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Hasle og Omegns Byting

Bladet Nyt fra Hasle og Omegn

Som i alle ved stoppede Bornholms Tidende 

med at udlevere Hasle Nyt her i sommer og 

opgaven blev overtaget af FK Distribution i 

Tåstrup, og det har ikke gået som vi forventede, 

mange har ikke modtaget bladet i aug. måned 

men vi håber at  dette  bliver bedre.

Men skulle det ske, at I ikke har modtaget 

bladet i uge 44, kan vi kun opfordre jer til at 

kontakte firmaet på tlf. 4343 9900.

Har man ”Nej tak til reklamer” eller ”Nej tak til 

reklamer og ugeaviser” Hvis det er det sidste, så 

falder Hasle-Nyt ind under denne kategori, og 

så får man ikke bladet.

Vi har et lille restlager liggende i Hasle Info, til 

jer der ikke skulle have modtaget bladet.

Redaktionen

Byforskønnelsespris

På bytingets repræsentantskabsmødet i 2009 blev 

det besluttet at oprette en lokal Byforskønnelsespris.

Formålet for byforskønnelsesprisen er, at udtrykke 

bytingets påskønnelse af en særlig indsats for 

opnåelse af et smukt bybillede, der gør Hasle Bytings 

forenings-/ interesseområde - i henhold til vedtæg-

ternes § 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.

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 sendes til formanden.

Følgende har modtaget prisen igennem årene:

2009 Cafe Emajoka – Christina Lind

2010 Vestergade 38 – Per Ludvigsen

2011 Ikke uddelt

2012 Korsgade 14 – Leif Skov Jensen

2013 Ikke uddelt

2014 Strandvejen 10 - Ole & Jytte Kofod

 2015 Ikke uddelt

2016 Ikke uddelt

2017 Søndre Bæk 8 - Arne og Karen Margrethe Hansen

2018 Ikke uddelt

2019 Storegade 8 - Pernille og Brian Engel Hansen
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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
Christian Kofod
Gammeltoft 10, 3790 Hasle
Tlf. 24 84 83 03
Mail: christian.kofod@brk.dk 

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

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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Skal vi også sælge din bolig?
Din lokale mægler

2 gratis krus fra 
Royal Copenhagen ved en

gratis salgsvurdering

Tusind TAK for et meget
hurtigt salg af vores bolig.
Altid er man blevet mødt
med et smil og søde
medarbejdere, som har
gjort det godt.

Vi er meget glade for
Søren Mortensens
indsats. Nu venter vi
på at få solgt 2 huse
gennem samme
mægler og håber at
det går lige så godt!

Såvel ledelse som medarbejdere yder
et flot og professionelt stykke
arbejde, der skaber tryghed hos en
sælger, og vi vil uden tvivl vælge
Nybolig Bornholm igen ved
hushandler. Tillykke til jer – og
fortsæt endelig med dette høje
niveau.

Jeg følte mig klart
imødekommet og
informeret som
køber af
ejendommen.

Er meget venlige og
altid til stor hjælp
uanset hvad du kunne
komme med af
spørgsmål og altid en
meget smilende og
venlig medarbejder. Alt
i alt en dejlig oplevelse.

Dem vi har haft kontakt
med hos Nybolig Nexø
har været meget
hjælpsomme, venlige og
imødekommende.

Alt forløb som
aftalt og handlen
var i hus med
kort liggetid.

Alle på kontoret har
været meget
hjælpsomme og
imødekommende ved
mine henvendelser om
købet af lejligheden
når jeg ringede til
dem. Tak for det.

Jeg har været 100%
tilfreds og følt, at Nybolig
Bornholm har været
professionelle og dygtige
hele vejen igennem.

Har været meget tilfreds
med salgsforløbet af
min bolig. Kan kun
anbefale NYBOLIG i
Rønne.

De skal have ros for
deres glæde, optimisme
og ærlighed omkring
vores hussalg, det
smitter.

Tak for god
service og
venlighed.” 
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Hasle Idrætsforening

Formanden har ordet

Når disse linjer skrives har efteråret meldt sin 

ankomst – det blæser meget, der er hvide toppe på 

havet og regnen vælter ned. 

Trods det noget ustabile vejr er der godt gang i 

vores udendørs idrætter og indendørs er vi også 

startet op efter sommerpausen.

Dejligt at se den aktivitet der er i og omkring vores 

klubhus og i Hasle Hallen. 

Banko og Floorball
I onsdags (den 14. september) startede Banko op 

igen efter sommerpausen, og godt 60 banko spillere 

mødtes i klubhuset til nogle hyggelige og 

spændende timer. 

Floorball startede også denne onsdag sæsonen og 

det var en fornøjelse at se, hvordan spillerne med 

stor iver brugte stavene og spillet med den runde 

plastikbold bølgede frem og tilbage.  

