan være 

samlingssted til fodboldlandskampe og andre 

sportsbegivenheder. Vi har også købt nye stole til 

banko spillerne for pengene. De skal sidde godt – 

og vi krydser fingre for, at de kan komme i brug 

efter jul!  

Midler fra coronahjælpepuljen er bl.a. gået til nedsat 

kontingent til de nye u/11 år fodboldspillere og til 

vores nyeste sportsgren, 5-a-side håndbold. 

Desuden har gymnastikafdelingen købt nye rekvisitter, 

så de har bedre mulighed for at gennemføre de 

forskellige hold under hensyntagen til de corona 

restriktioner der pt. er.

Vi havde også planlagt inspirationsture for gymnastik-

instruktører og ungdomsspillerne i badminton. 

Disse ture blev dog aflyst som en konsekvens af 

coronaen, men vi arbejder i skrivende stund på 

alternativer for disse grupper.

Medlemsmøder
I dette nummer af Hasle Nyt er de forskellige 

afdelingers kommende medlemsmøder annonceret.

Her har du mulighed for at bidrage med ris, ros og 

idèer til hverdagen og afviklingen af din idræt, og 

jeg kan kun opfordre til, at du møder op og sætter 

dit præg.

Til slut vil jeg ønske jer alle et godt efterår med jeres 

idræt i HIF – og allerede nu ønske jer en god jul og 

et godt nytår.

De bedste hilsner

Hans Christian Pedersen

(HC)

Sildefest 2021

Vi er fortsat optimistiske i Sildefestudvalget omkring 

afholdelse af Sildefest i 2021. Corona kan vi 

desværre ikke styre, men vi håber at kunne 

gennemføre en traditionsrig fest med musik, mad, 

drikke og hyggeligt samvær.

Datoerne for 2021 er torsdag den 8. juli til søndag 

den 11. juni 2021.

Vi er i fuld gang med at genetablere programmet fra 

2020 til nu at gælde for 2021. Skulle Corona spille os 

et puds, overvejer vi alternative løsninger. Lad os 

krydse fingre for, at Sildefesten 2021 gennemføres 

og at vi kan holde et kæmpe brag af en fest. 
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ER POWER OGSÅ
VIGTIG FOR DIG?

Petanque

Sommeren har stadig stået i 

coronaens tegn, så vi har passet 

vores træningsdage, derudover 

har vi fået afviklet klubmester-

skaber i både double og single. 

Klubmesterskabet i double blev 

afholdt den 9. august med 

deltagelse af 7 par, og efter nogle 

lige og spændende kampe 

kunne vi kåre Bernt og Henrik 

som klubmestre, på de 

efterfølgende pladser kom 

Senna og Kaj Erik ,  Lars Mogens 

og Knud.

Klubmesterskabet i single blev 

afholdt søndag den 23. august 

med 12 deltagere, og efter nogle 

spændende kampe kunne vi 

kåre Kaj Erik som klubmester, 

efterfulgt af Henrik og Senna.

Femkampen blev afholdt søndag 

den 27. september, hvor bane-

udvalget havde lavet nogle sjove 

og spændende øvelser der skulle 

gennemføres 5 omgange før vi 

kunne kåre de heldige ( dygtige ) 

vindere, der blev belønnet med 

vinpræmier. Efter spillet havde 

festudvalget sørget for smørre-

brød der afsluttede en dejlig dag.

Vores næste arrangement er den 

årlige julefrokost det er  den 21. 

november.

Det årlige medlemsmøde er 

planlagt til lørdag den 16. januar 

2021 kl. 13.00 i HIFs klubhus,

Med håb om at 2021 vil blive et 

normalt år, vil jeg ønske alle en 

rigtig Glædelig juj samt et godt 

nytår.

Kaj Erik Hansen

Hasle Idrætsforening

Nye deltagere i HIF Gymnastik
 

Du eller dine børn kan stadig nå at komme med på et af vores 

gymnastikhold, selvom vi begyndte vores indendørs sæson medio 

september.

Vi er kommet rigtig godt i gang på flere hold. Men vores ønske om at 

tilbyde særlige hold for de større piger har vi  desværre ikke kunne 

fuldføre, da vi har manglet instruktører. Vi har i stedet som en nyhed 

lavet ét samlet hold for piger fra 0.-4.klasse. De træner i Hasle-hallen 

onsdag eftermiddag fra kl. 15.45-16.45, og nye piger er meget 

velkomne til at komme og prøve at træne med.

Corona

Vi har brugt meget tid på at gennemtænke, hvordan vi kan 

gennemføre vores aktiviteter på Corona-forsvarlig vis.  Både 

instruktører, gymnaster og forældre har taget godt imod de 

forholdsregler, vi har taget med bl.a. at holde afstand og spritte af.

Så kom bare og vær med. Vores tilbud er: 

• Familiehold (0-5 år), mandag kl. 16-17 i Hasle-hallen

• Rytmepiger (0.-4. klasse), onsdag kl. 15.45-16.45 i Hasle-Hallen

• Spring (3.klasse+), torsdag kl. 16.30-17.55 og 18.00-19.30 i Haslehallen

• Puls og styrke (voksne), mandag kl. 18.30-20.00 i Hasle-hallen

• SMART training (voksne), fredag kl. 13.00-14.00 i DGI-hallen 

Hvis der er spørgsmål til tilbuddene på de enkelte hold, kan jeg 

kontaktes på tlf. 5127 9122. 

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har lyst til blive en del af 

vores instruktør-team.

 

På gymnastikudvalgets vegne

Iris Viborg Kofod

HIF Gymnastik
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Hasle Idrætsforening

Jule- og nytårsbad med HIF Familiesvømning 

Når dette nummer af Hasle Nyt kommer på gaden, har vi forhåbentlig været samlet til en omgang 

Familiesvømning i Rønne Svømmehal lørdag den 7. november. Vi kom en måned senere i gang end normalt, 

da Svømmehallen har været lukket på grund af renovering af taget. 

Derfor skal der nu lyde en opfordring til at sætte krydser i kalenderen, så der reserveres tid til både 

julebadning og nytårsbadning – eller mere præcis: lørdag den 5. december og lørdag den 2. januar, begge 

dage fra kl. 15.00-16.00. 

Hasle Idrætsforening har booket Rønne Svømmehal hver den første lørdag i måneden fra kl. 15.00-16.00 til 

og med april 2021. 

Det er her, du kan komme og møde andre medlemmer fra Hasle Idrætsforening. Du kan komme alene – eller 

du kan komme sammen med din familie. Det er en oplagt mulighed for hele familien til at lave noget aktivt 

sammen. Der er garanteret andre børnefamilier, som du og dine børn vil kende enten fra idrætsforeningen, 

skolen eller børnehaven.

Så kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med andre badedyr. Det koster kun 25 kr. for en familie, der 

bor på samme adresse, og 15 kr. for enkeltpersoner. 

Karen-Margrethe Hansen Bager

Medlemsmøder
Petanque: Lørdag den 16. januar 2021 kl. 13.00 i klubhuset
Gymnastik: Mandag den 18. januar 2021 kl. 20.15 ved pavillonen ved Hallen
Fodbold: Torsdag den 18. februar 2021 kl. 19.00 i klubhuset
Bordtennis: Torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.00 i klubhuset
Kroket: Onsdag den 10. februar 2021 kl. 13.00 i klubhuset
Badminton: Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.00 ved pavillonen ved Hallen

 Generalforsamling

HIF: Fredag den 19. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset

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

Hasle Badeklub blev stiftet den 

26. september 2013. Det er en 

voksenklub.

