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Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk
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Leif Olsen
Toftelunden 22, 3790 Hasle         
Tlf. 44 91 98 09 / 20 15 76 67
Email: leif.olsen@mail.tele.dk

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 28 72 70 11
Email: k.e.olsen@outlook.dk

Sekretær
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Email: githa@jartoft.dk
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Jens Jørgen Rasmussen
Storegade 44, 3790 Hasle
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Strandvejen 2, 3790 Hasle
Tlf. 26 21 46 57
Email: richardt@vang-olsen.dk
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Rigmor Skovgaard
Strandgade 11, 3790 Hasle
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Webmaster: 
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Søren Finne
Østergade 29, 3790 Hasle
Tlf. 51 80 49 85
Email: soeren@finne.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com
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Hasle Byting

Hyggestuen på Hasle Rådhus søger frivillige M/K

Arbejdsgruppen fra Borger Brunch søger frivillige mænd og kvinder, som vil være med til at hygge om 

byens børn og unge i alderen ca. 11 – 15 år. 

Mange børn er alene om eftermiddagen efter skole og indtil deres forældre kommer hjem fra arbejde. Det 

vil vi i arbejdsgruppen Borger Brunch prøve at afhjælpe. Derfor ønsker vi din hjælp. 

Vi søger frivillige til at deltage i vort kommende korps af hyggetanter og - onkler. Ingen betingelser 

angående alder og uddannelse, men modenhed og erfaring vil være en fordel. 

Der vil være et dialogmøde før start, hvor vi sammen fastlægger rammerne for hyggestunden. Lokale er 

stillet til rådighed af Bytinget i Hasle Rådhus.  

Vil du som frivillig være med til at gøre en forskel ved at hygge om de unge et par timer om ugen, så 

henvend dig til Trine Leerskov telefon: 42940130 eller mail: trine.leerskov@gmail.com og få yderligere 

information.

Modtager du ikke 
Hasle Nyt

Hasle Nyt omdeles til samtlige 

husstande i postnummer 

3790 – også til Nej-takkere, 

modtager du det ikke, så 

kontakt

Bornholms Tidende, 

Ekspeditionen 

på tlf. 5690 3055, så vil der 

blive fulgt op på dette.

DEKRA ønskes velkommen til Hasle 

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

Sekretær
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.dk

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

Esport
Merete Verner Krogh
Dambakken 12, 3790 Hasle
Tlf. 31 24 53 58
Mail: merete@verner-krogh.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

Mail: mogens@haugboelle.dk

Klubhusadministration

Rikke Boel

Tlf. 50 98 18 68

Mail: Rikkeboel73@gmail.com

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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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Efterårsvejret raser udenfor når disse linjer skrives, og 

inden vi ser os om så er det vinter - det er der ikke så 

meget nyt i. Men det nye ved dette efterår og vinter 

er, at vi under normale former og uden restriktioner, 

igen kan mødes på banerne ved klubhuset, i 

klubhuset og i hallen og dyrke vores sport. 

Lad os mødes og glædes over de normale tilstande 

vi igen har fået. 

Stævner, arrangementer og mesterskaber

Siden sidste nummer af Hasle Nyt har mange af 

vores medlemmer været til stævner, forskellige 

arrangementer og mesterskaber – inde og ude.  Alle 

har repræsenteret Hasle Idrætsforening på bedste vis.

Ude var der søndag den 10. oktober et fodbold-

stævne på Hasle Stadion for de små poder. Cirka 25-

30 fodboldspillere i alderen 4-11 år og ligeså mange 

forældre var vidne til en god dag på stadion med 

mange glade og ivrige små fodboldspillere.

Inde blev der i Hasle Hallen, samme dag som 

fodboldstævnet, afholdt bornholmsmesterskaberne 

i bordtennis. Her var vi vidne til mange velspillede 

og spændende kampe, med finalen i herresingle 

som dagens bedste, hvor Benjamin Lillelund blev 

mester for 5. år i træk. Mesterskabernes mest 

vindende spiller blev Marie Deckert med hele 6 

mesterskaber. Et stort tillykke til Marie og 

Benjamin.    

Lørdag den 16. oktober havde vi i samarbejde med 

Hasle Byting endnu et arrangement, ”We Walk”, 

under overskriften ”Hasle i Bevægelse”. 

Lokalhistoriker Kurt Marker fra Muleby var guide for 

knap 35 deltagere i en både blæsende og informativ 

tur til Kullatippen og tyskernes 

Ubådsstøjmålerstation ved Levka.

Banko og Sildefest

De ugentlige bankospil og den årlige sildefest giver 

gode økonomiske bidrag til vores idrætsforening.

Bidrag som i de sidste år, pga. Coronaen, har været 

betydeligt mindre end tidligere år.

Vores trofaste hjælpere til Banko har igen kaldt 

sammen til vores populære bankospil. Hvis du er til 

hygge og spænding - og hvor du samtidig er med til 

at støtte vores forening – så er det onsdag aften kl. 

19.00 i Klubhuset det foregår.

Sildefesten: Efter to år uden Sildefest ser det nu til, at 



7

BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi starter onsdag den 15. 
september 2021 kl. 19:00 
og spiller hver onsdag til 

og med onsdag den 
27. april 2022.

Husk ka ekoppen.

Hasle Idrætsforening

vi til næste år igen kan afholde byens fest. 

Sildefestudvalget holdt midt i oktober det første 

planlægningsmøde til Sildefesten 2022, og de er fuld 

af gå på mod og ser frem til at afholde den 

traditionsrige fest med musik, mad og drikke og 

hyggeligt samvær. 

Nyt regnskabssystem 

Vi har siden sidste kontingentopkrævning skiftet 

vores regnskabssystem ud med ”Conventus”. Målet 

er, at alle foreningens medlemmer i fremtiden skal 

betale deres kontingent online. Det har givet nogle 

udfordringer, da vores nuværende hjemmeside ikke 

helt var gearet til denne ændring. Det skyldes, at 

systemet ikke kunne håndtere den tidligere 

annoncerede corona-rabat på kontingent samt 

rabatten på halv kontingent når man dyrker flere 

idrætsgrene. Udfordringerne med 

kontingentbetalingen er nu løst, og vi beklager 

eventuelle opståede problemer. 

Medlemsmøder og Generalforsamling 

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. Jeg 

opfordrer til, at du møder op og sætter dit præg på 

den idræt du går til. 

Til slut vil jeg ønske jer alle et godt efterår og en god 

vinter med jeres idræt i HIF.

De bedste hilsner

HC

(Hans Christian Pedersen)

Petanque

Vi startede juli med at afholde vort udvidede vinspil, 

der var rigtig mange deltagere, det var meget 

glædeligt. Vore  to hold i DGI turneringen var hold 1 i 

C rækken, de endte på en 4. plads. Hold 2 i A rækken 

endte på en 6. plads, og spiller derfor i næste sæson i 

B Rækken. Klubmesterskab i Single blev afviklet 

søndag den 8. august med deltagelse af 9 spillere, 

og efter nogle gode kampe, kunne vi kåre Kaj Erik 

som klubmester, efterfulgt af Bernt, Bo og Senna.. 

Mellem indledende kampe og finalen, hyggede vi os 

med  den medbragte frokost, en rigtig hyggelig dag.

Femkamp søndag den 5. september måtte vi 

desværre af forskellige årsager aflyse, men vi 

kommer igen næste år.

Vore næste arrangementer er den årlige julefrokost 

lørdag den 20. november, invitationer er, når dette 

blad kommer, allerede udsendt.

Det årlige medlemsmøde er planlagt til lørdag den 

15. januar  i HIF`s klubhus.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, samt 

et godt nytår.

Kaj Erik Hansen 



8

Hasle Idrætsforening

Medlemsmøder
Petanque: Lørdag den 15. januar 2022 kl. 13.00 i klubhuset
Gymnastik: Dato og sted vil blive annonceret på hjemmesiden o. 1. december
Fodbold: Dato og sted vil blive annonceret på hjemmesiden o. 1. december
Bordtennis: Dato og sted vil blive annonceret på hjemmesiden o. 1. december
Kroket: Mandag den 7. februar 2022 kl. 13.00 i klubhuset
Badminton: Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00 i pavillonen ved Hallen

 Generalforsamling

HIF: Fredag den 18. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset

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

Hasle igen i Bevægelse

Hasle Byting og Hasle Idrætsforening har i 2021 lavet 

en række fælles arrangementer med overskriften 

”Hasle i Bevægelse” – inspireret af Danmarks Radios 

landsdækkende satsning ”Sammen i Bevægelse”. 

Lørdag den 16. oktober var der ny mulighed for 

komme med på en ny We Walk-tur i Hasle.

Der var stor interesse for arrangementet, og de godt 

35 fremmødte kunne glæde sig over friskt efterårs-

vejr – noget blæsende, men tørt.

Den lokale historiefortæller Kurt Marker kom og tog 

os med på en spændende tur til ”Kullatippen” og til 

resterne af tyskernes Ubåds-lyttestation i Hasle 

Lystskov.  

På turen blev både nye som gamle Hasle-boere 

klogere på sit nærområde, og de fik god lejlighed til 

at få en snak med andre medborgere.

Som afslutning på turen bød Hasle Byting og Hasle 

Idrætsforening  på gratis kaffe og kage, der blev nydt 

ved bordene i Multihytten.