Der er plads til flere spillere begge steder, og jeg kan 

kun anbefale at man prøver det af – det er bare om 

at møde op. Der er 

Banko hver onsdag kl. 18.30 i klubhuset og Floorball 

hver onsdag kl. 18.45 til 20.45 i hallen. 
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Hasle Idrætsforening

Helt Vild idrætsdag, høstfest på skolen og 
frivilligfest i klubhuset
Lørdag den 3. september afholdt BRK en fælles ø 

dækkende aktivitets- og åbent hus dag for børn og 

unge i tidsrummet 10 til 12.30. Vi var repræsenteret 

med aktiviteter både i og ved klubhuset og i hallen. 

Vi var i hård konkurrence med Svartingedalskolens 

høstfest, og vi fik derfor ikke det antal besøgende vi 

havde håbet på. Men vi fik ”vist flaget”, og både 

børn og forældre fik afprøvet noget af det, vi har at 

byde på i vores idrætsforening. 

Derimod fik vi med stor succés ”vist flaget” til 

skolens høstfest!

Karen-Margrethe Hansen Bager repræsenterede HIF 

med en stand, hvor børnene kunne lege med bl.a. 

sjippetov, bordtennis bold og hulahopring - og hvor 

de voksne fik vores folder med de aktiviteter vi 

byder på i HIF. Rigtig mange kom forbi HIF standen, 

og Karen-Margrethe fik fortalt de interesserede om 

de enkelte idrætsgrene vi har i vores forening.

Lørdag den 17. september holdt vi Frivilligfest i 

klubhuset. Godt 70 hjælpere fra Sildefesten, ledere 

og trænere havde en hyggelig og fornøjelig aften. 

En aften der også stod i fællesskabet og 

frivillighedens tegn. Vi fik talt om HIF fællesskabet 

og om frivilligheden. Vi har et stærkt fællesskab i 

klubben og heldigvis også mange frivillige, men vi 

vil gerne have flere med på holdet. I næste nummer 

vil jeg at lave en ”annonce”, som viser hvad netop du 

kan hjælpe til med i HIF. Aftenen blev gennemført 

med tilskud fra DGI og DIF’s foreningspulje. 

Ovenfor nævnte jeg om ledige pladser til Banko og 

Floorball. 

Gymnastik afdelingen tilbyder også i denne sæson 

en bred vifte af forskellige tilbud, og også her kan 

du nå at komme med, trods det, at man er startet op 

med de forskellige hold.

Det er sådan, at du ”altid” kan nå at være med i vores 

idrætter – der er ledige badminton baner, plads i 

fitness lokalet og ved bordtennisbordene og der er 

også plads på grønsværen til kroket, petanque og 

fodbold.

Hvis du har spørgsmål til nogen af vores tilbud, så 

tøv ikke med at kontakte vores afdelingsformænd – 

navne og telefonnumre finder du her i bladet.

Medlemsmøder og Generalforsamling
I dette nummer af Hasle og Omegn er de forskellige 

afdelingers afdelingsmøder annonceret. Her har du 

mulighed for at bidrage med ris, ros og idéer til 

hverdagen og afviklingen af din idræt. Jeg opfordrer 

til, at du møder op sætter dit præg på den idræt du 

går til.

Den kommende generalforsamling er også 

annonceret, og den afholdes fredag den 24. 

marts       kl. 17.00 i foreningens klubhus. 

Du er velkommen til at møde op og høre om hvad 

der sker i idrætsforeningen her og nu - og om vore 

planer for fremtiden.

Til slut vil jeg ønske alle et godt efterår – og også 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

De bedste 

hilsner                                                                                          

HC

(Hans Christian Pedersen)
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker
3023 6140

Hasle Idrætsforening

BORDTENNIS 

 
TRÆNING 22/23 

 

60+ MANDAGE OG TORSDAGE FRA 9.30-11.30 GRATIS KAFFE I PAUSEN 
SENIOR + FLERE TIRSDAGE FRA 19-21 TRÆNER Peter Stilling 

 

UNGDOM FRA 12 ÅR TIL 18 ÅR FRA 17-18.30 MANDAGE TRÆNER Per 
Koefoed og Olaf 

 

Miniput-UNGDOM FRA 6 ÅR TIL 10 ÅR TORSDAG FRA 14-15 TRÆNER 
Vicki Bachmann 

ALT TRÆNING STARTER I UGE 36 PÅ NÆR 60+ SOM ER STARTET. 

NYT FRA I ÅR ER DET SÅDAN AT DU BETALER ET KONTINGENT I HIF SÅ 
KAN DU DYRKE ALLE AFDELINGER UNDER 18 ÅR SÅ KOSTER DET 600 OM 
ÅRET OG OVER 18 900 OM ÅRET, 

VED INDMELDELSE FÅR ALLE ET NYT BAT 

OPLYSNINGER KENNY JENSEN  

mail kennyjensen535@gmail.com  tlf. 23640167 

Petanque

Sommeren er nu desværre på 
retur, men vi kan se tilbage på 
en  rimelig forårs og sommer-
sæson. Vort hold i DGI turner-
ingen endte på en flot 4. plads 
og spiller derfor også  i næste 
sæson i B-rækken.