Dvs man skal være 18 år for at 

blive medlem. Der er adgang for 

børn under 18 år sammen med 

et medlem om søndagen ml 12 

og 15 og nogle ferier.

Vinterbadesæson går fra 1. 

oktober til 31. maj.

Åbningstid er mellem kl 5:30 til 

kl 23:00. (se flere oplysninger på 

website)

Denne sæson startede med en 

beklagelig meddelse fra bestyr-

elsen, at på grund af corona 

kunne saunaen ikke åbne som 

planlagt 1. oktober.

Kommunen ejer bygningerne og 

det var deres vurdering at det 

ikke var forsvarligt at åbne.

Formand for bestyrelsen Lars 

Terkildsen, har kontakt med 

kommunen omkring muligheder 

for at åbne med forsvarlig 

rengøring og 

afstandsrestriktioner indenfor 

sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger i forhold til 

Coronasmitte.

Forhåbentlig er saunaen åben 

når Hasle Nyt udkommer.

Lidt om vinterbadning:

Det er blevet meget populært at 

vinterbade. Det er en aktivitet, 

der er sund for krop og sjæl. 

Vinterbadning giver mere energi 

samt velvære.

Man ved at immunforsvaret 

bliver aktiveret, når man udsætter 

sig for kolde dyp og formentlig 

beskytter det mod luftvejs-

sygdomme. Man ved, det er god 

motion for kredsløbet. Der forskes 

i tesen, at det giver øget fedtfor-

brænding og insulinforbrænding.

Vinterbadningens glæder kunne 

jeg skrive meget mere om.

Lad være med at vinterbade, hvis 

du har for højt blodtryk, fordi 

blodtryk og puls stiger når 

kroppen udsættes for pludselig 

kulde. Og man skal heller ikke 

vinterbade hvis man har feber og 

er utilpas. Selvfølgelig heller ikke, 

hvis man er påvirket af alkohol 

eller andet.

Tja... Vinterbadning er velbehag 

for nogen. Når det er velbehag, 

tales der om at man kan blive 

afhængig på linje med, man kan 

blive afhængig af at løbe.

Hasle badeklub har igennem tid 

haft “Åbent hus” dage. F eks i 

påskeferien, og ved Nytårskur på 

havnen og som noget nyt sidste 

år blev der tændt op i 

vildmarksbadet 13. december og 

der var lys på kajen da 

Kajakklubben sammen med 

andre af øens klubber, sejlede 

rundt i Hasle havn med Lucia lys 

akkompagneret af fællessang fra 

kajen.

Badeklubben har været ramt af 

lukning, dels foråret -19, hvor der 

blev fundet svamp og skimmel. 

Det medførte ombygning, så vi 

fik ny lækker sauna.

Foråret -20 igen lukning pga 

Corona.

Det er fortsat badeklubbens 

ønske at samle til fælles 

oplevelser i Hasle.

Rigmor Skovgaard

Tovholder i aktivitetsudvalget i 

Hasle Badeklub
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Hasle Genbrug

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag

kl. 10.00 – 17.00

Lørdag

kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

haslegenbrug@outlook.dk

Følg os på Facebook

 ”Hasle Genbrug”

Butiksudvalg

Ulla Engell

Krummevej 4, 1. th, 3790 Hasle

Tlf.: 56 96 44 61

Lisbeth Wellejus

Nørregade 9, 3790 Hasle

Tlf.: 22 33 45 34

Kirsten Hansen

Pilebroen 7, 3770 Allinge

Tlf.: 61 40 96 16

Jytte Nielsen

Præstegade 1, 3790 Hasle

Tlf.: 23 46 71 95

Ketty Dam

Storegade 30, 3790 Hasle

Tlf.: 24 20 09 84

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Så er vi nået efteråret og vi har 

haft en rigtig god sommer. Som 

de fleste nok har bemærket, har 

der været rigtig mange turister 

på øen og dermed også i 

genbrugsbutikken. Det er meget 

in at blandt de unge at købe 

genbrug og det er rigtig dejligt.

Den 21. 9. var de 3 butikker på 

Bornholm inviteret til 

personalemøde i Rønne. Bente 

Pahus, leder af Mission Afrika 

Genbrug og udviklingskoor-

dinator Heidi Andersen var til 

stede for at fortælle om 

missionens arbejde. Der var 

mødt ca. 30 genbrugsdamer op 

og vi havde en hyggelig 

eftermiddag, hvor arrangørerne 

var rigtig gode til at overholde 

regler for covid 19. 

Da meget i årets løb har 

forandret sig, kommer julen også 

bag på os i år. Men vi er klar med 

juleborde den 16. november. Vi 

har hele året juleting i butikken, 

så kom og kik efter en ny 

lyskæde, nisser eller andet.

Vi ønsker alle en glædelig jul 

samt et godt nytår. Vi ses i det 

nye år som starter 4. januar.

Butikkens åbningstider i mellemjulen er 
mandag den 28. til torsdag den 31. dec. 

Kl. 10.00 – 13.00
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Hasle og Omegns Haveforening

Selvom kalenderen siger efterår 

med regn og blæst, så er der 

stadig meget at gøre i de små 

haver.

Udover at de sidste grønsager og 

kartofler skal bjærges og 

geoginerne vintersikres, så skal 

der også gøres klar til den 

kommende sæson, hvor der skal 

gemmes frø fra tomater, agurker 

og andet, ligesom jorden også 

skal pløjes, fræses eller graves, så 

de sidste planterester kan 

formuldes og danne gødning til 

næste år. 

Skulle nogen fornemme en liflig 

landlig odeur, hen over sports-

pladsen i begyndelsen af 

november måned, så er det fordi 

der er kommet et kæmpe læs 

staldgødning til haveforeningen 

som nu skal fordeles i haverne.

Corona restriktionerne har også 

holdt sit indtog i haveforeningen, 

ikke sådan at vi går rundt i 

haverne med masker på, men da 

vi her i sommer aflyste vores 

årlige sommerfest, grundet 

corona smitte faren, bebudede vi 

at der i stedet, skulle holdes en 

julefrokost i december måned, 

når alt det her corona hurlumhej 

var overstået. 

Men sådan gik det ikke, og vi har 

netop i bestyrelsen vedtaget, at 

der under hensyntagen til 

regeringens sidste udmelding på 

corona området, ikke afholdes 

nogen julefrokost i indeværende 

år, ligesom vi også, primo 2021, 

vil tage beslutning om hvorvidt 

der skal holdes 

generalforsamling i sin ordinære 

form, eller der skal udtænkes 

alternative løsninger.

Den 1. januar er der ”skiftedag” i 

haverne, forstået på den måde, 

at hvis en lejer ikke ønsker at 

bibeholde sin have, opsiges den 

pr. 1. oktober og det sidste 

kvartal op til årsskiftet bruger 

lejeren så til at klargøre haven til 

den der skal overtage haven i det 

nye år. Hvis der ikke allerede står 

en på venteliste til at overtage 

haven, så bliver der opsat et skilt 

i haven med teksten ”LEDIG 

HAVE” og et telefonnummer man 

kan henvende sig til hvis man 

kunne tænke sig en af 

haveforeningens haver.

Kenn-Erik Olsen
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Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får 
pulsen op, sved på panden, en 
god latter og socialt samvær.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989
Fuldtegnet = venteliste

Engelsk
Vores 2 hold til engelsk er 
foreløbigt på stand by, da vi 
mangler underviser(e).

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Kom og inspirer hinanden.
Bodil Munch - tlf.: 6126 5095

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Hygge, strik og snak.