Har du idéer til fælles, gå- og bevægelsesarrange-

menter, er du altid velkommen til at kontakte HC i 

Hasle Idrætsforening, Leif Olsen i Hasle Byting eller 

undertegnede.

/ Karen-Margrethe Hansen Bager

Kurt Marker gjorde første stop ved ”Kullatippen”

Der blev lyttet til spændende information om tyskernes 

Ubåds-lyttestation
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Hasle Idrætsforening

Mange tilbud i
HIF Gymnastik

Så kom vi i gang med  den nye 

sæson for gymnastikaktiviteterne 

i Hasle Idrætsforening. 

Vi har glædet os til at komme i 

gang, og håber der er mange 

børn og voksne, der har lyst til at 

komme og være med. Det er 

dejligt, at vi nu kan træne igen 

uden Corona-restriktioner. Og 

det er ikke for sent at begynde. 

Bare mød op!

Formanden er selv instruktør på 

Familieholdet, der mødes i Hasle-

hallen mandag eftermiddage fra 

kl. 16-17. Her bydes der på 

gymnastik for de familier, hvor 

far, mor eller bedsteforældre vil 

være aktive med deres yngste 

børn eller børnebørn (0-5 år).

Rytme og spring 

For de lidt større børn er der 

både tilbud om rytme og spring. 

Der er lavet aldersopdeling, så 

piger fra 0.-3.klasser træner 

torsdag eftermiddag, mens 

holdet for 4.-7.klasse træner 

onsdag eftermiddag.

Det er også om torsdagen, at vi 

har vores springhold. Her tilbyder 

vi to hold, der bliver aldersopdelt, 

så det første hold er for børn fra 

3.-5.klasse, og det næste hold er 

for de lidt større børn, fortæller 

Iris Viborg Kofod. 

 

Puls, fitt og SMART 

Til de voksne er gymnastik-

afdelingen glade for igen i år at 

kunne tilbyde ”Puls og Styrke” 

med Ethly Westh. Træningstiden 

er fortsat mandag aften. ”Bliv fit 

for fight”, lyder opfordringen i 

programmet.

 

Torsdag aften der nyt tilbud til de 

voksne i Hasle-hallen.

Vi havde egentlig aftale med en 

Zumba-instruktør, men hun 

meldte fra på grund af en dårlig 

fod. Det er selvfølgelig rigtig 

ærgerligt, men vi er glade for, at 

Jette Junker Pedersen med kort 

varsel har stillet sig til rådighed 

og laver et hold med ”Gymnastik 

for krop og sjæl”. Hun er en 

erfaren instruktør og nytilflytter 

til Hasle.  

 

Ugens sidste tilbud er et hold, 

der træner i DGI-hallen på 

Torneværksvej i Rønne. Her 

tilbyder Karen-Margrethe Hansen 

Bager SMART training, med 

øvelser der stimulerer både krop 

og hjerne. Læs mere om holdene 

på Hasle IF’s hjemmeside. 

 

Iris Viborg Kofod
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Hasle Idrætsforening

Kom og svøm med 
familien

Så har vi taget hul på muligheden 

for igen at komme til Familie-

svømning med Hasle Idræts-

forening. Det sker hver den første 

lørdag i måneden, og det foregår 

i Rønne Svømmehal fra kl. 15-16. 

Der var god plads til de frem-

mødte, der var med til oktober-

svømningen.

Så opfordringen er klar: Sæt 

kryds i kalenderen ved de 

kommende første lørdage i 

måneden frem til og med april 

2022, og bak op om initiativet.

Her har du mulighed for at komme 

og svømme sammen med andre 

HIF’ere – og kombinere med en 

god sludder på bassinkanten 

eller i saunaen.

Mød derfor op i Rønne Svømmehal 

fra kl. 15-16 og få en dejlig, aktiv 

tur med hele familien næste 

første lørdag.

Prisen er fortsat 25 kr. for hele 

familien, der bor på samme 

adresse, og 15 kr. pr. enkelt 

personer.

Karen-Margrethe Hansen Bager

Juletræer 
på Grønbechs Gård

Kom og køb dit juletræ og 
pyntegrønt til juledekorationen 
på Grønbechs Gård i Hasle hver 

weekend i advent

Fredag: 12.00 - 16.00

Lørdag og Søndag, 
samt 21-23/12:  
10:00 - 16:00
Betal kontant eller 

med Mobilepay 

Uden for åbningstid kun med 
Mobilepay

Venlig hilsen,

Højager Skov og Plantage
v/ Finn Holm

Tlf.  21483596
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Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 2916 4950

Bådemotorklubben Columbus

Bådemotorklubben Columbus formål er at bevare 

bådemotorer og maritime effekter fra fiskerflådens 

guldalder i Østersøen. Vi har et museum på Hasle 

havn, hvor vi udstiller bådemotorer og maritime 

effekter, klargjort af foreningens medlemmer. Vi har 

også 2 fartøjer i Hasle havn, en redningsbåd og 

fiskekutteren ”Hansa”. Foreningens medlemmer 

betaler kontingent, men primært lever foreningen af 

frivillige donationer. Medlemmerne har rådighed 

over foreningens værksted og klublokale og 

fisketure med ”Hansa”

Motorklubben har som alle andre foreninger ligget 

meget stille i Civid-19 tiden , men det er dog lykkes 

os at renovere vores museum med væg- og gulv-

maling samt udskifte vores lysarmaturer med LED-

paneler. Så nu er det vores fiskekutter ”Hansa”s tur til 

en omgang. Derfor har vi søgt Danmarks Skibsbevarings-

fond om finansiel hjælp til udskiftning af rådne 

dæksplanker/bord og skanse.

Vi er blevet meget velvilligt behandlet og 

skibsbevaringsfonden har bevilget foreningen 

180.000 kr. som afdrags- og rentefrit lån. Selve 

reparationsarbejdet og værftophold kommer 

anslået til at koste 250.000 kr. så vi mangler stadig 

lidt fondsmidler til vinterens værftophold.

Fiskerfartøjet ”SKARVÖ”, hvis agterende pryder 

Bådemotor museet på Hasle Havn.

Navn: ”SKARVÖ”

Længde: 27 m

Bredde: 6 m

Dybdegang: 3 m

Motor: JM Diesel 7 Cyl. 760 Hp

Tonnage: 138

Bygget af Flekkefjord Slipp & Maskinfabrik i Norge i 

1965 af reder Alex Edvarsson, Höve, Sverige.

Skibet sank i Nexø Havn d. 11.11.2012 under sejlads 

fra Sverige til en køber i England.

Skarvö lå på bunden af Nexø Havn et års tid før det 

blev hævet. Agterenden blev afskåret og 

transporteret til Hasle og i gavlen til det kommende 

museum, som Bådemotor Klubben Columbus 

planlagde at åbne i 2014

Formand: Bjarne Stafaniuk tlf: 21274947 mail: 

bjarne_stafaniuk@msn.com
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Velkommen til CRT – ( Center for regionalforskning 

&Turismeforskning), der flyttede ind i nye lokaler i 

Bymarken 12 den 1. oktober 2021 og holdt 

reception samme dag.

Bytingets indlæg/stikord ved receptionen:

Allerførst tak til CRT for invitationen til at komme 

med et indlæg!

Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Hasle 

Byting har fornøjelse af at byde CRT velkommen til 

Hasle/ Vestbornholm/Guldkysten. Områdets slogan 

er, at det er svært at være sur i Hasle, det har knebet 

lidt på det seneste( BRKs manglende byggemodne 

grunde, manglende boligmuligheder, manglende 

støtte til lokale projekter mv), men Jeres (CRTs)  

ankomst har bidraget stærkt til vort slogan!

Vort håb er, at jeres tilstedeværelse kan være med til 

udvikle de store erhversmuligheder der er i Hasle, 

især på havneområdet, men også her i nærområdet  

og kunne bidrage til at fremme udviklingsplanen for 

turismen frem mod 2030 hvor Hasle er et af 

nedslagsområderne og hvori der tænkes stort også 

omkring formidlingen af området historie. 

(kul,ler,klinker,fiskeri osv)

Velkommen til CRT

Foto: Berit Hvassum

Anne Thomas skev i invitationen, at hun kunne godt 

tænke sig, at høre lidt om bytinget og dets arbejde 

med udviklingen af et lokalmiljø som Hasle, og 

måske lidt om hvilken betydning CRT kan have for 

Hasle. 

Så lidt historie:

Hasle Byting havde opstart i 2004 – med stiftende 

generalforsamling 12.10.2004.

Det første regionsråd startede i 2003 – vejen til 

politikerne blev længere – behov for bedre kontakt. 

Egen erfaring. I perioden 2000-2004 var der mange 

bestræbelser/opfordringer til HT&EF på at starte en 

borgerforening op, der kunne være et talerør overfor 

kommunen.

Behovet var blevet forstærket ved kommunesam-

menlægningen, det endte så at man valgte opstart 

af bytinget, et lokalt netværk (paraply)der i dag har 

31 medlemmer langs kysten fra Vang i nord til Skovly 

i syd. ”Det maritime Hasle” ( Bytinget virker som en 

borgerforening  – Bytinget er uafhængig af 

partipolitik)

Vedtægternes formålsparagraf:

Hasle Bytings formål er, at varetage bysamfundene  

Hasle, Vang, Helligpeder, Teglkås, Rutsker, Tofte og 

Sorthat-Muleby`s interesser, og 

bestandigt arbejde for at 

bysamfundene er nogle gode 

steder at bo og arbejde i, og at 

der er godt serviceniveau på alle 

områder. (såsom: Skole/pasnings-

muligheder/detailhandel)

Hasle Byting koordinerer lokale 

interesser og fælles initiativer.