Vi måtte desværre udsætte 
klubmesterskab i double på 
grund af at to af spillerne blev 
ramt af hedeslag, så vi 
besluttede at udsætte det til 
2023. 

Vore vinspil har indtil nu været 
pænt besøgt, både af vore egne 
medlemmer og ikke mindst 
spillere fra andre klubber.

Klubmesterskab i single afholdt 
vi søndag den 7. august, hvor vi 
efter nogle meget lige kampe 
kunne kåre  Kaj Erik som 
klubmester, efterfulgt af Senna, 
Bernt og Andreas.
Efter spillet hyggede vi  med 
vores medbragte frokost.

11. september havde vi den altid 
spændende femkamp, hvor 
baneudvalget havde fået nogle 
helt fantastiske baner der skulle 
gennemføres i alt, som stævnet 
siger, fem gange. De dygtigste 
blev belønnet med 1 flaske vin, 
det var Jette, Bo, Iris og Senna, 
det sluttede med at der blev 
serveret 3 stk. smørrebrød pr. 
deltager, vi var for øvrigt 19 
deltagere.

Det næste arrangement er den 
årlige julefrokost der i år 
afholdes lørdag den 26. 
november kl. 13.00

Så når dette blad bliver udsendt, 
er tilmeldingen i fuld gang, vi 
håber selvfølgelig på stor 
tilslutning.

Det årlige medlemsmøde bliver 
afholdt lørdag den 14 Januar kl. 
13.00 i HIF`s klubhus.

Så vi håber at mange møder op.
Hvis der er nogle der kunne 
tænke sig at prøvet at spille 
Petanque så kom ud på 
Damløkkevej 19 på en af vore 
træningsdage som er;

Torsdag kl.10.00 – 12.00
Lørdag kl. 13-00 – 15.00

Søndag  kl.  10.00 – 12-00

Kugler  har vi så i kan låne, så 
mød blot frem.

Vi spiller så længe vi kan, det vil 
sige indtil sneen sætter stop.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig 
glædelig  jul  samt et godt nytår.

Kaj Erik Hansen
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Hasle Idrætsforening

Medlemsmøder

Petanque: Lørdag den 14. januar 2023 kl. 13.00 i klubhuset

Gymnastik: Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.15 i Pavillonen ved Hallen

Badminton: Torsdag den 2. februar 2023 kl. 19.00 i Pavillionen ved Hallen

Kroket: Mandag den 6. februar 2023 kl. 13.00 i klubhuset

Fodbold: Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.30 i klubhuset

Bordtennis: Dato og sted vil blive annonceret på hjemmesiden o. 1. dec.

Generalforsamling Fredag den 24. marts 2023 kl. 17.00 i klubhuset

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, trænere og ledere en rigtig

glædelig jul og et godt nytår!

Kom og spil krocket

Det er både udfordrende og sjovt. 

Du får både motion, frisk luft og 

hyggeligt samvær. Om du er 15 

år eller 90 år er lige meget – der 

er plads til alle. 

Vi spiller mandag kl. 9.30 og onsdag 

kl. 13.00 på Hasle IF Stadion, 

Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Du møder bare op.  

For yderligere oplysninger er du 

velkommen til at kontakte 

Herdis Jensen på tlf. 30284643
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BBAANNKKOO
I Hasle Idrætsforenings 

Klubhus

Damløkkevej 19, Hasle

Vi spiller hver onsdag kl. 
18:30 til og med onsdag den 

26. april 2023.

Husk ka ekoppen.

Hasle Idrætsforening

HIF gymnastik 

Gymnastiksæsonen er godt i gang og vi håber, alle 

har fået betalt kontingent og tilmeldt sig et hold 

eller to. Gå ind på www.hasle-if.dk, og se hvilke hold 

vi tilbyder i gymnastik.

Hvis der er spørgsmål, kan henvendelse ske til 

undertegnede. Husk at meddele, hvis man stopper 

på et af holdene.

En stor tak skal lyde til jer instruktører og hjælpe-

instruktører samt jer forældre som gør en fantastisk 

indsats på holdene. I løbet af vinteren bliver der 

behov for hjælp til forskellige arrangementer og vi 

håber I vil bakke godt op om disse.

Aflysning af gymnastiktræningen pga. af sne, vil 

blive oplyst i Bornholms radio.

Ferie

Juleferie på holdene i uge 52. med opstart fra 

mandag d. 2. jan. Tjek dato på holdene.

Alle hold holder vinterferie i uge 19, 2023.

Medlemsmøde

HIF gymnastik afholder medlemsmøde mandag d. 

30. januar 2023 kl. 19.15 i Barakken. Alle er 

velkommen. Her vil gymnastikudvalget orientere 

om gymnastiksæsonen. Der skal vælges 

udvalgsmedlemmer og der vil blive serveret lidt 

godt til kaffen. Vi håber rigtig mange vil møde op og 

give ris og ros til gymnastikudvalget.