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang 
til internettet til rådighed.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Jonna Hansen - tlf.:6063 2716

Stolegymnastik
Tirsdag kl. 10:00-11:00.
Der er både siddende og stående 
øvelser.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af 
forskelligt restegarn – til 
velgørende formål.
Kom og vær med.
Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

"Husker du"
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan vi mødes og fortælle og 
snakke om oplevelser fra gamle 
dage.
Annemarie Sonne-Pedersen
Tlf.: 2575 5989

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Leif Nielsen – tlf.: 2644 5520
Fuldtegnet = venteliste

Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer. 

Der findes 3 Aktivitetscentre på Bornholm – i Hasle, Rønne og 

Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i 

ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde, 

men for alle borgere på hele Bornholm.

Aktiviteterne i Hasle beskrives her i Hasle Nyt og i vores 

kvartalsblad ”Knudepunktet”.

Tilsvarende er der et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på 

Aktivitetscenter i Rønne, hvorimod Nexø har et begrænset program.

Ugeprogram for aktiviteter:

NÅR VI ER KOMMET OVER CORONA-NEDLUKNINGEN !!!

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65

Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71

Kasserer og sekretær:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50

Medlem:
Helen Sørensen
56 96 47 34

Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43

Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88

Suppleant:
Karsten Madsen
56 96 43 42

Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95

Følg med i opdateringer på 
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg 
herefter Borger / Seniorer / 
Aktivitetscentre – eller ”google” 
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du 
telefonnummer, arrangementer 
og andre oplysninger og her 
kan du også læse vores blad 
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri 
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på 
Facebook, hvor der er oprettet 
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
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TØMRERMESTER

Jesper Blomquist
Pæregårdsvej 4 · Tejn · 3770 Allinge

T lf. 5648 0746
E-mail: blomquist@f rma.tele.dk  · Mobil 2043 7746 · www.tømrerbornholm.dk

ALT I SNEDKER 

TØMRERARBEJDE UDFØRES
Maskinsnedkeri & Specialopgaver

RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Aktivitetscentret i Hasle

”Aktivitetscentret i Hasle” er stadig på CORONA-stand by.

Ja, det skrev vi også i sidste nummer af HasleNyt, og der er jo ikke sket noget væsentligt i den 

mellemliggende periode.

 

Vi følger naturligvis tæt med i udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Regeringen og Bornholms 

Regionskommune.  

Kommende arrangementer:

Der er desværre ingen fælles arrangementer på programmet i den kommende tid, men fortvivl ikke helt  –  

Julen står for døren – husk at slippe den indenfor, så der kan blive en masse private julearrangementer 

med familie og venner.

Som en vis mand sagde: ”I mørket ser man bedre når de små lys blive tændt. ”

Aktivitetsrådet 
ønsker alle 

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 for-

tælling 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:

13. november 

Café

20. november 

Café

27. november

Hvad stiller vi op med 

adventstiden i 2020? Det gør 

vores sognepræst Jens Jørgen 

Rasmussen os lidt klogere på

4. december

Pakkebanko og julehygge

11. december 

Café

18. december

Vi spiser julemad sammen

Kl. 12.30

8. januar

Café

15. januar

Thorkild Holm kommer og 

fortæller om kristendommens 

vej til indianerne i Californien

22. januar

Café

29. januar  

Café

5. februar

Karenbodil Madsen kommer og 

fortæller og synger med os

12. februar

Vi spiser Aases hjemmelavede 

frikadeller. Vi mødes kl. 12.30 

19. februar

”Grundtvig i ord og sang” med 

Birger Pedersen

26. februar 

Café

5. marts 

Café

Pludselig kastede tornskaden 

sig ud fra sin udkigsgren og greb 

en humlebi, der nok så fredeligt 

kom flyvende forbi.

Humlebien sprællede for at slippe 

fri, men det hjalp alt sammen 

intet. Den var fanget, og nu 

ventede der den en grusom død. 

Tornskaden fløj hen til en slåen-

busk og spiddede humlebien på 

en lang, spis torn. 

Her sad nu humlebien og spræl-

lede for at komme løs, men den 

sad fast. Tornen gik lige igennem 

kroppen på den.

Den havde ingen mulighed for at 

slippe løs. Den kunne kun vente, 

til tornskaden engang fandt på 

at komme og spise den.

Somme tider kan et menneske 

føle sig fanget ligesom humlebien. 

Man kan være fanget af synden. 

Man kan være fanget af tvivlen. 

Man kan være fanget af mismod.

Du vil så gerne tro på Jesus, men 

du kan ikke. Du vil så gerne bede 

mere, men du kan ikke. Du vil så 

gerne kæmpe dig frem til Jesus, 

men du kan ikke.

Du vil så gerne være god, men 

du kan ikke. Du er fanget! Det, du 

prøver på, er umuligt! Aldrig 

finder du Jesus på den måde!

Men hør engang: Jesus er alt det, 

du ikke kan være.

Han vil ikke, du først skal blive 

som han, før du kan tro. Han 

siger, at du er frelst - som du er. 

At du er ren! Jamen, det føler du 

slet ikke! Nej, men alligevel har 

du lov at tro, at du er fri. Du er 

frikøbt!

Og den høje pris betalte Jesus 

på  Golgata.

Arne Pedersen

For således elskede Gud verden, 

at han gav sin enbårne søn, for 

at enhver som tror på ham, ikke 

skal fortabes, men have evigt liv. 

For Gud sendte ikke sin søn til 

verden, for at dømme verden, 

men for at verden skal frelses ved 

ham.

Johs. 3 16
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Kirkesiderne

Præstekontoret Hasle-Rutsker 
Storegade 44

3790 Hasle

Tlf. 5696 4009 / 5151 0945

E-post: hasle.sognbornholms@km.dk

E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen

E-post: jjra@km.dk

Træffes bedst tir.-fre. 9-12

Mandag er fridag

Sekretær, Hanne Landberg

Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag 

kl. 9-13 desuden på tlf. 5695 3295

E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel

Træffes bedst onsdag 9-15 og tirsdag 

efter kl. 13. 

Tlf. 5049 5052

E-post: elnaroennedebel@gmail.com

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. 4023 5768

E-post: aase.houler@gmail.com

Organist/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir

Tlf. 2629 0936

E-post: sigga@mpiri.org

Hasle Menighedsråd
Formand Filip Ambrosen

Julegade 2 C, tlf. 6051 5989

Kirkeværge Claus Lind

Simblegårdsvej 26, tlf. 2124 3996

Rutsker Menighedsråd
Formand Leo Nielsen

Tofteløkken 11, tlf. 2480 6268

Kirkeværge Holger Anker Kofod  

Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KIRKENS HJEMMESIDE
www.haslerutsker.dk 

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 15. februar til 

sognepræsten. 

Du kan reservere plads til JULEGUDSTJENESTER 24.12

Pga. plads- og afstandskrav ved gudstjenester har menighedsrådene i 

Hasle og Rutsker besluttet at fordoble antallet af julegudstjenester i 

kirkerne d. 24. december. Så håber vi, der bliver plads til alle, så vi ikke 

skal afvise nogen ved døren. Der bliver gudstjenester:

10.30 i Rutsker

12.00 i Hasle

14.00 i Rutsker 

15.30 i Hasle

Hvis man gerne vil være sikker på at få en plads, opfordrer vi til, at 

man reserverer via mail. 

Reservationen er først gyldig, når man har fået en bekræftelse på mail. 

Bekræftelsen skal medbringes til gudstjenesten på smartphone e.l. - 

eller på papir.  

Reservationer, der ikke er benyttet senest 15 minutter før 

gudstjenesten starter, kan blive givet til andre. 

Vær venlig at skrive til os, hvis en reservation fortrydes. 