Hasle Byting har til opgave at 

varetage kommunikationen 

mellem bysamfundene og 

Bornholms Regionskommune 

eller andre for at fremme 

formålet.
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Velkommen til CRT

Arbejdsopgaver: Største opgave 

og den væsentligste anledning til 

at tinget blev er realitet, var at 

arbejde for at komme i betragt-

ning til områdefornyelse. Det 

lykkedes -  byfornyelsesprogram-

met for Hasle blev godkendt af 

kmb. 30.8.2007 med opstart ca. 1 

år efter og sluttede i 2014/15. 

Indsatsområderne var torvet, 

medborgerhuset, havnen/

havnebadet, aktivitetsparken og 

ikke mindst branding hvor 

imødekommenhed var en 

topprioritet. Programmet var en 

igangsætter for en ny optimisme 

og der blev  i samarbejde og 

koordinering med  andre,  iværksat mange aktiviter 

der har skabt opmærksomhed/genlyd over hele øen. 

”Liv skaber liv”. Bladet Hasle Nyt blev startet op i 

2008. Byforskønnelsespris, Ildsjælepris …….

Deltagelse i brugerråd, lokalråd, høringer, kontakter 

til BRK og andre.  Afholde borgermøder om 

forskellige emner. Oprette arbejdsgrupper såsom 

flaghold, blomsterhold, Hasle-Info, KUK i Hasle…

Frivillig indsats er en nødvendighed og skal 

påskønnes – vi har altid ønsket at være en medspiller 

til BRK, men det har knebet med gensidigheden til 

tider. Vi har i de fleste år haft én fast kontaktperson i 

Teknik& Miljø og det har fungeret rigtigt godt.

Tak for at I valgte Hasle som base fremover!  Vi 

glæder os til de muligheder det giver.

Foto: Berit Hvassum

Foto: Berit Hvassum
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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

Hvad skete der til Borger Brunch i 
Hasle og Omegn den 11/9?
v/Trine Leerskov, Hasle IF på vegne af Hasle Byting

40 borgere og 6 foreninger fra Hasle og omegn 

valgte at bruge deres lørdag formiddag i selskab 

med hinanden til Bytingets Borger Brunch. Der blev 

serveret hjemmelavet brunch – bl.a. røræg med 

pølser og bacon, hjemmebagte boller med ost og 

dejlig frugt. 

Bytingets formand, Kaj Erik Morten gav en 

præsentation af Bytingets virke og efterfølgende 

fordelte foreningerne sig på deres stande, hvor 

deltageren kunne få nærmere information omkring 

de enkelte foreninger og give udtryk for hvad de 

mangler og ønsker. 

Ideen med Borger Brunch var en genstart efter 

Corona herunder:

• At få bedre kendskab til hinanden og byens tilbud

• At skabe fokus på mulighed for at iværksætte 

aktiviteter for børn og unge i Hasle og Omegn

• At områdets foreninger kunne præsentere sine 

aktiviteter

• At deltagerne kunne fortælle om hvad de søger og vil.

Hasle Byting håbede, at de med dagen kunne gøre 

flere børn og unge og deres familier opmærksomme 

på de interesseområder og aktiviteter som foreningerne 

og medlemsorganisationer beskæftiger sig med og 

omvendt at give foreningerne og medlemsorganisa-

tionerne inspiration til arbejdet med aktiviteter for 

børn og unge. At børn og unge blev valgt som tema 

skyldtes overbygningen på Svartingdalsskolens 

overbygning, som stiller nye krav til byens tilbud til 

de unge. 

Hasle Byting

Der var en stor idérigdom blandt Borger Brunch 

deltagerne. Arbejdsgruppen har kategoriseret 

idéerne for at kunne skabe handlinger på dem inden 

for den kommende tid. 

Nogle idéer var målrettet direkte til foreningerne, 

hvor idéerne ligger i naturlig forlængelse af hvad 

foreningerne tilbyder i forvejen. Disse ideer er 

afleveret til foreningerne, som nu selv kan arbejde 

videre med dem og få sat handling på. 

Andre idéer krævede noget mere og de blev opdelt i 

4 spor. For alle sporenes vedkommende er det 

besluttet at indlede det videre arbejde med dialog-

møder inden for hver enkelt spor, hvor strategien for 

det videre arbejde fastlægges. Det er en forventning 

af dialogmøderne afholdes i løbet af november.

De 4 spor er:

1. Oprettelse af hyggestue på Hasle Rådhus med 

opsyn af frivillige et par gange om ugen:

Hyggestuen er for de stille børn, som ønsker en rolig 

stund i samvær med andre inden de går hjem. Der 

vil være mulighed for lektiehjælp, håndarbejde, 

puslespil, læsning af en god bog eller en stille snak 

om det som rører sig. Hyggestuen vil have åbent et 

par timer ad gangen. 

Projektet kræver frivillige, som har lyst til at hygge 

om de unge fra og med 5 klasse til 7/8 klasse. Kan du 

lide at være sammen med børn? – og har tid og 

overskud til at være en af de frivillige, er du meget 

velkommen til at deltage. Kontakt Trine Leerskov på 

tlf.: 42940130

2. Etablering af en ungdomsklub for unge i Hasle 

og omegn:

Denne ungdomsklub er tænkt 

som et klubtilbud med profes-

sionelt personale i kommunalt 

regi eller med offentligt tilskud. 

Klubben er målrettet unge fra 

7/8 klasse til 18 år.

Projektet indledes med et 

dialogmøde i begyndelsen af 

november, hvor repræsentanter 

fra Svartingdalens skoles 

Forældreforening, Naturbørne-

haven, Hasle børnehus, SFO og 

deltagere fra Borger Brunch 

bliver inviteret. 
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Hasle Byting

3. Det kreative miljø for børn og unge i Hasle og 

omegn:

Det kreative miljø har udspring i de kreative kræfter i 

byen, som giver mulighed for at tilbyde børn og 

unge aktiviteter, hvor de unge lærer at anvende 

deres kreativiteter. Svartingdalskolen har fine lokaler 

til kreativ udfoldelse, som også må kunne anvendes 

uden for skoletiden. Andre lokaliteter kunne også 

have interesse. Det bliver op til arbejdsgruppen 

definerer det kreative miljø og dets indhold.  

Dialogmødet er med de  kreative kræfter i byen.

4. Det maritime aktivitetshus:

Der var ønsker om at styrke aktiviteterne på havnen 

med en større synlighed og et mere mangfoldigt 

udbud af aktiviteter. Herunder at inddrage de allerede 

eksisterende aktiviteter i kombination med nye 

potentielle aktiviteter. Der var ønske om at skabe et 

rum fra Havneområde via Bystranden og til Fælleden. 

Dialogmøde er tænkt med deltagere fra Kajak-

klubben i Hasle, Bytinget, deltagere fra Borger Brunch, 

Sejlklubben og andre aktører i havneområdet.

Skulle du få lyst til at medvirke i et af sporene er du 

meget velkommen. Kontakt Trine Leerskov på 

trine.leerskov@hasle-if.dk. Alt er nemmere jo flere vi er.

Følg med i udvikling af de 4 spor i de næste Hasle-Nyt.

Roskildegarden og Bornholmergarden gæstede Hasle den 17. okt.



16

Hasle/Rutsker Pensionistforening

(Da det ikke er lykkedes at 

finde en ny formand fortsætter 

vi med kollektiv ledelse)

Bestyrelsesmedlem 

Jørn Rasmussen

Tlf. 5696 4368 / 2347 5568

haslerutskerpensionist@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

Linda Andersen

Tlf. 2018 6394

andersenvestergade@gmail.com

Kasserer / Sekretær  
Johnny Drachmann

Tlf. 6171 3848

haslerutskerpensionistkas@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 

”Søs” Maj-Brit Kofod

Tlf. 6118 1574

mskofod@icloud.com

Bestyrelsesmedlem 
Herdis Jensen

Tlf. 5696 4643 / 3028 4643

herdisj1942@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Jette Vest

Tlf. 6134 1188

jvjv@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Bente Thorsen

Tlf. 4250 3446

bentethorsen1@gmail.com

Efterårs- / vinterprogram 2021 / 2022

Lørdag den 18. november 2021. kl. 12:00 Medborgerhuset

Først ekstraordinær generalforsamling, med et punkt:

Skal vi fortsat være medlem af Danske Seniorer, og hvis vi ikke skal, skal 

de paragraffer, §11 og 12, i vedtægterne der omhandler dette slettes.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning med gule 

ærter, en øl og snaps, pris kr. 120,00

Tilmelding til spisning senest d. 12. november 2021 til bestyrelsen

Fredag den 3. december 2021, kl. 13:00 Medborgerhuset / byrådssalen

Ekstraordinær generalforsamling.

Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. november 

2021, blev vedtaget at udmelde os af Danske Seniorer, og sletning af 

§11 og 12 i vedtægterne, skal dette bekræftes på denne 

generalforsamling.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på gløgg og æbleskiver.

Fredag den 17. december 2021, Kl. 18:00

Julefest på Hotel Herold.