Gymnastikopvisning:

HIFs gymnastikopvisning er lørdag d. 19. marts 2023 

kl. 10.00-12.30 i Hasle Hallen.

DGIs forårsopvisning er d. 25.-26. marts 2023 i 

Aakirkeby Hallerne.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 

aktivt nytår.

På gymnastikudvalgets vegne

Iris Viborg Kofod

Mobil: 51 27 91 22

Hold hjernen friskere 
med SMART og SANS

Selvom gymnastiksæsonen er begyndt i Hasle 

Idrætsforening, har du fortsat mulighed for at 

komme og prøve et nyt tilbud, nemlig et 

kombineret hold med SMART training og SANS.

Vi har tilbudt SMART training i et par sæsoner. Det er 

en sjov motionsform, hvor vi sætter fokus på at 

holde hjernen friskere. Træningsformen styrker 

blandt andet hukommelsen, balancen samt 

koncentrations- og koordinationsevnen. Det nye er, 

at vi i denne sæson kombinerer SMART training 

med et nyt koncept, der hedder SANS.  

SANS, der er en forkortelse af SAng og daNS, 

præsenteres også som ”dans med en sang og hold 

hjernen i gang”.

Når vi arbejder med rytmer og sang kommer de 

fleste af vores sanser grundigt i spil, og det er også 

rigtig godt for at stimulere hjernen. Så det er sved 

både til hjerne og pande.

Alle kan være med – og der kræves bestemt ikke 

erfaring med hverken sang eller dans for at være 

med. Træningsformen er særligt velegnet for 

seniorer, da øvelserne ikke er fysisk udfordrende og 

ikke stiller krav til deltagernes fysik. 

Holdet træner i DGI-hallen på Torneværksvej 20 i 

Rønne hver fredag fra kl. 13.00-14.00. Kom og få en 

uforpligtende prøvetime og se, hvor sjovt det er!

Karen-Margrethe Hansen Bager
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GRATIS FAMILIESVØMNING
med Hasle Idrætsforening i Rønne Svømmehal

adresse: Højvangen 1, 3700 Rønne  

 

første lørdag i måneden kl. 15.00 - 16.00 

Sæt kryds i kalenderen for hele sæsonen!

2022: 1. oktober, 5. november, 3. december 

2023: 7. januar, 4. februar, 4. marts, 1. april 

 

Kom gerne 10 min. før, så du kan være omklædt 

og klar til at hoppe i vandet kl. 15.00.  

 

For HIF-medlemmer med familie  

 

Bare mød op i Svømmehallen – 

der vil være en repræsentant fra HIF  

m.v.h. 

Karen-Margrethe Hansen Bager  

(tlf. 3018 2193) 

på vegne af

HASLE IDRÆTSFORENING

&

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

Hasle Idrætsforening

Gratis svømmehal med
HIF Familiesvømning 

Når dette nummer af Hasle og 

Omegn kommer på gaden, er vi 

godt inde i efterårsperioden. 

Men så er det jo godt at vide, at 

Hasle Idrætsforening har 

prioriteret et godt tilbud til sine 

medlemmer: nemlig gratis 

Familiesvømning i Rønne 

Svømmehal hver den første 

lørdag i måneden. Vi begyndte 

den 1. oktober, men du kan 

fortsat nå at komme med. 

Hasle Idrætsforening har nemlig 

Rønne Svømmehal hver den 

første lørdag i måneden fra kl. 

15.00-16.00 frem til og med april 

2023. 

Derfor skal der nu lyde en 

opfordring til at sætte krydser i 

kalenderen flg. to lørdage i 2022: 

den 5. november og 3. december, 

samt flg. fire lørdage i 2023: 7. 

januar, 4. februar, 3. marts og 1. 

april. Alle dage fra kl. 15.00-

16.00. 

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 

HIF-badedyr. 

Karen-Margrethe Hansen Bager
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Hasle Idrætsforening

Hvornår: Fredage fra kl. 13-14. Første gang 16/9 

Hvor: DGI-hallen, Torneværksvej 1D, 3700 Rønne

Hvem: Alle (55+), der har lyst til at  bevæge sig

SMART training og
SANS styrker hjernen 

Hold krop og hjerne i gang med Karen-Margrethe

Hvad er SMART training 

SMART Training er et træningstilbud, hvor vi både 

arbejder kroppen godt igennem og samtidig laver 

øvelser, der udfordrer hjernen. Øvelserne vil være 

med til at udvikle og forbedre din balance, 

koordination og hukommelse.

Hvad er SANS

SANS er en forkortelse af SAng og daNS. Vi siger 

også "Dans med en sang og hold hjernen igang". 

Men du behøver hverken at kunne synge eller 

danse for at være med. 

Vi har fokus på det positive samvær og fællesskab 

og den gode oplevelse for hver enkelt deltager.

Der er gratis prøvegang - så kom bare og prøv! 

Hvem kan være med?

Målgruppen er primært 55+, men yngre er også 

velkommen. Holdet er både for herrer og damer.