Hvis man ikke har nogen mulighed for at tilmelde via mail, er det 

muligt at tilmelde sig til Ruts Kirke ved at ringe til tlf. 28293557 og til 

Hasle Kirke til tlf. 28914452.  

SMS tilmeldinger modtages IKKE. 

Sådan reserverer du plads:

Skriv en mail til: julikirken@haslerutsker.dk  Tidligst d. 01.12. og 

senest d. 22.12. kl. 21.00

Skriv: Kirkens navn, klokkeslet, antal personer og indsenderens navn. 

F.eks: Hasle 12.00, 5 pers. Rasmus J Jensen 

Husk reservationen skal medbringes og benyttes senest 15 minutter 

før gudstjenesten starter. 

OBS:  Hvis man ikke skriver noget andet, regner vi med, at de personer 

som tilmeldes i samme mail godt kan sidde tæt sammen i kirken.

VI SYNGER JULEN IND – HÅBER VI! 

Hvis alt går efter planen synger vi julen ind sammen med FDF 

d. 03.12. kl. 19.00 i Ruts Kirke. 

Den 15. december kl. 19.00 synger vi i Hasle Kirke. Men, da vi jo ikke 

kan være så farlig mange i kirkerne pga. corona, arrangerer vi måske 

ekstra ”Vi synger julen ind” aftener i både Rutsker og Hasle. Hold øje 

med, hvad der sker, og hvad der kan gennemføres – Se det på kirkens 

hjemmeside. 
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

NOVEMBER

22. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 11,25-30 
9.00 Hasle Elon Lauterlein
Ruts Fælles i Hasle. 

29. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
9.00 Ruts
10.30 Hasle Familiegudstjeneste, afslutning for 

minikonfirmander. Kirkekaffe 

DECEMBER

6. – 2.s. i advent, Luk 21,25-36
9.00 Hasle 
10.30 Ruts    

13. – 3.s. i advent, Matt 11,2-10
9.00 Ruts 
10.30 Hasle

20. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
14.00 Hasle Nikolaj Hartung Kjærby
Ruts fælles i Hasle.

23. – Julegudstjeneste
10.45 Toftegården

24. – Juleaften Luk 2,1-14
10.30 Ruts
12.00 Hasle
14.00 Ruts
15.30 Hasle 
Mulighed for reservering af pladser. 
**Indsamling: Børnesagens fællesråd

25. – Juledag, Luk 2,1-14
10.30 Hasle
12.00 Ruts
**Indsamling: Børnesagens fællesråd

26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
Hasle 10.30 Prædikant: Jacob Østergård
Ruts Fælles i Hasle
**Indsamling: Forfulgte kristne/Åbne døre

27. – Julesøndag, Luk. 2,25-40
Ruts 10.30
Hasle fælles i Ruts. 

JANUAR

1. – Nytårsdag, Luk 2,21
16.00 Hasle Kirkekaffe
Ruts fælles i Hasle
**Indsamling: Det danske Bibelselskab

3. – Helligtrekonges søndag
9.00 Ruts
10.30 Hasle

10. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,42-52
9.00 Hasle
10.30 Ruts 
**Indsamling: KLF – kirker og medier

17. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
10.30 Hasle Evangelisk Alliance, Kirkekaffe
Ruts fælles i Hasle

24. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
Hasle 9.00
Ruts 10.30
.
31. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
10.30 Hasle
13.00 Ruts FDF Nytårskur

FEBRUAR

7. Søndag seksagesima, Mark 4,1-20
9.00 Hasle
10.30 Ruts
**Indsamling: Kristeligt forbund for studerende

14. – Fastelavns søndag, Matt 3,13-17
9.00 Ruts
10.30 Hasle Familiegudstjeneste, Kirkefrokost og 

tøndeslagning

21. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
10.30 Hasle Carsten Møller-Christensen
Ruts fælles i Hasle

28. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
9.00 Hasle 
10.30 Ruts 
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AKTIVITETER 
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er 
deltagelse gratis. 
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona). 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og 
flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. 
Koret øver under normale forhold hver tirsdag kl. 
19.30 -21 og medvirker ved gudstjenester og andre 
arrangementer 3-4 gange pr. halvår. 

ÅBEN STUDIEKREDS
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, 
Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
19./11. og 16.12. kl. 19.00.
Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end 
interesse. Flere oplysninger hos sognepræst Jens 
Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 25.11. og 03.02. - kl. 19.00 i klokketårn-
rummet i Ruts Kirke.
Hasle: Den 03.12. kl. 19.00 i konfirmandstuen, 
Storegade 44, Hasle.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver 
fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen. Døren er åben 
fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos 
Marianne Hjorth Lodahl tlf. 25541851 eller på 
præstekontoret.

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, 
Kirkebyen 33. - 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 Hasle-Nyt.

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 

MARTS

7. – 3.s. i fasten, Luk 11, 14-28
9.00 Ruts
10.30 Hasle 

14. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35 
9.00 Hasle
10.30 Ruts
** Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler

21.  – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55 
10.30 Hasle Finn Kappelgaard
Ruts fælles i Hasle 

28. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16 
10.00 Hasle Konfirmation
Ruts Ingen

Forklaringer:
Hvor andet ikke er anført afholdes gudstjenesterne 
ved sognets præst. 
* Børnekirke”. Dvs. at børnene midt i gudstjenesten 
inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet 
lokale. 
** Indsamling i begge kirker.

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

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste/andagt hver fredag kl. 10.45. 
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Præstetanker i vintermørket

Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod 

ham! (Joh.1,11).

Det skrev apostlen Johannes om Jesus Guds søn, da 

han fortalte om, hvordan Gud lod sig føde som 

menneske i denne verden. Jesus blev født af jødiske 

forældre og blev omskåret på 8.-dagen. Da han 

voksede op, blev han opdraget i jødisk tro. Men da 

han som voksen fortalte om et nybrud i troen på 

Gud, tog kun et fåtal af hans egne imod ham. Men 

nogle troede på ham og fortalte videre både til 

jøder og ikke-jøder. Og efterhånden kom flere og 

flere til tro på Jesus – Troen bredte sig hurtigt til hele 

Romerriget – og gennem århundreder til hele 

verden. 

For ca. 1000 år siden kom troen til vores forfædre og 

siden har lyset fra Jesus Kristus skinnet i nordens 

lande. 

Vi var fremmede for ham, men blev kristne og kom 

til at høre til blandt hans egne. Hans lys skinner 

stadig iblandt os. Han kommer stadig til os - med 

kærlighed, med håb og med tro. 

NYT INITIATIV – Kirkeligt omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
Af og til sker det, at nogen henvender sig til Folkekirken og spørger om hjælp i en vanskelig situation. Det 

kan være så meget forskelligt: Hjemløshed, Ensomhed, psykiske problemer, fattigdom, misbrugsproblemer, 

stress m.m. I de fleste tilfælde kan vi som kirke ikke være til megen hjælp, selvom vi gerne ville, og der findes 

ofte andre institutioner, der er bedre klædt på til at hjælpe. Men i nogle tilfælde føler vi, at vi burde kunne 

hjælpe. Derfor arbejder vi nu på at organisere et kirkeligt omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker basseret på 

frivillige medarbejdere. Vores sognemedhjælper skal bruge en del af sin arbejdstid på at organisere det – og 

vi har brug for flere frivillige, der har lyst til at være med. 

I de kommende måneder vil vi orientere mere om, hvilke behov vi vil kunne imødekomme, og vi vil gerne 

vide mere om, hvilke behov der findes rundt omkring. Vi regner med, at vi vil kunne tilbyde besøgstjeneste, 

telefonkontakt, læseklub, julehjælp, m.m. 