Der er planlagt en hyggelig aften med god julemad, samt risalamande 

med mandelgaver, og kaffe.

Traditionen tro kommer luciaoptoget fra Svartingedalskolen forbi.

Niels Erik Kommer og spiller.

Prisen er 150,00 kr. pr deltager.

Tilmelding til bestyrelsen senest den onsdag den 06. december 2022.

Lørdag den 15. januar kl. 14:00 2022.  Medborgerhuset 

”Piblana”

Den meget populære 

sanggruppe "Piblana", kommer 

og underholder os med sang, 

musik og fællessang.

Der er kaffe/the, og kage til 30 

kr.
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Lørdag den 05. februar 2022 kl.13:30 Medborgerhuset.

Bjarne Kuhre kommer og spiller akustisk

Så mød godt frem til denne eftermiddag.

Der er Kaffe/The og kage til 30 kr.

Lørdag den 26. februar 2022. KL 13:30 Medborgerhuset.

Vi afholder fastelavnsfest med tøndeslagning og rigtig gode 

fastelavnsboller.

Rønne Pensionist kor underholder med deres gode sang og musik.

Prisen er for kaffe/the - kage 30 kr. pr deltager.

Lørdag den 14.  Marts 2022 kl. 14:00 2020 Medborgerhuset

Tur til det vi tidligere kaldte ”Østkraft”, med rundvisning.

Af hensyn til transport, tilmelding til bestyrelsen senest 11. marts 2022.

Lørdag den 9. april 2022 kl. 13:30 Medborgerhuset.

Foreningen afholder den årlige generalforsamling.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 

dage før generalforsamlingen.  

MØD GODT FREM.

Der spilles banko og der vil være gratis kaffe/the og kage. 

 

"Hyggeklubben" v/ sy-damerne har arrangementer hver onsdag i lige 

uger i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00 på Rådhuset. 

Sæsonstart den 22/9 2021

Ledelse: 

Evy Hansen. Tlf. 5696 3032

Inger Hansen. Tlf. 2847 5151

Linda Andersen Tlf. 2018 6394

Ulla Andersen. Tlf. 2929 4202

Inger Jensen. Tlf. 2310 4917

Ret til ændringer forbeholdes.

Følg os på hjemmesiden: www.haslerutskerpensionistforening.dk

Redaktionen af 
Hasle Nyt vil godt 
ønske alle vores 
annoncører og 
læsere en rigtig 

glædelig jul samt 
et godt nytår.

Vi glæder os til igen 
i det nye år at 

kunne udkomme med 
Hasle Nyt 4 gange.
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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:

19. november Café

26. november

pakkebanko og adventshygge

3. december

Jens Jørgen Rasmussen fortæller 

om at ”Herren kom og Herren 

kommer”

10. december

”Gæt en julesang”

med Finn Nygaard

17. december

Vi spiser julemad sammen kl. 

12.30

Godt nytår

Vi ses igen den 7. januar 2022

7. januar Café

14. januar

En eftermiddag med sognepræst 

Per Munch

21. januar  Café

28. januar 

Palle Kure om pest og passion. 

I en lille sydtysk by markeres 

påsken på en særlig måde...

4. februar 

Besøg af Birte og Carsten Møller-

Christensen med ”ønskekoncert” 

og fortælling om, hvordan ”en 

stormagt bliver til”

11. februar 

Vi spiser hjemmelavede 

frikadeller 

kl. 12.30

18. februar Café 

25. februar

Sognepræst Jens Jørgen 

Rasmussen fortæller om 

fastelavn

Råb kun

Du har måske hørt om millionærsønnen, som blev reddet fra at drukne?

Der var 3 drenge, som udførte redningsdåden, og alle 3 skulle have 

belønning, efter det arbejde de havde gjort. 

Hvad gjorde du for at redde min søn?

spurgte den rige mand? Jeg trak ham op i båden, svarede den største af 

drengene.– Og du? Han vendte sig mod den næstældste.– Jeg roede 

båden i land.

De fik ros begge to, fordi de  havde været med til at redde drengen. Så 

vendte han sig mod den tredje. Det var en lille dreng på 5 år.

Var du også med til at redde han?

Nej, jeg fik ikke gjort noget. Jeg hylede og skreg bare!  

Da smilte faderen  til den reddede dreng og sagde: ”Dig der råbte om 

hjælp, skal have den største belønning, fordi du råbte om hjælp. Det var 

din stemme, som nåede overlægen. 

Han bor i en af de hytter derovre  og kom løbende. Han fik liv i min 

dreng, og det har jeg dit råb at takke for!”

Den mindste kan i mange tilfælde være den mest værdifulde. Som det 

hedder i en sang:

”Råb kun, og Jesus vil høre!"

Den store læge hører dit råb.
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ÅRETS JULEKONCERT

Velkommen til årets julekoncert i Hasle Kirke lør. d. 27/11. kl. 19.30. 

Sanger Maj-Britt Vibe Dørken og troubadour Hans Jørn Østerby synger 

både de kendte og elskede julesange og gamle Christmas carols, foruden 

nyere sange. Maj-Britt er leveringsdygtig i det smukke og nænsomme mens 

Hans Jørn byder ind med sange, der kradser en smule i den blankpolerede 

juleoverflade.

Entré 75 kr./voksne og 30 kr./børn under 15 år. Billetter kan købes forud på 

præstekontoret eller ved indgangen.  

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

Præstesekretær, Hanne Landberg, 

træffes tor. 8.30 – 14 på kontoret. Man-

tirs. og tors-fre. kl. 8.30-12.30 desuden 

på telefon: 29310504. e-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Elna Rønne Debel

Træffes bedst onsdag og fredag 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 – Du kan også 

finde os på Facebook under ”Hasle-

Rutsker sogne”.

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af Hasle 

Nyt sendes inden d. 28. januar til 

sognepræsten. 

JULEHJÆLP

Folkekirken i Hasle-Rutsker uddeler efter ansøgning et antal 

julehjælpspakker/poser. Indeholder primært madvarer. Værdi ca. 600 

kr. Uddeles få dage før jul.

Ansøgning om en julehjælps-pakke kan rettes til sogne-præsten på 

jjra@km.dk eller tlf. 51510945.

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
Otte aftener om ti gode bud 

Den 20.01. kl. 19.00 - Vi tror på forældres betydning

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

v/ sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby, Klemensker

Den 10.03. kl. 19.00 - Vi tror på én god Gud

1. bud: Du må ikke have andre guder end mig

2. bud: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

v/ sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, Hasle-Rutsker

Begge aftener foregår på Rådhuset, kultur og medborgerhus, 

Storegade 64, 3790 Hasle. Alle er velkomne.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

NOVEMBER

14. – 24.s.e.trinitatis, Matt 9,18-26
9.00 Ruts 
10.30 Hasle 
Indsamling til Menighedsfakultetet i Århus.*

21. – Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
10.30 Fællesgudstjeneste i Ruts. Carsten Møller-
Christensen

28. – 1.s.i advent, Luk 4,16-30
9.00 Ruts
10.30 Hasle, Familiegudstjeneste.
Afslutning for minikonfirmander

DECEMBER

3. 
16.00 Hasle, Børnefamilie-gudstjeneste med 
Kirkeklubben.

5. – 2.s.i advent, Matt 25,1-13
9.00 Hasle
10.30 Ruts

12. – 3.s.i advent, Luk 1,67-80
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle

19. – 4.s.i. advent, Joh 3,25-36
10.30 Fællesgudstjeneste i Hasle. Carsten Møller-
Christensen

24. – Juleaften, Luk 2,1-14
11.00 Toftegården
14.00 Rutsker
15.30 Hasle
Flerstemmig sang og fløjtemusik ved begge gudstj.
* Indsamling til Børnesagens fællesråd 

25. – Juledag, Johs 1,1-14
Ruts 10.30 
Hasle 14.00
Prædikant ved begge gudstj. Filip Ambrosen
* Indsamling til Børnesagens fællesråd 

26. – 2. Juledag, Matt 10,32-42
10.30 Fællesgudstjeneste i Hasle, 
* Indsamling til forfulgte kristne

JANUAR

1. – Nytårsdag, Matt 6,5-13
16.00 Fællesgudstjeneste i Hasle. Kransekage eft. gudstj.
Trompetmusik.
Indsamling til Det danske Bibelselskab 

2. – Helligtrekongers søndag, Matt 2,1-12 eller Joh 8,12-
20.
10.30 Fællesgudstjeneste i Ruts. 

7. 
16.00 Hasle, Børnefamilie-gudstjeneste med 
Kirkeklubben.

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

16. – 2.s.e.h.3k, Joh,4,5-26
10.30 Fællesgudstjeneste i Hasle. Kirkekaffe
Afslutning for Evangelisk Alliances bedeuge

23. – 3.s.e.h.3k, Luk 17,5-10
10.30 Hasle  
13.00 Ruts FDF's Nytårsfest

30. – 4.s.e.h.3k., Matt 14, 22-33
14.00 Fællesgudstjeneste i Ruts.

FEBRUAR

4. – 16.00 Hasle, Børnefamilie-gudstjeneste med 
Kirkeklubben.