Motionsformen kræver IKKE særlige forudsætnin-

ger. Man skal bare komme i tøj, man kan bevæge 

sig i - og glæde sig til en sjov omgang motion.

Hvem underviser?

Det gør Karen-Margrethe Hansen Bager. Hun er 

uddannet SMART training- og SANS-instruktør. 

Hvad koster det?

Hasle Idrætsforening har indført fælleskontingent, 

så du for 900 kr. kan gå til alle de aktiviteter, du vil.

Går du kun til SMART og SANS koster træningen 

frem til 1. april 2023 kr. 600. 

Har du spørgsmål: Ring til Karen-Margrethe på tlf. 3018 2193  

 

Hasle Idrætsforening har et nyt tilbud til dig: SMART + SANS
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Vækst-Huzet  et hus med liv i

Skonnerten Freias Venner

Skonnerten FREIA vender hjem til Bornholm og 

ligger nu fast i Hasle

Skonnerten FREIA er en 5-stjernet kulturhistorisk 

perle, mindre kan ikke gøre det, skibe som FREIA 

sørgede for vores infrastruktur, så det virkede 

igennem århundreder. Og ikke mindst Her i Hasle, 

med handel, industri og import/eksport, af klinker, 

granit, kul og korn, helt frem til 1980.

Skonnerten FREIA er et af de 3 tilbageværende 

sejlskibe bygget af stål. Skroget er nittet og faconen 

er klippertypen. FREIA var det mindste af Bornholms 

maskinfabriks sejlskibe som løb i vandet fra værftet i 

Rønne, FREIA gik i 1897 i fri fragtfart indenrigs og 

Nord- og Østersøen, og sejlede med fragt indtil 1972 

hvor den blev solgt til Californien og kom under 

Panama flag, senere kom den under Dansk flag igen, 

med hjemhavn i Svendborg og har dog været på 

togt til Vestindien som passagerskib.

I dag er FREIA et foreningsskib, og har brug for al 

støtte og hjælp hun kan få, så hvis i har mulighed for 

at give et nap med, eller vil støtte med jeres 

medlemskab er mere end velkommen.

Vi håber at  får opbakning og støtte nok til at holde 

FREIA i sejlklar stand, så vi kan beholde den her i 

Hasle, og at FREIA kan være med til at starte et 

maritimt sammenhold i Hasle så flere skibe og både 

kan være med til at holde havnen levende.

På vegne af "Skonnerten Freias Venner"

Niels-Jørn
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Hasle Info

HASLE-INFO
ÅBNINGSTIDER

Fra påske til og med 

efterårsferien, åbent hver 

lørdag kl. 10 - 12

Desuden åbent andre 

dage ved særlige 

lejligheder og i skoleferier.

Se månedens information 

på Opslagstavlen

Hasle-Info nyt

En herlig samling frivillige Hasle-

og-Omegn-personer passer 

Hasle-Info.

Disse personer har evalueret på 

Hasle-Infos besøgstal og åbnings-

tider over det seneste år, og det 

er besluttet, at der fremover vil 

være lukket fra efterårsferien til 

påskeferien. 

Dog vil der være åbent ved 

særlige lejligheder, fx nogle dage 

i julemåneden og i vinterferien.

Man kan altid se, om der er 

åbent: HVIS DE BLÅ HASLE-INFO 

FLAG ER UDE, ER DER ÅBENT !

Der er også et opslag på Torvets 

opslagstavle, der viser, hvilke 

dage der er åbent i den 

indeværende måned.

 

Udstillinger

Fordi Hasle-Info ikke har mange 

åbningsdage frem til påske 2023, 

har Michael Hassum lovet os, at 

den nuværende udstilling må 

blive siddende på væggene i 

lokalet over vinteren. Det er vi 

glade for. TAK, Michael! Lokalet 

benyttes også som mødelokale. 

Husk: Hvis de blå flag er ude, kan 

du komme ind og besøge Hasle-

Info og dermed se Michaels 

dejlige billeder. 

Se omtale af Michael og hans 

kunst i det foregående Nyt fra 

Hasle og Omegn, nr. 3, side 17
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Fællesspisning

Storegade 73

3790 Hasle

Tlf. 2916 4950

FÆLLESSPISNING
På Hotel Herold for alle i Hasle og Omegn

2. onsdag i måneden kl. 18.00

Kr. 75,- for en hverdagsret

Børn slipper med en 50'er
Drikkevarer kan tilkøbes

Tilmelding til Hotel Herold på telefon 56964024 
eller mail: helle@hotelherold.dk

Tilmelding af antal pladser, ikke bordreservation

Fællesspisning de næste måneder bliver
9. november, 14. december, 11. januar, 8. februar

Håber at se rigtig mange af jer der altid har boet i Hasle og omegn 

eller jer der lige er flyttet her til.