Venligste hilsener fra sognemedhjælperen og sognepræsten. 

Julehjælp 2020
Det er igen i år muligt at søge kirken om julehjælp i form af en ”julepose” med diverse julemad m.m. Værdi ca. 

500 kr. Du kan ansøge ved at skrive en mail til sognepræsten på jjra@km.dk

Han kommer med lys i det mørke, som kommer fra os. 

Tager vi imod ham, eller lukker vi os selv sammen 

om mørket? 

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,

Herrens herlighed er brudt frem over dig.

For se, mørket dækker jorden,

mulmet dækker folkene;

men over dig bryder Herren frem,

hans herlighed viser sig over dig. (Es.60,1-2)
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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 Service
v/ Anette Bidstrup

Tlf. 2815 6841

Kirkesiderne

Velkommen til:
FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE 
VÆRDIER
otte aftener om ti gode bud 

25. februar kl. 19.00: 

Vi tror på forældres betydning

4. bud: Du skal ære din far og din mor

Det foregår på Rådhuset, kultur og 

medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle.

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker er midt i en 

foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. 

Vi har taget udgangspunkt i de 10 bud fra den 

positive side. Vi ønsker at give stof til eftertanke 

om, hvor langt kristne værdier stadig kan 

anvendes i hverdagens liv. 

Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri 

entré. 

Velkommen til julekoncert i Hasle 
Kirke d. 29/11. kl. 19.30. 

Sanger Maj-Britt Vibe Dørken og troubadour Hans 

Jørn Østerby laver sammen en intens, 

stemningsmættet, hjertevarm julekoncert. De 

synger både de kendte og elskede julesange og 

Christmas carols, men også noget af det knapt så 

kendte. Maj-Britt er leveringsdygtig i det smukke 

og nænsomme, og Hans Jørn byder ind med viser 

og sange om julen – også når den ses fra 

bagsiden.

Entré 100 kr. Billetter kan købes ved indgangen. 

Hasle-Rutsker kirker 
ønske alle en glædelig jul!
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Bestyrelse

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

Næstformand & Arkivleder:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883

Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558

Bestyr. Medl:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Bestyr. Medl. & Sekretær:
Bente Clausen, tlf. 6171 3790

Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486

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

Vores adresse er: Storegade 64, 
Hasle, vi har åbent hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 
21.00, samt  torsdag kl. 19.00 - 
21.00.
Dog ikke på helligdage, samt ferie 
i hele juli og august 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 bil-
leder eller gamle artikler lig-
gende, så vil vi meget gerne 
låne dem. Billeder af ejendom-
me, gårde, huse, skibe, fisker-
både, gamle biler og 
motorcykler, gamle forretnin-
ger 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

Aflysninger: 
Vi er desværre nødsaget til at aflyse vores arrangementer i resten af 
2020 på grund af Coronaen. Det gælder Julehyggen, 1658 
arrangementet, samt foredraget med Lillian Hjorth Westh. Det er vi 
meget kede af, men vi er nødsaget til at følge de regler der nu er.

Lørdag den 27. februar 2021 kl. 14.00 i Den store sal.
Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 20.februar.
Håber på at vi kan gennemføre generalforsamlingen uden Corona 
retningslinjer. 

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Hasle Kalenderen 2021, med fantastiske flotte billeder, kan købes i 

Lokalhistorien og hos Spar.

Den koster igen i år, 105,- kr.

Julen nærmer sig og et nyt år er på vej.

Derfor minder vi om julegaven til Tante Olga, ønsker hun sig en film, er 

der flere at vælge imellem. Såsom ”Livet bag byens mure og steder, 

historier om Hasle by i gammel tid”. Eller også ”På sporet af de 

Bornholmske redningskorps”. Der er også ”Birthe Pedersen læser 

Bornholmsk”. 

Det kan også være at hun mangler en bog af Arne Ipsen, ”Fiskerne i 

Hasleglansen”, eller ”Med Morfar ved Kulkysten”. Der er også kommet 

en ny, den hedder ”Mormors Københavnshistorie”. Men hun, Tante 

Olga, bliver rigtig glad for den nye kalender 2021.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at 

mange gøremål tages op til revision – f.eks. kunne jeg godt tænke 

mig, at have medlemmernes mail-adresser. Det vi i nogle tilfælde 

gøre kontakten til jer meget nemmere.

Jeg har allerede en del, men mangler stadig mange.

Mail til:   tonni@tj-traedesign.dk

Kontingent

Kontingentet for 2021 er stadig 80 kr. pr. person.

Kontingentet kan:

- afleveres tirsdag og torsdag i vores lokaler eller lægges i min 

postkasse:

Storegade 19A, Hasle

- HUSK at skrive navn og adresse på kuverten

eller

- indbetales på foreningens konto i Nordea 

Reg. Nr.: 0650

Kontonummer: 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts

Mange hilsner Tonni

kasserer i 

Hasle Egnens Lokalhistorie 

og Filmværksted

Hvis du vil undgå besværet med at huske på betalinger kan du 

gøre følgende:

Sådan opretter du en aftale om fast overførsel af dit kontingent.

Jeg har kun adgang til Nordea og Danske Bank, men alle banker 

har denne mulighed du skal blot lede lidt efter den/spørge dig 

frem.

Nordea:  

Vælg: ”Betalinger og overførsler”

Vælg: ”Betal regninger”

Udfyld skemaet med modtager og beløb

Vælg: ”Betalingsfrekvens” - : Flere gange

Vælg: Indtil jeg sletter betalingen

Vælg: Den valgte dato, 1 gang hver 12. måned

Danske Bank:

Vælg: ”Betal og overfør”

Vælg: ”Se og opret betalingsaftaler”

Vælg: ”oprette en fast kontooverførsel” – nederst på siden

Udfyld felterne – betalingsinterval sættes til ”hvert år” – 

og klik på ”OK”

Indtast din adgangskode og klik ”Godkend”

Den faste overførsel er nu oprettet, og kan ses på oversigten 

over betalingsaftaler
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Barn i 1950-ernes Hasle med Strandgade 19 som verdens centrum

Fortsættelse fra sidste nummer.
 
Strandgade og nærmeste 
omegn

Gaden var en rigtig fiskergade. 
Næsten alle, der boede der, 
havde noget med fiskeri at gøre. 

Nabo til os mod syd var gamle 
Julie Andersen, fars tante. Hun 
var fiskerenke. 

På den anden side, i nummer 17, 
boede Christian Andersen, Julies 
søn og fars fætter, som i en 
periode fiskede sammen med far. 
Han var gift med Edith. Det var 
der ikke noget mærkeligt i. Det 
noget ualmindelige var, at Edith 
tidligere havde været gift, altså 
var fraskilt. Det meget 
mærkelige, syntes man, var, at 
hendes tidligere mand hjalp 
hendes nuværende mand, og at 
de sammen hyggede sig med 
fælles kaffe bagefter. Jo, det 
kunne man godt undre sig over i 
ledige stunder. 

I nummer 15 boede Bent Ole, en 
af mine bedste legekammerater 
gennem hele barndommen og 
en god erstatning for en bror. 
Han havde fire søskende, bl.a. Lis 

Hanne, der var to år yngre end 
jeg. Også deres far var fisker, men 
han var desuden nødt til at 
arbejde på landet, når det var 
muligt. Dengang var der hverken 
børnepenge eller anden støtte, 
og det kunne være et problem at 
få pengene til at slå til. I haven 
havde de derfor også en hønse-
gård, og det var her, jeg for første 
gang så en høne blive slagtet. 
Det gjorde et vist indtryk, at den 
hovedløse høne blev ved med at 
sprælle. Desuden hjalp en 
kolonihave i den anden ende af 
byen med til at holde 
omkostningerne nede. Men 
”hvor der er hjerterum, er der 
husrum”… og så meget andet. 
Jeg husker flere gange, hvor jeg 
havde leget med Bent Ole og 
skulle hjem til aften. På vej ud af 
døren fik jeg da en portion 
pandekager med, for det havde 
moderen lige bagt.