6. - Sidste s.e.h.3k, Joh 12,23-33
9.00 Hasle 
10.30 Ruts

13. – Søndag septuagesima Matt 25,14-30
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle

20. – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
9.00 Hasle
10.30 Ruts

27. – Fastelavnssøndag, Luk 18,31-43
9.00 Ruts
10.30 Hasle. Fastelavns- familiegudstjeneste. 
Fastelavnsboller og tøndeslagning på Rådhuset. 

MARTS

6. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
9.00 Fællesgudstjeneste i Hasle, Peter Hauge 
Madsen

13. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle  

20.  – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts   
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AKTIVITETER 

NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-Rutsker

NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder bl.a. enkeltstående 

eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller 

regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi 

tilbyder også læseklub, vandrefællesskab, m.m. - Hvis 

du er interesseret i at lave en aftale om nogle af 

tilbuddene så kontakt sognemedhjælper Elna R Debel 

eller sognepræsten og hør nærmere. 

ÅRETS VEJ Hasle-Rutsker 2021

Efter inspiration fra Knudsker Sogn begyndte 

Folkekirken i Hasle-Rutsker sidste år en ny tradition, 

som vi kalder Årets Vej. Det betyder, at vi hvert år 

udvælger en vej i henholdsvis Rutsker og Hasle sogne. 

Alle som bor på de udvalgte veje, får en lille advents- 

og julehilsen fra Hasle- og Rutsker kirker. I år vil 

hilsnerne blive uddelt d. 12. november til Gammeltoft 

i Hasle og d. 13. november til Kirkebyen i Rutsker. Det 

er NæsteCare Hasle-Rutsker, der står for den praktiske 

uddeling. 

KOMMENDE KONFIRMATIONER 

2022: Hasle Kirke d. 10. april. 

2023: Ruts Kirke d. 2. april og Hasle Kirke s. 16. april. 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Vi øver hver tirsdag kl 19.30 til 21.00 i Hasle kirke. Vi 

deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og 

synger julen og sommeren ind ved populære 

fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke.

- Vi synger 2- og 3-stemmige salmer og sange – evt. 4-

stemmige, hvis vi får flere mænd med i koret. 

- Der kræves ingen særlige færdigheder, men 

sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt :) 

- Vi holder en kaffe-pause hver gang og sætter pris på 

at have tid til at snakke sammen. -  

- Deltagelsen er gratis! 

- Koret ledes af organist, Sigga Eythórsdóttir og flere 

oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga.

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

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN - At vandre SAMMEN

Du er velkommen til at være med på gå-tur fredag d. 

19. nov. og 3. dec. kl. 10 - ca. 11. Vi læser ved start den 

kommende søndags evangelium og kan så gå og 

tænke- eller snakke lidt om det. Kontakt sognemed-

hjælperen angående startsted. Efter gåturen er der en 

kop kaffe hos sognemedhjælper Elna R Debel i Muleby.  

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Rutsker: 17.11. kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker.

Hasle: Den 11.11. og 02.12. kl. 18.30 i 

konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle. 

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 

Forklaringer:
Hvor intet andet er anført, afholdes gudstjenesterne 
ved sognets præst. 
*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 hver fredag kl. 11.00. 
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Kirkesiderne

Menneske og mand eller kvinde – uanset, hvad jeg føler
Nogle tanker om identitet, krop og følelser  
v/sognepræsten

Hvem er jeg? Jeg er et menneske! Det er min mest grundlæggende 
identitet. Men foruden at være mennesker har vi mennesker også 
sekundære identiteter: Nogle af os er mænd, andre er kvinder. Nogle er 
børn, andre er voksne. Nogle er sorte andre er hvide. Nogle er brune og 
nogle er midt imellem. Det ene er ikke værre eller bedre end det andet 
– for vi er alle sammen mennesker. At være mennesker – er vores mest 
grundlæggende fælles identitet. 
Men hvordan ved vi det egentligt – at vi er mennesker og mænd eller 
kvinder, sorte eller hvide osv.? 
Jo, fordi vi kan se det og høre det og mærke det på vores kroppe. Så 
bortset fra meget, meget få mennesker, hvor der er biologisk tvetydige 
tegn på køn – så behøver ingen være i tvivl om, hvem eller hvad man er. 
Om man er menneske eller dyr, kvinde eller mand, sort eller hvid eller 
brun. Det er en biologisk virkelighed.
Hvis man derimod forsøger at forankre sin identitet i sine følelser (som 
mange forsøger i vores tid), så skaber det stor identitets-forvirring, for 
følelser er ikke til at få hold på. Lad os holde fast i den biologiske 
virkelighed – både når vi tænker på, hvem vi selv er – og hvordan vi 
bygger et samfund sammen.  

Børnekor i Hasle

For alle børn fra 0. til og med 
3. klasse. Vi øver i Hasle kirke 
om tirsdagen fra kl. 15.30 til 
kl. 17. Børn fra hele Bornholm 
er selvfølgelig velkomne.

Vi synger en masse sjove 
sange og smukke salmer, 
danser og laver body percus-
sion og lærer alt muligt, både 
om musikken og om kirken.

Deltagelsen er gratis og vi får 
en tår saftevand og en kiks 
hver gang. 

Hvis du har lyst til at komme 
med i koret – eller få mere at 
vide, skal du/dine forældre 
bare kontakte mig. 
Tlf. 26290936 eller 
mail: sigga@mpiri.org

Kh Sigga organist og korleder

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn 4 år til 3. klasse
Leder af klubben er småbørnsmor, Jonna Østergård. Desuden er der to helt 
unge hjælpeledere på 14 og 15 år og to ældre, der hjælper til. 
Klubben er målrettet børn mellem ca. 4½ år til og med 3. klasse – 
Formidlingen er inspireret fra Godley Play.
Du kan finde oplysninger om Godley Play på: http://soendagsskoler.dk/
index.php?id=350
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna på tlf. 22168752

Program indtil 1. februar, hver gang kl. 16.00: 
12.11: Kreativitet
19.11: Godley Play, Den gode hyrde
26.11: Sang og dans
03.12: Børnefamilie-gudstjeneste i Hasle Kirke 
10.12: Sang og dans, julesange
17.12: Kreativiet, julehygge og -leg
07.01: Børnefamilie-gudstjeneste i Hasle Kirke
14.01: Sang og dans, om dåben
21.01: Godley Play, om dåben
28.01: Kreativitet

Vi synger julen ind i kirkerne:

Ons. d. 01.12. kl. 19.00 i 

Ruts Kirke. Luciaoptog ved børn fra FDF.

Tirs. d. 14.12 kl. 19.00 i Hasle Kirke. Kirkekoret og børne-koret 

medvirker. Luciaoptog ved børnekoret.
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Håndarbejds Café

HÅNDARBEJDSCAFE'EN 
I HASLE 

Er startet godt op  igen med 16   

damer. 

Fremover mødes vi  i Rådhussalen 

torsdage i ulige uger fra kl 10-12.

Medbring egen kaffekurv og 

håndarbejde.

Et godt socialt og hyggeligt tilbud 

VELKOMMEN 

Marianne Lind

JULEMARKED I HASLE

Lørdag d. 11.december kl 10-16 & Søndag d. 12.december kl 10-15

-i det gamle rådhus i Hasle-

Kom og bliv inspireret til julepynt og julegaver. Nyd en kop kaffe og et stykke kage

Udlodning af gevinst hver time begge dage

VELKOMMEN 
Arrangør :Marianne Lind
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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, fiskerbå-
de, gamle biler og motorcykler, 
gamle forretninger og virksom-
heder.

Kunne du/I tænke jer at se hvem 
der stod fadder på f.eks. dine 
bedsteforældre ja, det vil vi me-
get gerne hjælpe med, da vi har 
de bornholmske kirkebøger.

Bestyrelsen

Arrangementer

November
Lørdag den 20. november kl. 13.30 i Den store Sal.

30. års jubilæum.

Vi har den store glæde at kunne byde stifterne af Hasle - Egnens 

Lokalhistorie, Arne Ipsen og Jørn Sjøholm velkommen. De vil fortælle 

om dengang for 30.år siden, da De startede foreningen. Jørn Sjøholm 

vil også fortælle lidt om Margrethe kirken på Costa del Sol, som han var 

med til at starte op. Datoen for starten af Lokalhistorien var den 

31.12.1991, men den dag er ikke så velegnet til at lave et sådant 

arrangement, så det bliver lidt før. Mød nu rigtig godt op til denne dag 

med en fantastisk historie. Tilmelding på tlf. 2621 4657, senest den 16. 

november.

December
Lørdag den 4. december kl. 13.30 i Den store Sal.

Så prøver vi igen, tredje gang må være lykkens gang. Lillian Hjorth 

Westh kommer og fortæller om ”Livet hjemme på landet ved juletid”. 

Tilmelding på tlf. 2621 4657, senest den 30. november.

Onsdag den 8. december på Hasle Torv kl. 14.30.

1658 arrangementet, se program et andet sted i bladet.

Januar 2022
Lørdag den 22. januar kl. 13.30 i Den store Sal.

Foredrag ved Knud Andersen, Jydegård, han kommer og fortæller om 

sin skolegang og sin tid som politiker og borgmester i Hasle. Tilmelding 

på tlf. 2621 4657, senest den 17. januar.

Februar
Lørdag den 19. februar kl. 13.30 i Den store Sal.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 11. februar. 