Nye og gamle

Unge og ældre
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Hasle/Rutsker Pensionistforening

Formand / Fanebærer
Jørn Rasmussen
Tlf. 5696 4368 / 2347 5568
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Næstformand
”Søs” Maj-Brit Kofod
Tlf. 6118 1574
mskofod@icloud.com

Kasserer
Villy Jensen
Tlf. 4041 2872
villyjensen3700@gmail.com

Sekretær
Jette Vest
Tlf. 6134 1188
jvjv@live.dk

Medlem / Sekretær
Susanne Pedersen
Tlf. 6463 5078
zuzanne55.com

Medlem 
Herdis Jensen
Tlf. 5696 4643 / 3028 4643
herdisj1942@gmail.com

Medlem 
Linda Andersen
Tlf. 2018 6394
andersenvestergade@gmail.com

Efterårs/vinterprogram 2022/2023

Lørdag den 19. november 2022 kl. 13:00 i Medborgerhuset.

Vi holder hyggeeftermiddag med sang og spisning.

Mød godt frem til gule ærter med flæsk og pølser ”uden perleløg”

Prisen for gule ærter en øl og snaps er 140 kr. pr. prs.

Tilmelding til spisning senest 12. november 2022 til bestyrelsen.

Som noget helt nyt skal der tilmeldinger til alle arrangementer 

fremadrettet.

Fredag den 16. december 2022 kl. 18:00

Julefest på Hotel Herold

Vi har planlagt en hyggelig aften med god julemad, samt risalamande 

med mandelgaver og kaffe.

Vi håber traditionen tro at luciaoptoget fra Svartingedal skolen 

kommer forbi.

Niels Erik spiller hele aftenen.

Prisen er 200 kr. pr. deltager.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 9. december 2022.

Lørdag den 28. januar 2023 kl.? i Medborgerhuset

Folkekære Dirch!

Kom og hør om Danmarks sjoveste skuespiller og komiker Dirch 

Hartvig Passer.

Bornholms bedste fortæller Lillian Hjort-West underholder.

Kaffe/the og kage 30 kr.

Tilmelding til bestyrelsen senest 21. januar 2023

Lørdag den 18. februar 2023 kl. 13:30 i Medborgerhuset.

Fastelavnsfest med tøndeslagning og fantastiske fastelavnsboller.

Rønne Pensionist kor underholder med deres gode sang og musik.

Prisen for kaffe/the og kage er 30 kr.

Tilmelding til bestyrelsen senest 11. februar 2023

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 14:00 i Medborgerhuset

Spiller vi banko.

Tag en pakke med til ca. 30 kr.

Der kan købes kaffe/the og kage 30 kr.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 11. marts 2023

Lørdag den 18. april 2023 kl. 14:00 i 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.

Ret til ændringer forbeholdes.

”Hyggeklubben" v/ sy-damerne 

har arrangementer hver onsdag i 

lige uger i tidsrummet kl. 14.00 - 

16.00 på Rådhuset.

Ledelse:
Inger Hansen Tlf. 2847 5151

Linda Andersen Tlf. 2018 6394

Ulla Andersen Tlf. 2929 4202 

Inger Jensen Tlf. 2310 4917
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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  

Gerne med kopi af forsiden 
af købsaftalen eller 
lejeaftalen – så du også kan 
få din pakke.  

Er din butik, virksomhed 
eller forening 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.

Hasle/Rutsker Pensionistforening

Fredag 2. december kører vi til Sveriges smukkeste julemarked på 

Katrinetorp, en herregård fra 1800-tallet syd for Malmø

Herefter kører vi ud i det blå måske finder vi andre markeder.

Opsamling ved Solgården kl. 05:35

på Torvet i Hasle kl. 05:45 

og bag Velkomstcenteret i Rønne kl. 05:55

Vi er hjemme igen ca. kl. 22:00

Inkl. I prisen:

Overfart Rønne Ystad T/R 

Kørsel i bus med rutineret chauffør.

1 X morgenanretning på færgen på udrejsen

2 X smørrebrød med en drikkevare på færgen på hjemrejsen

Entre til julemarked på Katrinetorp.

Prisen pr. person: 625 kr.

Betales på konto: Reg.nr. 0650 kontonr. 6484409648

Eller MobilePay: 0781RB (HRPF)

Tilmelding og betaling senest d. 14. oktober 2022

Telefon Linda: 20 18 63 94 

Telefon Jette: 61 34 11 88

NB. Hvis der ikke er betalt ved betalingsfristen, bliver tilmeldingen 

annulleret.

Sverigestur
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Café Kilden

Café Kilden er stedet,
hvor alle er velkomne

Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen 
og får læst en fortælling eller anden underholdning. 

Der vil altid være en andagt.

Åbent hver fredag fra 
kl. 14.00 til kl. 16.00

Julegade 14 Hasle

Kontaktperson:
Aase Ambrosen

5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden, 
så ring venligst til Aase Ambrosen

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

Program for Café Kilden

2. halvår 2022

Gør det til en vane

at sige TAK til andre;

at udtrykke din taknemmelighed 

med hjertelighed

uden at forvente at få noget igen.