I nummer 13 boede Ingeborg og 
Andreas Finne, gamle fiskerfolk 
og bedsteforældre til Ulla i 
nummer 7. 

I nummer 11 boede Peter, der var 
to år ældre end jeg, også hans far 
var fisker, ligesom Peter selv blev 
det som voksen.

Og i nummer 7 boede Ulla, som 
jeg gik i klasse med. Også hendes 
far var fisker.

Nummer 9 og nummer 5 var 
undtagelser, hvad fiskeri angik: 
Poul Pedersen i nummer 9 var 
maler, men dog med den 
tilknytning til havnen, at hans 
mor havde været kromutter i 
Havnekroen. 

Stibolt i nummer 5 var pensioneret 
lærer, men død det meste af den 
tid, jeg husker. Det var kun enken, 
der boede der.

Ellers var alle – fra nummer 1 til 
nummer 21 fiskerfamilier, eller 
havde været det. For øvrigt hed 
halvdelen af dem Finne til efter-
navn.

Hjemme hos os havde vi ikke bil. 
Det undrede man sig ikke over 
på gaden, for det havde de andre 
heller ikke. Fint, at ingen havde 
bil, for der var heller ingen, der 
havde kørekort. Vi havde ikke 
telefon, det havde de andre 
heller ikke. Onkel Herman og 
tante Klara fik det, og derfor 
måtte de somme tider gå med 
besked til os, når nogen ville tale 
med os, f.eks. da moster Thora lå 
meget syg, og vi blev tilkaldt. 
Skulle vi ringe til nogen, skete 
det normalt oppe på torvet, hvor 
der stod en telefonboks, mat glas 
med grønne sprosser. Her lagde 
vi mønter i en automat alt efter 
hvor længe, vi talte. Var vi 
uheldige – og det var vi jævnligt 
– var telefonen ude af funktion. 
Min moster og onkel på landet 
havde det, vi kaldte partstelefon, 
dvs. de delte linje med nogle af 
naboerne. Det betød, at man 
ikke kunne ringe samtidig med 
de andre, men til gengæld kunne 
man høre, hvad de sagde i 
telefonen, hvis man løftede røret, 
når en samtale var i gang. Gratis 
underholdning.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Ekspressen
Reklame

eEkspressen
ReklameEksReklameEk

Ekspressen
B r ov a n g e n  2 1 C •  3 7 2 0  A a k i r ke by •  T l f . 2 8 5 5  0 3 4 0

w w w. r e k l a m e e k s p r e s s e n . d k

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!

SKILTE BILREKLAMER

BANNERE TRYKSAGER

SOLFILM WEBSHOP

På gaden var der ikke nær så 
megen trafik som i dag, men 
nogle faste køretøjer kom der. 
Mælkemanden kom hver dag – 
der var oven i købet to fra to 
forskellige mejerier. De ringede 
med en lille klokke for at fortælle, 
at nu kunne husmødrene købe 
mælk. Oprindelig skete det ved, 
at mælken blev hældt i de 
litermål, kunderne kom med. 
Senere var mælken i flasker, det 
er det, jeg husker bedst. 
Grønthandleren kom også i en 
periode og solgte ved dørene, 
lige som ostemanden og 
fiskehandleren. 

Af og til kom en uldkræmmer 
med sin store sæk på ryggen. 
Frandsen hed han, jeg bedst 
husker. Jeg tror, han kom én 
gang om året, trækkende med 
sin cykel, bankede på og bredte 
den store ”dug” ud, som 
udgjorde sækken og viste det, 
han havde at sælge: fortrinsvis 
undertøj af forskellig slags. Vores 
nabokone, Edith, var en af hans 
storkunder.

Hver uge fik vi besøg af ”Julens 
Glæde”. Han kom med sin taske 
og sine sparemærker. I tasken 
lagde han de kroner, man gav 
ham, og kvitterede med mærker 
på det samme beløb, som så 
blev klistret i et hæfte. Når julen 
nærmede sig, mødtes kunderne 
på et aftalt sted og fik udleveret 
det beløb, de havde indbetalt. På 
den måde var der opsparet 
penge til at holde jul for. Lønnen 
til Julens Glæde-manden var vist 
nok de renter, pengene havde 
givet i løbet af året.

Var der særlige meddelelser, som 
byens beboere skulle have, gik 
trommeslageren rundt i gaderne. 
Den første, jeg husker, hed 
Mouridsen. Senere overtog 
Larsen jobbet og gav det et løft 
ved at iføre sig en slags uniform. 
Først slog han på trommen, 
derefter råbte han sin 
meddelelse. Om sommeren 
kunne det f.eks. være: ”Der må 
nu kun vandes på lige datoer”. 
Det fortælles, at en kone engang 
spurgte: ”Larsen, hvad er det, du 
råber om?” ”Hold kæft, du kunne 
bare have hørt efter”, svarede 

Larsen og gik videre. Så var det 
sat på plads. 

Strandgade var kun beboet på 
den østlige side. På den vestlige, 
den, der vendte ud mod havet, 
var der et græsområde fra gaden 
og de ca. 100 meter ned til havet, 
hvor der var en lav mur, som 
skilte land fra vand. Gik man op 
på muren og klatrede ned på 
den anden side, ned i niveau med 
havet, lå der nogle steder en del 
store sten. Her kunne det være 
sjovt at springe fra sten til sten. 
Det gjorde Bent Ole og jeg af og 
til, og i sådanne overmodige 
øjeblikke hændte det, at vi 
forsikrede hinanden om, at 
lignende hop ville dem ”ovrefra” 
aldrig kunne gøre. Så vidt jeg 
husker, kom vi ikke ind på, 
hvorfor de ikke kunne. Det 
behøvedes heller ikke. Det var 
bare en selvfølge.

Strandgade. Billedet er taget ud for nr. 15 med retning mod havnen. Børnene er 

nogle af mine legekammerater: Fra højre: Jens, Peter, Bent Ole, Lis Hanne og Lene
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FRISKLAVET 
mad hver dag!

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

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Ét hus var der dog på den vestlige 
side af Strandgade. Skråt over for 
os lå Redningsstationen med de 
typiske røde mursten og den 
store grønne port med to flag 
over kors. Her opbevaredes 
redningsraketter, reb, snore og 
redningsstol, men ingen rednings-
båd. En gang om året holdt 
redningsfolkene øvelse. Tog ud til 
stranden og skød måske en raket 
af, hvorefter de kørte hjem igen 
og pakkede det hele sammen. 
Skulle et skib strande i en kraftig 
vestenstorm, var det livsvigtigt, 
at redningsfolk og materiel 
kunne klare situationen. 

Det grønne areal blev delt i to af 
jernbaneskinner. De gik fra syd 
mod nord ned til havnen. Her 
blev der transporteret sten fra 
”Hasle Klinkefabrik” til 
udskibning i Hasle Havn. Ellers 
var græsområdet fyldt med 
mindre træpæle, forbundet med 
ståltråd – de såkaldte 
”Garnbredsler”. En af dem 
tilhørte min far, der om 
sommeren lige som de andre 
fiskere, bredte sine garn ud på 
”Bredslerne” om formiddagen og 
samlede dem sammen igen om 
eftermiddagen. Garnene skulle 
tørre, da de, så vidt jeg ved, var 
lavet af bomuld og let kunne 
rådne. På græsområdet var der 
derfor også en ”Barkegryde”, en 
slags gruekedel, hvor garnene 
blev lagt ned i en kogende 
væske for at blive imprægneret. 
Ved siden af lå tre garnskure. Det 
ene tilhørte min far. 