Efter generalforsamlingen kommer Benny Thiesen fra Rutsker og 

fortæller sin historie om iværksætteren, foreningsmanden og fortaleren 

for fællesskabet i Rutsker. Nemlig murermester Harry Thiesen fra 

Fuglesangen. Tilmelding på grund af kaffebrød, senest den 11. februar 

på tlf. 2621 4657. 

Marts
Lørdag den 19. marts kl. 13.30 i Den store Sal.

Der har vi to foredragsholdere, nemlig Kurt Marker og Per Jacobsen. De 

to herrer skulle vi have haft den 9. april 2021, til at fortælle om russernes 

tid på Bornholm, men det blev aflyst på grund af Covid 19.

De kommer nu og fortæller om Levkalejren og om Campanella i 1945 - 

46. Kom og hør deres spændende oplevelser og historie fra dengang. 

Tilmelding på tlf. 2621 4657, senest den 15. marts.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Rekonstruktion af et udgravet bådhus fra vikingetiden

Rennesøy, Rogaland i det sydvestlige Norge.

Ved Equihen Plage i Nordfrankrig tjente nogle af de største bådhuse tidligere som beboelse for fiskerne.

I moderne tid har man opført nye, der udlejes som sommerboliger.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Lidt om ”Drengehjemmet” og Vang 
Havns gamle bådhytte

Af Hans Kapel

Fortsat fra Hasle Nyt 2 - 2021

Bådhytter eller -huse udenfor Danmark

At genanvende udtjente fartøjer er en nærliggende 

tanke, men hvem der først fik ideen til at lade dem 

indgå i husbyggeri, fortaber sig i fortidens tåger. 

Måske var det vikingerne? I hvertfald er det 

påfaldende, at bådhytternes udbredelse omtrent 

følger de ruter, vikingerne fulgte.

På Rennesøy i Rogaland udgravede arkæologer i 

1991 tomten af et naust (bygning til opbevaring af 

både), som man mener kan have været overdækket 

med et skib. Bygningen er forsøgt rekonstrueret.

I Scotland, på Shetlandsøerne og i Normandiet, er 

mange bådhytter bevaret, og man betragter

dem her som en værdifuld del af den regionale 

kystkultur. Der gøres et stort arbejde for at sikre de

ældste af dem, ligesom der mange steder opføres 

nye med moderne bekvemmeligheder, som

udgør et stort potentiale i turistmæssig 

sammenhæng.
Eksempel fra Shetlandsøerne hvor et stort bådehus er 

anvendt som hestestald.
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ER HASTIGHED 
OGSÅ VIGTIG 
FOR DIG?

Lad mig slutte denne lille beret-

ning om et nu næsten forsvundet 

fænomen her på Bornholm ved 

at bringe et eksempel på en 

bådhytte fra den klassiske 

litteratur.

I Charles Dickens berømte værk 

”David Copperfield” fra 1850 

omtales ”Mrs. Peggotty” som er 

Davids barnepige og familien 

Copperfields husholderske.

Peggotty er i romanen en slags 

reservemor for David og har en 

meget stor indflydelse på hans 

opdragelse og livssyn. Clara 

Peggotty er fiskerkone og bor 

sammen med sin mand Daniel, 

der er krabbe-og hummerfisker, i 

et lille hus ved stranden, hvis tag 

netop er en omvendt båd.

Handlingen foregår i byen 

Yarmouth i det sydøstlige 

England.

For folk med hang til det maritime, 

kender fantasien ingen grænser. 

Bådhus eller husbåd?
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Ældre er gode 
historiefortællere

Historie skaber sammenhæng 
mellem før og nu. Og folks 
personlige beretninger sætter 
kulør på historiefortælling. De 
giver hverdagshistorie og tids-
billeder. Og vi må ikke glemme 
de mennesker, der opbyggede 
samfundet. I det følgende 
eksempler på gode møder med 
ældre i Hasleområdet.

I 1970’erne blev det tradition, at 
når jeg kom til Hasle, skulle jeg 
besøge to elskelige mennesker i 
Korsgade: Fisker Johannes Lind 
og hans Asta. Johannes levede til 
1995 og blev 100 år. Han var 
næsten til det sidste en farverig 
fortæller. Og han havde jo oplevet 
næsten et helt århundredes 
fiskeri på godt og ondt. Fra en 
barndom i Teglkås og gennem 
mange år som fisker i Hasle, en 
tid var han også anpartshaver i et 
silderøgeri.  

Johannes Lind var medlem af 
Hasles kommunalbestyrelse og 
blev kendt som et yderst venligt 
og optimistisk menneske. Han 
spillede violin og var en glad 
musiker i min fars pensionist-
orkester. Johannes sagde engang, 
med tilbageblik på fiskeriet: ”Jeg 
har vel nok haft et herligt liv!” 
Trods hårde arbejdsdage var han 
taknemlig over et stabilt kystfiskeri. 

Jeg har brugt hans både realistiske 
og varme beretninger i flere 
skriverier. I Eyvind Linds og min bog 
”Kystens helte” siger Johannes: 
”Jeg glemmer selvfølgelig ikke de 
tider, da fiskerne døjede med at 
få fangsten afsat og ofte måtte 
sænke den i havet. Men da 
Andreas Espersen startede sin 
filetfabrik i Rønne i 1937, kom de 

lyse tider for Bornholms fiskere. 
Han kunne aftage alt, hvad vi 
fangede, og jeg sagde engang til 
Espersen ved en generalforsamling: 
”Du var en ren engel, at du tog til 
Bornholm. For vi bornholmere 
havde nok aldrig selv fundet på 
at starte sådan en greje, som du 
har klaret!” Vi havde også engang 
lidt bryderier med at få licenser til 

Markering af 363 året for Bornholms befrielse 1658
Onsdag den 8. december 2021

 Mødested Hasle Torv

   Kl. 14.30   Fortælling ved Torsten Sletskov

På Hasle gamle Rådhus på Hasle Torv, i Byrådssalen

” I oprørernes fodspor”

Kl. 15.30 Velkomst ved Hasle Bytings formand, Kaj Erik Mortensen 

og trompetfanfare ved musiker Kaj Erik Mortensen, samt 

kransenedlæggelse ved Mindestenen på Hasle Torv.

Kl. 15.50 Foredrag i Den store Sal ved Jesper Lindstrøm Larsen.

Kl. 1658 Vi mødes i Hasle kirke, fælles salme 

og velkomst ved sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. 

Et fyldigt program udleveres i kirken.

Kl. 18.30 Spisning på Hotel Herold, 2 retter & is pris Kr. 160 

Ønsker man at deltage i spisningen skal der tilmeldes på tlf. 2621 4657 

Senest den 23. november. 

Der er 80 spisebilletter, så det er først til mølle.

Spisebilletterne afhentes og betales kontant i Lokalhistorien 

tirsdag den 23. eller torsdag 25. november 

i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 21.00

Man behøver ikke at deltage i hele programmet, 

men kan deltage efter eget ønske.

 Rigtig god fornøjelse. Håber at vi ses.
Fisker Johannes Lind 

(Foto: Erik Borch, i bogen "Kystens 

helte" fra 1992)
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salget af fangsterne, men vi fik 
god hjælp af Rønnes borgmester, 
Niels Nielsen. Hans børn kom for 
resten ofte hos os om sommeren.”

To klinkerfabriksfolk
Da Eyvind Lind og jeg arbejdede 
med ”Kulbryderne ved Hasle”, der 
udkom i 1985, skulle bogen have 
et kapitel om Hasle Klinkerfabrik. 
På ældrecentret Toftegaarden i 
Hasle mødtes jeg med to gamle 
klinkerfolk, fhv. traktorfører Julius 
Hansen og fhv. ovnmurer Rudolf 
Madsen. 

De var begge omkring 85 år, og 
de havde det godt med at 
fortælle minder fra klinkerarbejdet. 
Det var travle tider, men der var 
god atmosfære og præg af en vis 
selvstændighed. Og de havde 
begge varme minder om fabrikkens 
mangeårige leder, Gustav Kähler. 

I årene efter 1. Verdenskrig kunne 
klinkerfabrikken kun afsætte en 
lille del af den sædvanlige produk-
tion – til stærkt faldende priser. 
Afsætningen begyndte at stige, 
der kunne atter sendes varer til 
Tyskland og Rusland. Men økono-
mien var stadig dårlig. Der måtte 
en rekonstruktion til. Den kom i 
1927 i et samarbejde med Korsør-
firmaet H.J. Henriksen og G. 
Kähler. Henriksen og Kähler 
overtog aktiemajoriteten, og 
ingeniør Gustav Kähler stod i 
spidsen for fabrikkens ledelse. 

Julius Hansen fik gode erfaringer 
på sin sjællandske fødeegn: 
Munke Bjergby. Der var han traktor-
fører ved den lokale skærvefabrik. 
Virksomheden lukkede, men to af 
fabrikkens ledere tog  til Bornholm. 
Her anbefalede de Julius hos 
Hasle Klinkerfabrik. I 1933 kunne 
familien Hansen flytte til Hasle, 
og Julius fik et godt og stabilt 
arbejde i ”Kulen”. På Toftegaarden 
fortalte han:   

”Krumhakkerne har jeg set, men 
jeg har ikke selv brugt dem. I min 
første tid på klinkerfabrikken 
kørte jeg med vogne, og grave-
maskinerne kom til Kulen i 1934. 
Det var gravemesteren ansvar, at 

leret blev kørt hen til de rette 
afdelinger. Vi var 16 mand og 
havde kun dagarbejde. 
Arbejdstiden var delt i to hold. 
Det første hold arbejdede fra kl. 4 
morgen til 12.30, det næste fra kl. 
12 til først på aftenen. Under 
krigen kørte vi med generatorgas, 
det var jo før elektricitetsværket i 
Rønne blev bygget. Og jeg husker, 
at klinkerfabrikken fik sin første 
tunnelovn i 1936, det var en stor 
begivenhed. – I 1950 blev jeg 
traktorfører og gravemester hos 
fabrikkens maskinmester. Jeg fik 
mit daglige virke i smedjen, hvor 
jeg bl.a. rensede maskiner. Og jeg 
synes, jeg havde en god tid i de 
næsten 28 år på fabrikken. Det 
var udmærkede tider for virksom-
heden, og ingeniør Kähler 
klarede ledelsen fint.”

Rudolf Madsen var født i Hasle og 
arbejdede i Hasle Klinkerfabrik i 
to omgange. Han fik også  
erfaring på andre områder. Ved 
landbruget, som cementstøber 
hos Hasle Brugs, ved 
kulbrydningen i nuværende 
Rubinsøen og som 
murerarbejdsmand. Min far, der 
var murer, havde et godt 
samarbejde med Madsen og 
sagde om ham: ”Han er en slider!” 
Rudolf Madsen kom igen til Hasle 

Klinker i 1960, samme år som 
Julius Hansen måtte holde op 
efter en arbejdsulykke. Rudolf 
Madsen havde fået et godt tag 
på murerfaget, for indtil pension-
eringen i 1967 var han en værdsat 
ovnmurer. Han fortalte bl.a. 
følgende om perioderne på 
fabrikken: 

”Jeg mødte tidligt om morgenen 
i ”Klinkan”, og i visse perioder var 
der så meget at lave, at jeg først 
var hjemme klokken godt 12 om 
natten. Og så skulle jeg møde 
igen næste morgen. Det var jo en 
temmelig lang arbejdsdag, men 
for det meste var arbejdstiden 
regelmæssig. Jeg havde gode 
arbejdsår derude, for jeg gik 
næsten og rådede mig selv. Og 
jeg havde flinke arbejdsgivere, 
særlig ingeniør Kähler var en 
prægtig mand.” 

De to gamle klinkerfolk udtrykte 
tilfredshed med Toftegaardens 
venlige forplejning. Og de havde 
begge glæde af trofaste besøg af 
deres pårørende. Julius Hansen 
var i øvrigt optaget af at knytte 
tasker af snor og garn. Det var 
rart, når de kunne bruges. 

Traktorfører Julius Hansen

(Foto: Erik Borch, i bogen 

"Kulbryderne ved Hasle" fra 1985)

Ovnbygger Rudolf Madsen

(Foto: Erik Borch, i bogen 

"Kulbryderne ved Hasle" fra 1985)
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er på vej til at starte 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 2022 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

Fortæller og blomsterdekoratør
Den fortælleglade Elin Lund 
boede i rødstensvillaen fra nyere 
tid, med en blomsterrig have, 
over for installatør Regnersen i 
Hasles Storegade. Jeg besøgte 
hende sidst i 1990’erne, og hun 
gav en  alsidig beretning til 
bogen ”Familien på Sandegård”, 
som jeg fik udgivet i 2000. Hver 
gang jeg kom, havde Elin Lund 
bagt en kage, og hun sørgede 
hele tiden for, at min kaffekop var 
fyldt op.   

Elin Lund fik et venskab med mine 
forældre og viste mig sin far, 
Hans Peter Olsens håndskrevne 
erindringer om livet på Sandegård 
fra omkring 1920 og to-tre årtier 
frem. Den energiske H.P. Olsen 
var i nogle år sognerådsformand i 
Knudsker. Desuden strandvagt 
ved Nordstranden. Bornholmske 
Samlinger 1988 viser uddrag af 
hans dagbogsoptegnelser om 
arbejdet på fødegården Skadegård 
i Nyker og senere på Sandegård.

Den sidstnævnte gård ved 
Haslevej og lige uden for Rønne 
var altså Elin Lunds barndoms-
hjem. Hun fortalte om et grundt-
vigiansk præget landbohjem 
med driftigt landbrug. Også om 
en flittig og omsorgsfuld mor, der 
havde tegnetalent. Genboen 
Blykobbe Plantage, gav naturglæder. 
Elin Lund fik en dyb kærlighed til 
natur og blomster. Og hun blev 
kendt for altid at medbringe 
blomster til samvær, privat og 
ved kirkelige og andre sammen-
komster. 

Som frivillig på Toftegaarden 
skabte Elin Lund sammen med to 
andre damer en flot blomster-
udsmykning i anledning af 
Dronning Margrethes besøg i 
1990’erne. Et kapitel i bogen 
giver Elins mundtlige erindringer 
om kartoffelkonernes virke. 
Kartoffelmarkerne udgjorde ca. 
en tredjedel af Sandegaards jord. 
Kartoffelkonerne blev hentet 
rundt omkring med et heste-
køretøj. Hvert efterår lå en snes 
koner på knæ og pillede kartofler 
op af jorden. Elins mor sørgede 

for en god forplejning. I en 
vognport stod der et langt 
frokostbord. Og på ”opgørelses-
dagen” blev der dækket op i to 
stuer. Så blev der festet for 
kartoffelkonerne. 

Jeg brugte beretningen til en 
artikel i Bornholms Tidende. Da 
jeg efterfølgende mødte Elin 
Lund, så sagde hun med et glad 
ansigt: ”Du aner ikke, hvor mange 
mennesker, der er standset op, 
fordi de havde læst, hvad jeg 
fortalte om kartoffelplukningen!” 

Elin Lund gav en virkelig farverig 
historie. Jeg vil bruge den igen i 
en ny version, eventuelt som 
billedforedrag. Mange flere ældre 
fortællere kunne nævnes. Jeg 
samler fortsat på beretninger. 

Arne Ipsen

Elin Lund foran sit blomster-

smykkede hus i Hasle.

(Foto: Erik Borch, i bogen "Familien 

på Sandegård" fra 2000)
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Så nærmer julen sig igen, et nyt år er på vej

Derfor må vi ikke glemme julegaven til Tante Olga, Hasle kalenderen 2022 med de flotte billeder kan hun ikke 

undvære, den kan købes for 105,-kr. 

Vi har også flere forskellige film, samt nogle bøger, af Arne Ipsen og Noomi Mortensen, gode julegaveideer.

Hasle - Egnens Lokalhistorie & filmværksted 
ønsker alle en rigtig glædelig jul.
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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

Grønbechs Gård en eftermiddag i september

Sidder på Grønbechs Gård og har lige overtaget vagten kl. 14.00 – viser en besøgende hen til toilettet og 

tager mig en runde i butikken for at se, om alt er, som det skal være. Butikken er ’et hit’ og sælger pænt (efter 

min ringe mening). 

Et ægtepar er kommet til Bornholm for at se Glasbiennalen, så de får nogle relevante oplysninger om 

udstillingen her og i Rø, inden de starter rundturen op og ned af trapperne. ’En utrolig udstilling om glas – 

også meget forskelligt’ siger en dame. Det er min erfaring, at det er en rigtig god idé at læse, hvad kunstnerne 

har haft i tankerne, da de fremstillede deres værker. Kan sige, at det ret så ofte har hjulpet mig til at forstå og tyde.

’HEJ BØRN – Lån en kuffert’ – og 

gå på opdagelse med Jeres 

voksne. Joh – kufferten 

indeholder ’basic viden’ om de 

materialer, kunsthåndværkerne 

bruger. Man kan føle og se.

Når I læser dette indlæg, er der 

en uge til Grønbechs Gård 

lukker. Så – tak for i år.

Vi er på banen igen påskelørdag 

2022.

Ida Olsen

Grønbechs Gård

TEGNEKONKURRENCE

 

Alle børn indbydes l at deltage i en tegnekonkurrence om jul i Hasle

Der udtrækkes 4 vindere:

En vinder for bedste tegning. Præmie 400 kr.

En vinder for næstbedste tegning. Præmie 300 kr.

En vinder for tredjebedste tegning. Præmie 200 kr.

En vinder udtrukket blandt alle ikke præmierede tegninger. Præmie 100 kr.

Regler for tegnekonkurrencen:

Lav en ot juletegning på et A-4 ark/papir.

På bagsiden skrives hele dit navn, alder, adresse og tlf. nr.

Tegningen indleveres i SPAR i Hasle, 

i perioden 28. nov. - 12. dec.

Tegningerne uds lles hos SPAR i Hasle.

Der må indleveres 1 tegning pr. barn u/12 år.

Vinderne skal være lstede ved præmieoverrækkelsen. 

Hasle Turist- og Erhvervsforening forbeholder sig ret l at bruge 

præmierede tegninger.

Den 18. december kl. 12:00 er der præmieoverrækkelse på 

Rådhuset med indgang fra Rådhusgade.

Hasle Turist- og Erhvervsforening
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KUK i Hasle

Trio Bambuch – Hammarlund – Messerschmidt

Hasle Kirke
fredag den 4. februar 2022 kl. 19.30

 

“Da untem im Tale” - En tysk koncert

Fra J. S. Bach til Kurt Weill, fra folkeviser til romantiske komponister som Schumann og Brahms. Intet er 

original-version; Trioen har fundet deres egen fortolkning og instrumentation, med sang i højsædet. En 

blanding af klassisk, folketoner og jazz. Det er en invitation til en historisk rejse hvor skønhed, 

kærlighed, vemod, vold og længsel indgår samt noget at grine af. Velkommen og god rejse.