Alt dette ændrede sig med årene. 
Banen blev nedlagt, fiskerne 
holdt op med at tørre garn på 
”Garnbredslerne”, ”Barkegryden” 
samt garnskurene forsvandt, og 
på et tidspunkt blev 
redningsstationen overflødig og 
revet ned. Hele det grønne 
område var ejet af Hasle havn, og 
omkring 1982 blev der opført en 
fiskefabrik på området. Den 

ødelagde den dejlige udsigt over 
havet, man havde fra husene på 
Strandgade. Nu skulle vi op på 
loftet for at få et glimt af 
Østersøen. Havudsigt var blevet 
til havkik. Man var derefter nødt 
til at gå om på den anden side af 
fabrikken for at opleve det, vi 
tidligere kunne nyde hjemmefra. 

Det var virkelig et privilegium at 
vokse op ved vandet med den 
variation, der altid er i nærheden 
af havet, det hav, der hele tiden 
skifter udseende, til tider med så 
kraftige bølger, at saltet satte sig 

på vores vinduer, til tider den 
fuldstændig spejlblanke 
overflade, de mange fantastiske 
solnedgange og alle de tøffende 
fiskerbåde, hver med deres 
specielle ”tøf” og alle de skibe, 
der sejlede ud af og ind til Hasle 
Havn. Eller det, som vi oplevede i 
begyndelsen af 1960-erne, hvor 
vi havde en eller to isvintre. Da 
var der havis så langt, øjet rakte, 
og bådenes tøffen forstummede 
en periode. Enkelte forvovne 
sjæle kunne vi se vove sig så 
langt ud på isen, at de kun var 
små prikker, set fra land.
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Hasle, luftfoto med Strandgade i forgrunden, taget ude fra havet ca. 1955, altså længe før verden gik af lave med 

opførelsen af fiskefabrikken.

Nord (ned mod havnen) er til venstre, syd (ud mod røgerierne) til højre.

Et lille hjørne af muren, der skilte land fra hav, ses længst nede i venstre hjørne. Derefter græsområdet med 

Garnbredsler, hvor garnene er bredt ud på to af dem. På græsområdet lå også de tre sorte skure til fiskeredskaber (min 

fars er det til venstre). Imellem skurene ses ”Barkegryden”, hvor fiskerne imprægnerede deres garn. Lige vest for skurene 

ses jernbanesporene, der førte fra Klinkefabrikken til Hasle Havn. 

Redningsstationen ses som det 

eneste hus på den vestlige side af 

Strandgade. Strandgade 19 ligger 

på den anden side lige til højre for 

redningsstationen. Træerne bag 

husene er Kopps have.

Det høje hus til venstre i billedet er 

onkel Hermans. I udkanten af Hasle 

– længst mod øst - ses kirkespiret og 

foran det: skolen.

Artiklen fortsættes i næste

udgave af Hasle Nyt.

Lokalhistorien og 

filmværksted ønsker alle 

en rigtig glædelig jul, 

samt et godt nytår. Håber 

at vi ses mere i det nye år.
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Hasle Byting

Efterlysning
Frivillige til Turistinformation for Hasle og omegn

Vi har brug for din hjælp!

Er du serviceminded? har ud lyst til at hjælpe andre? og er der tid 

til overs til en lokal indsats, så 

er der mulighed for at hjælpe til i en kommende turistinformation 

på Hasle Rådhus.

• Vagterne kan tilpasses de tidspunkter, hvor du har bedst tid.

• Du modtager introduktion, orientering og materialer 

• Du får masser af oplevelser i mødet med andre mennesker.

I højsæson (i og omkring skolernes ferie) vil der være 3-4 ugentlige 

åbningstider á ca. 2 timers varighed og i lavsæson/vinter 1 gang 

ugentlig á ca. 2 timers varighed.

Vi efterlyser din tilkendegivelse af, om du har interesse for 

deltagelse i en aktiv drift af turistinformation i Hasle. Vi hjælper 

hinanden med at udveksle informationer, og vi arbejder med sund 

fornuft og hjælpsomhed. Når vi (arbejdsgruppen) har skabt os et 

overblik, indkalder vi til et møde, hvor du får mulighed for at høre 

mere, inden du eventuelt binder dig til en vagtplan.

Har du umiddelbart lyst og ønsker yderligere information,

 så meld dig til pr. sms /telefon/e-mail hos:

Karin Mahlert Pihl

Britta Helweg-Larsen 20800264

Rigmor Skovgaard 41574954

Trine Leerskov 42940130

Mariann Anker 23284091

Email: hjornagervej15@gmail.dk

Hvad er grunden?
På repræsentantskabsmødet i 

Hasle Byting den 2. sept. 2020 

opstod der drøftelse omkring 

Hasle turistinformation og 

mangel på samme og 

Haslepakken for nye tilflyttere til 

byen. Drøftelserne var med 

udspring i et ønske om en by 

med liv og aktiviteter, og som er 

imødekommende over for 

nuværende borgere i byen, 

gæster/turister og nye tilflyttere. 

I forlængelse af dette er vi nogle 

stykker, som har drøftet 

muligheden for at etablere en 

turistinformation med personlig 

betjening, baseret på frivillig og 

ulønnet arbejdskraft. Bytinget 

bliver bed om at stille lokale til 

rådighed på Det Gamle Rådhus. 

Hvad kan vi forvente?
Turister efterspørger brochurer, 

bustider, taxa, shelterpladser og 

henvisninger til caféer, 

restauranter, overnatning, 

legepladser mv. Der er mange 

danskere, men også udlændinge. 

Vi forlanger ikke den store 

sprogkundskab, men en smule 

engelsk, tysk, svensk til 

husbehov vil være en fordel. 

Informationstavle ved Rådhuset

Efterlysning af tilbud til gavn for borgere og turister.

Foruden en personlig betjent turistinformation planlægger vi også en aktiv informationstavle foruden de 

permanente tavler rundt omkring i byen. Den nye aktive informationstavle kommer til at stå mellem 

Rådhuset og busholdepladsen. På tavlen vil være et kort over Hasle by og omegn med angivelser af gode 

informationer til gavn for alle. De øvrige mere permanente tavler rundt omkring i byen får et brush up i 

samarbejde med dem, som varetager tavlerne i dag. 

Tilmeld dig!

Ønsker du en markering på kortet af din virksomhed/dit erhverv eller andre tilbud til gavn for borgere og 

gæster, er du velkommen til at sende en sms/e-mail til os med angivelser af dit tilbud. 

Følg med i næste Hasle-Nyt.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Britta, Rigmor, Trine, Karin og Mariann (arbejdsgruppen)
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Håndarbejdscaféen i Hasle

Den 24. september åbnede 

dørene igen for cafeén, og vi er 

flyttet ind i den store sal, hvor 

der er plads til flere og alligevel 

med afstand til hinanden.

Fremover tager vi selv kaffekurv 

med, og der står håndsprit ved 

indgangen.

Pga. Corona er strikkestuen 

midlertidigt lukket.

Ellers torsdage i ulige uger kl. 10-

12 indgang ad Rådhusgade.

VELKOMMEN

Maranne Lind
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Vang beboer og grundejerforening

Formand 
Iris Viborg Kofod

Vang 10

Tlf. 5127 9122

E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand 
Birthe Jensen

Kasserer 
Pia Pass

Sekretær 
Birte Rasmussen

Menigt Medlem 
Jeanne Albinus

Suppleanter
Osburga Von Beckerath

Marie Knudsen

Hvad er sket i Vang

Vi har 3 gange haft æblepressen i gang henholdsvis d. 30. august, 26. 

september og 10. oktober , og fået lavet dejlig æblemost. Der er sat en 

cider produktion i gang og vi glæder os til den er færdig.

d. 11. oktober var vi på svampetur i slotslyngen.

Hvad sker i Vang

Fællesspisning for medlemmer onsdag d. 25. november kl. 18.00 på Le 

Port, Sprogforsker Alex Speed Kjeldsen fortæller. 

Tilmelding direkte til Le Port.

Julepyntning og lysopsætning lørdag d. 28. nov. kl. 11.00 på Vang havn.

Juletræstænding d. 28. nov. kl. 16.30 på havnen og efterfølgende 

serveres gløgg og æbleskiver. 

Godt nytår d. 01.01.21 kl. 00.15, Vang havn.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet, da vi tager hensyn til 

myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Corona.

Følg med på vores hjemmeside: www.vang.nu og tilmeld dig 

nyhedsbrevet.

Alle ønskes rigtig glædelig jul samt et godt og aktivt nytår

Vang beboer og grundejerforening

v/ Iris Viborg Kofod

Hæftet ”En tur gennem Vang” 

med tegninger af Erling Risager 

og tekst af Jørn Uffe Hansen, kan 

købes for 40,-kr. ved henvendelse 

til Iris Kofod, Vang 10, 

tlf.: 51279122, mail: ihk@pc.dk.

Film
DVD’en ”Min barndoms by Vang” 

kan købes for 100,- kr. ved 

henvendelse til Iris Viborg Kofod, 

mobil: 51 27 91 22 eller på mail: 

ihk@pc.dk. Ved ønske om 

forsendelse vil der blive 

opkrævet porto. 



29

Hasle Datastâua

Så er efterårssæsonen 2020 godt i gang, og det ser ud til, at ordningen med åbent onsdage kl. 

9 – 12 fungerer udmærket. Behovet for hjælp er ikke stort mere blandt +60-ere, og det er kun 

dejligt. 

Man møder bare op i åbningstiden med sin PC, tablet, eller telefon. Vi er gerne 3 - 4 vejledere til stede, så 

indtil nu har vi kunnet dække behovet. Kommer du for første gang i denne sæson, er det dog en god ide at 

kontakte undertegnede først, så jeg kan sikre, at der er en vejleder til stede, som kan hjælpe dig med netop 

dit problem. Er du fyldt 60, eller er du førtidspensionist og har behov for IT-hjælp, så kontakt blot 

undertegnede.

Traditionen tro holder datastuen ferielukket i hele december måned. Det vil sige, at sidste åbningsdag i 2020 

bliver onsdag den 25. november. Første åbningsdag i 2021 bliver onsdag den 6. januar.

NY ÅBNINGSTID EFTER NYTÅR.  ONSDAG KL. 9 – 11.
( På grund af manglende ”kunder i butikken”.)

Slutteligt vil jeg ønske alle brugere, vejledere og andre samarbejdspartnere en rigtig glædelig, fredfyldt, hvid 

jul og et godt nytår.

På vegne af Hasle Datastâua

Cai Kruse.

Tlf.:29290554 , mail: krusecai@gmail.com
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Svartingedal Skole

To børnehaveklasser på 
Svartingedal
Af Mette Holm Hansen

Det er efterhånden en del år side, 

at der sidst var to børnehave-

klasser på Svartingedal Skole. 

Men i august startede der i 

skoleåret 2020/21 34 børn fordelt 

med 17 børn i hver klasse. 

- Det er fantastisk for skolens 

udvikling, at vi i år for første gang 

i otte år igen har to børnehave-

klasser, og for første gang i 12 år 

er overbygningen tilbage på 

Svartingedal Skole, siger skole-

leder, Helle Krakau Holm om 

udviklingen, der også på skolens 

andre årgange viser fremgang.

- Fra at have meget små årgange 

i mange år, er vi nu der, hvor vi er 

godt fyldt op i alle klasser og 

tilmed har to børnehaveklasser i 

indeværende skoleår. Politisk 

ønskede man i forbindelse med 

tildeling af overbygningen, at vi 

allerede fra elevernes skolestart 

kunne rekruttere en fyldt børne-

haveklasse, det må vi i den grad 

sige er lykkedes med i alt 37 børn 

indskrevet, siger Helle Krak Holm 

og tilføjer:

- Udover at give liv og glæde til 

skolen med så mange nye børn, 

så har vi således også indfriet det 

politiske ønske. Det er en helt 

fantastisk start at få på et nyt 

skoleår, lyder det fra skolelederen.

Den 10. august blev 50 nye 

elever budt elever velkommen til 

Svartingedal Skole, hvilket 

samtidig betyder, at skolen har 

fået 6 nye medarbejdere.

De nye små børnehaveklassebørn 

bor primært i nærheden eller i 

Hasle, men der også børn fra 

Rønne, Nyker, Klemensker, 

Rutsker og sågar Østerlars.

- Min mor kører mig hver dag, så 

sidder jeg bare og kigger ud af 

vinduet, siger 6-årige Victor, der 
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Svartingedal Skole

bor uden for Østerlars. Victor går 

i børnehaveklasse B.

Ellie og Laura kommer fra Nyker. 

Da de begyndte på Svartingedal, 

kendte de ikke så mange, men 

det gør de nu.

- Jeg kendte Laura, Clara og 

Tobias, da jeg startede, nu 

kender jeg mange.  Jeg synes, 

det har været godt at starte i 

skole, siger 6-årige Ellie, der bor i 

Nyker.

Ligesom resten af skolen 

deltager de nye små elever i de 

aktiviteter, der er fælles for alle. 

Blandt andet i dansebånd, hvor 

der hver fredag danses udendørs 

sammen med resten af 

indskolingen.

- Jeg elsker dansebånd, siger 

Caroline fra B. 

Det er Birthe Womb-Olsen, der 

sørger for, at der bliver danset en 

gang om ugen. Hun har overtaget 

undervisningen efter Ahmed 

Shalaby, der var professionel 

danser, og hun gør det godt. 

Efter de seneste corona-

restriktioner sørger skolens nye 

danse-instruktør for, at der stadig 

bliver danset.

- Jeg synes, det er vigtigt, at jeg 

holder fast i det nye, og det de 

har lært, siger Birthe Womb-

Olsen, der kommer hver fredag i 

frikvarteret og danser med 

børnehaveklasserne.

- Jeg elsker at danse med de 

små, for de kender jo kun mig, så 

jeg føler mig mere fri, siger 

Birthe Womp-Olsen, der 

naturligvis ikke kan gøre helt det 

samme som en professionel 

danser. Men hun gør det godt.

Senest har skolens elever 

deltaget i Naturfestivalsugen, 

der løb af stablen i uge 39. Her 

var børne ude at finde kryb, da 

de i to dage lånte Natur 

Bornholms krible-krable-kasse 

med forstørrelsesglas og små 

kasser af plastik til at opbevare 

fangsten i. 

- Jeg synes, det var sjovt med de 

der ting, vi fik med ud, siger Karl 

fra Børnehaveklasse A. 

- Jeg fangede en græshoppe 

sammen med Ida, siger Karl 

klassekammerat, Sara og tilføjer 

et:

- Det var sjovt.

Der blev fanget snegle, 

edderkopper og flere forskellige 

slags biller. 