Billetter via vores hjemmeside www.kukihasle.dk

Al henvendelse vedrørende arrangementet til kukihasle@gmail.com
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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

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

Den 12. oktober kunne forretningen fejre 20 års fødselsdag. Ugen blev 

fejret med tilbud på bøger. Dagen blev fejret med hygge for kunderne i 

butikken og om aftenen var der sammenkomst for personalet

Vi er kommet godt over corona i butikken. Alle restriktioner er ophævet. 

Vi passer dog stadig på hinanden, spritter af og anbefaler håndsprit til 

vores kunder. 

Vi kan desværre ikke tage imod elektronik (tv, stereo anlæg og 

lignende) da vi ikke har personale der kan kontrollere om det virker og 

ikke ønsker at sælge varer der ikke er brugbare.

Der er masser af julepynt i butikken. Nisser, engle, kugler og så videre. 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses i det nye år som 

starter 3. januar.

Butikkens åbningstider i mellemjulen er 

Mandag den 27. til fredag den 31. dec.

Kl. 10.00 – 13.00

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

Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og

efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række

aktiviteter formiddag og eftermiddag.

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

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

Nexø. Aktivitetscentrene er et åbent tilbud til alle i 

ovenstående målgruppe – ikke kun for eget lokalområde, 

men for alle 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:

Vi  starter  i  uge  36  =  mandag  den  6. september  *) 

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

21 16 84 79

Medlem:

Vakant

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”

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

Vi forsøger p.t. at finde ny 

underviser, så interesserede 

bedes henvende sig, så vi kan 

vurdere tilslutningen.

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

Startstedet kan variere – kontakt 

holdleder.

Jonna Hansen - tlf.: 6063 2716

Stolegymnastik

Onsdag kl. 13:00-14:00.

Der er både siddende og stående 

øvelser.

Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Kortspil

Torsdag kl. 12:15-15:15.

Spillerne har det hyggeligt.

Leif G. Nielsen - tlf.: 2311 0869

Hyggeligt samvær

Torsdag kl. 13:00-15:00.

Strik lapper (15x15 cm) af 

forskelligt restegarn – til 

velgørende formål.

Kom og vær med.

Brita Nielsen - tlf.: 3056 4171

Motion for mænd

Torsdag kl. 15:30-16:30.

Styrke- og konditionstræning.

Johnny Drachmann

tlf.: 6171 3848
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Corona !

Der forekommer stadig enkelte tilfælde af smittede – også her på øen – så vi skal stadig være opmærksomme 

på de enkle forholdsregler

                                                       

• Rengøring: Den enkelte bruger vil blive instrueret i hvor og hvordan man rengør og afspritter efter hver 

aktivitet.

• Symptomer: Har man de mindste symptomer på Corona/influenza må man selvfølgelig ikke  møde op i 

Aktivitetscentret 

 

Fordi vi vil jo gerne både være sammen og passe på os selv og hinanden.

Kommende arrangementer:

Bustur med noget jule indhold fredag, den 26. november der kommer mere på opslag

Syng julesange sammen onsdag, den  8. december kl. 13:00

Aktivitetscentret i Hasle
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

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

Hasle Info

UDSTILLINGER I HASLE-INFO

I Hasle-Info er der skiftende udstillinger af lokale kunstnere. Sig til, hvis 

du gerne vil udstille – normalt 2 måneder ad gangen.

Henvendelse til Britta, hjornagervej15@mail.dk

Karen Dagmar nedtager nu sin dejlige og livsbekræftende udstilling. 

Tak for denne gang. 

 

Næste udstiller er Jennie B. Koch. 

Åbningstider:

Hele året: 

Lørdage kl. 10-12

Desuden i skoleferier og 

ved særlige lejligheder: 

Mandage 10:00-12:00

Tirsdage 14:00-16:30

Fredage 10:00-12:00

Jennie skriver selv:

 

Maleriudstilling på Rådhuset i 

Hasle

 

Jeg er født her i byen og har næsten 

altid boet her. Hasle er en dejlig by. 

Vi har solgt vores hus og kunne 

ikke finde en andelsbolig i Hasle, så 

derfor bor vi nu i Rønne.

 

I sommers havde jeg igen udstilling 

i Vang. Der kom mange mennesker 

og det gik fint.

 

Jeg nyder den smukke bornholmske 

natur, som giver mig inspiration til 

at male. Håber I vil besøge min 

udstilling og at I kan lide mine 

malerier.

Udstillingen starter lørdag den 

20/11 kl. 10-12, herefter hver 

lørdag. Der vil også være åbent, 

når der er julemarked og i 

juleferien.

 

Med venlig hilsen Jennie B. Koch
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masser af andre favorable tilbud fra byens 

håndværkere og forretninger med en værdi af ca. 

15.000 – 20.000 kr.

HASLEpakken
Velkommen til Hasle

Tilbud til alle tilflyttere med 

postadresse 3790 Hasle, med 

tilbud fra byens forretninger, 

virksomheder og foreninger.

Da vi ikke kan få automatisk besked om tilflyttere, 

må du selv give os besked til Karin Pihl, 

mahlert@post11.tele.dk – så du også kan få din 

pakke.

Har du en butik, virksomhed eller forening, der 

endnu ikke med i pakken, så tag gerne kontakt til 

Karin Pihl. Det er gratis at være med på folderen – 

din pris er alene dit tilbud når kupon anvendes.

SKJ

Hasle Turist- og Erhvervsforening

Efter et meget stille år og derfor ingen kontingent-

opkrævning, er det på tide med at få liv i vores Turist- 

og Erhvervsforening igen. Har du som medlem gode 

ideer, brænder for udviklingen på turistog erhvervs-

området i Hasle, så har vi brug for dig. Send gerne en 

mail med dine ideer til formand Kim Sørensen, 

kim@hasle-camping.dk

Er du ikke medlem endnu – og vil du være med til at 

arbejde for at støtte og udvikle turist- og handels-

livet i Hasle området, så meld dig ind i vores forening. 

Du kan være med både som erhvevsvirksomhed 

eller som enkeltperson - Det første år er gratis – send 

en mail med ønske om indmeldelse til vores kasserer 

Karin Pihl mahlert@post11.tele.dk

HTEF bestyrer 2 legater for Hasle Haandværker- og 

Industriforening.

1. legat uddeles til unge håndværkere- og 

handelsstuderende i forbindelse med 

videreuddannelse. Legatet er afkastet af investering 

som vedrører foreningens salg af “Bia Lid” ( Teknisk 

skole) for mange år siden.

2. Varelotteriet – vores andel af overskud uddeles til 

unge håndværkeres uddannelse Uddelingen sker 

hvert år i december efter ansøgning på særligt 

skema, der rekvireres hos kasserer Karin Pihl, 

mahlert@post11.tele.dk Frist for dette års ansøgning 

bliver 05.12.2021 

Turist-og Erhvervsforeningen tilbyder også Hasle 

pakken til nye tilflyttere i Hasle.

Haslepakken indeholder bla. gratis medlemskab i 

byens foreninger i det første år du bor i Hasle og 
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Vi starter ved  

Siegård´s  Ridecenter kl. 11.00 
Vi rider rundt i Hasle by.  

Vi besøger forskellige butikker,  
og ønsker glædelig jul til alle i Hasle. 

Hele turen varer ca. 2 timer. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
   

Julens program i Hasle 2021
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Julens program i Hasle 2021

Fredag den 26. nov.:
Juletræet på torvet tændes kl. 16,30 af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. 

Svartingedal skoles SFO kommer og synger ved juletræet.

FDF´s støtteforening vil sælge æbleskiver fra kl.15.30. 

Gratis gløgg til alle voksne og saft til børnene 

Julemanden vil være på torvet og dele slik ud til børnene.

Lørdag den 27. nov.: 
Kl.19,30 Julekoncert i Hasle Kirke, Sanger Maj-Britt Vibe Dørken og troubadour Hans Jørn 

Østerby underholder.

Entre: 75 kr. Se mere omtale i bladet.

Onsdag den 1. dec.:
Vi synger julen ind i Ruts Kirke kl. 19.00. Luciaoptog ved FDF-erne

Onsdag den 8. Dec.:
Vil vi igen i år markere dagen for Bornholms befrielse, det hele starter på torvet kl. 15.30. 

Derefter foredrag på rådhuset. Kl.16.58 underholdning i kirken og kl. 18.30 spisning og 

underholdning på Hotel Herold (se selve programmet her i bladet)

Tirsdag den 14. dec.:
Vi synger julen ind i Hasle Kirke kl. 19.00. Kirkekontoret og børnekoret medvirker.

Luciaoptog ved børnekoret.

Lørdag den 18. Dec.:
Fra kl. 11.00 vil der være rytteroptog fra Siegårds Ridecenter som rider gennem byen og gør 

ophold ved de handlende, julemanden vil være i byen.

På Rådhuset vil FDF spejderne sælge risengrød med masser af mandelgaver fra kl. 11.00.  

Kl. 12.00 vil tegnekonkurrencens vinder blive kåret og præmierne overrækkes.