Begynd at sætte pris på alle 

omkring dig

og snart vil du opdage mange 

flere.

Sæt pris på livet – og du skal se:

det kommer til dig i rigere mål.

Citat Cornelius Plantinga. jr

4. november

Café

9. december

Café

11. november

Danmark dejligst i sang og 

billeder ved Leif Sonne-

Mortensen

16. december

Vi spiser julemad sammen kl. 

12.30

18. november

Café

13. januar

Cafèen åbner igen efter juleferien

25. november

Noget om advent 

ved Torben Hansen

20. januar

Besøg af Edvard Holm Nielsen, 

der fortæller om 

"stenhuggerne - ind i bjerget".

2. december

Pakkebanko og adventshygge

27. januar

Cafè
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JULEKONCERT i Hasle Kirke  

Lør. d. 17. dec. kl. 15.00 – Fri entré

Læn dig tilbage, nyd musikken – og luk julefreden ind!

Gennem gamle og nye, engelske og danske julesange vil vi give rum 

til at dvæle ved julens budskab: 

At Gud blev menneske. 

Louise Tuxen (sang)

Louise er sanger, sangskriver, 

korleder m.m.

Anders Tuxen (Guitar)

Louises bror er efterskolelærer 

og i gang med en diplomuddan-

nelse i Rytmisk musik. 

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 – 14.00 på kontoret. 

Desuden på telefon: 2931 0504 man-fre. 

kl. 8.30-12.30. 

E-post: hala@km.dk

Sognemedhjælper
Stillingen er p.t. vakant

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
01.09 -31.12.2022

Anja Lillemæhlum

E-post: anjalillemh@icloud.com

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 

og Omegn sendes inden d. 25. januar 

til sognepræsten. 

ÅRETS VEJ 2022 - en lille julehilsen.

Den 3. december mellem kl. 14-16 vil alle beboede husstande på 

Storegade i Hasle Sogn og i Vang i Rutsker sogn få en lille julehilsen 

fra arbejdsgruppen NæsteCare og Hasle-Rutsker kirker. Det er nu 

tredje år i træk, NæsteCare Hasle-Rutsker udvælger en vej i 

henholdsvis Rutsker og Hasle sogne, som får en julehilsen. 

Uddelingen af julehilsner til udvalgte veje og gader sker for at gøre 

opmærksom på Folkekirkens diakonale omsorgsarbejde, og for at 

minde om, at kirken er til for alle i sognet. 

Tid Til Tanker

Deltag i et uforpligtende fællesskab, hvor vi er sammen om sang 

og tekster og om at være stille. Sangene vil være små vers, vi stille 

gentager flere gange for at synke ind i sangen, i tankerne og roen i 

kirkerummet. Teksterne kan stamme fra biblen eller fra kendte og 

ukendte mennesker, der har skrevet noget om aftenens emne. 

Onsdags den 23. nov. kl. 20.00 i Hasle Kirke. 

Varighed 30-40 min. 

Vh tidl. kirke- og kulturmedarbejder, Elna Rønne Debel – 50495052
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker

NOVEMBER
6. – Alle Helgens dag, Matt 5,13-16
10.30 Ruts 
14.00 Hasle Kirkekaffe, kirkekoret medvirker

13. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle, nyere lovsang efter prædiken.
Indsamling* til Menighedsfakultetet, Aarhus. 

20. - Sidste søndag i kirkeåret, Matt 11,25-30
14.00 Hasle, fællesgudstjeneste, Kristoffer Nielsen 

27. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
10.30 Ruts 
14.00 Hasle, Familiegudstjeneste med afslutning for 

minikonfirmander. Kirkekaffe

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

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

18. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
9.00 Ruts Kirkekaffe
10.30 Hasle, nyere lovsang efter prædiken

24. – Juleaften Luk 2,1-14
11.00 Toftegården
14.00 Ruts
15.30 Hasle 
*Indsamling: Børnesagens fællesråd

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

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

JANUAR
1. – Nytårsdag, Luk 2,21
16.00 Hasle, Kransekage
Ruts Fælles i Hasle
*Indsamling: Det danske Bibelselskab
 
8. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,421-52 / Mark 10,13-16
9.00 Hasle
10.30 Ruts 

15. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
10.30 Hasle Evangelisk Alliance, nyere lovsang og 

bøn. Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
*Indsamling: KLF – Kirker og Medier

22. – 3.s.e. helligtrekonger, Matt 8,1-13
9.00 Hasle 
10.30 Ruts 

29. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
14.00 Ruts, fællesgudstjeneste, Kristoffer Nielsen

FEBRUAR
5. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
10.30 Hasle
13.00 Ruts FDF Nytårskur 

12. – Søndag seksagesima, Mark 4,1-20
14.00 Hasle, fællesgudstjeneste, Nikolaj Kjærby

19. – Fastelavnssøndag, Matt 3,13-17
Ruts 9.00 Kirkekaffe
10.30 Hasle, Familiegudstjeneste. 

Kirkefrokost og tøndeslagning. 

26. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
9.00 Hasle Kirkekaffe
10.30 Ruts 
*Indsamling: Kristeligt forbund for studerende

MARTS
5. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
9.00 Ruts
10.30 Hasle, nyere lovsang efter prædiken.

12. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28
9.00 Hasle
10.30 Ruts
* Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler

19.  – Midfaste søndag, Joh 6,1-15
9.00 Ruts Fællesgudstjeneste, Elon Lauterlein 

Aftenstemning Hasle Kirke
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Kirkesiderne

21

Øvrige AKTIVITETER 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: 23.11.  kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, 
Rutsker.
Hasle: 17.11. og 01.12. kl. 18.30 i konfirmandstuen, 
Storegade 44, Hasle.
 
KOMMENDE KONFIRMATIONER 
2023: Hasle Kirke d. 16. april.
2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 07. april.

NÆSTECARE Folkekirkens 
omsorgsarbejde Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så 
langt vores ressourcer rækker, bl.a. 
enkeltstående eller regelmæssige besøg 
af en besøgsven eller regelmæssig 
telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi 
tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt 
forskelligt alt efter behov - Hvis du er interesseret i at 
lave en aftale om noget hjælp - eller om at blive 
frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens 
Jørgen Rasmussen. 

JULEHJÆLP
Hvert år lige før jul har NæsteCare mulighed for at 
uddele et antal julehjælps-poser med julemad m.m. 
(Værdi ca. 600 kr.). Hvis du tænker, du har brug for 
det, er du velkommen til at søge allerede nu ved at 
skrive en mail til sognepræsten (jjra@km.dk). Du skal 
ikke oplyse tal for din økonomi eller andre meget 
personlige ting, men bare med almindelige ord, 
skrive et par ord om, hvorfor du søger. 

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

KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn fra 4 år til 3. klasse. Leder af klubben 
er Jonna Østergård. Klubben samles næsten hver 
fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44 i 
Hasle. Begynder igen efter ferie d. 26. august. Mere 
information om børneklubben kan fås hos Jonna på 
tlf. 22168752.

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år 
op efter. Samles ca. hver anden fredag klokken 19-21 
og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og 
hører et eller andet fra Bibelen 
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 
60515989 

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

Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00. 

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 menig-hedsrådsmedlem, Ingrid Boesen dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557. 
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VI SYNGER JULEN IND i RUTS KIRKE
Luciaoptog ved FDF. 

Onsdag d. 7. dec. kl. 19.00. 

Kaffe, kage og sodavand bagefter. 

VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE
Hasle-Rutsker Kirkekor og børnekor medvirker. 

Tirsdag d. 13. dec. kl. 19.00 

Kaffe og honningkager bagefter.
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Kirkesiderne

TO KOR I HASLE KIRKE

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor under ledelse af vores kirkemusiker og korleder 
Anja Lillemæhlum.

Børne/tweens-koret
For alle børn fra 0. til og med 3. klasse. Øver i Hasle kirke om tirsdagen fra oktober af kl. 14.15-15.15. 
Børn fra hele Bornholm er velkomne!
Vi synger en masse sjove og smukke sange, danser og laver body percussion og lærer alt muligt om 
musikken og stemmen. Vi synger et blandet repertoire med et par sange der har en kristen tekst også. 
Vi får en tår saftevand og en kiks hver gang. 

Voksenkoret
Øver hver tirsdag kl 19.30 til 21 i Hasle kirke. Koret deltager ved gudstjenester 3-4 gange om året og 
synger julen og sommeren ind ved populære fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke samt 
forskellige sangaftener.

- Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt :) 
- Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.

Deltagelse i korene er gratis! Hvis man har lyst til at komme med i et af korene er det bare at møde op, 
eller man kan kontakte kirkemusiker, Anja Lillemæhlum, på anjalillemh@icloud.com.

Vores faste organist stopper

Først i september måned modtog vi en opsigelse 
fra vores faste organist, Sigga Eythorsdóttir, der 
har været organist for Hasle-Rutsker sogne siden 
vinteren 2019. Vi vil gerne takke Sigga for den 
store indsats hun ydede som organist og korleder 
i vores kirker, ikke mindst gennem corona-tiden, 
hvor hun gjorde langt mere, end man kunne 
forlange, bl.a. i forbindelse med online-
gudstjenester. Vi var blevet rigtig glade for at 
have Sigga ved orglet om søndagen og foruden 
at være korleder for kirkekoret, startede hun også 
sidste år et lille børnekor – Og hold da op, hvor 
hun kunne få børnene til at synge med energi og 
begejstring. 
Lige umiddelbart mærkes Siggas fravær ikke, da 
hun i forvejen var på orlov, men det er med stor 
beklagelse, at vi må tage til efterretning, at hun 
ikke kommer tilbage igen som planlagt.

Sognepræsten, pva. Menighedsrådet

Gud blev virkelig født i vores verden

Verden er fuld af eventyr, smukke, spændende, 

grusomme, lærerige fortællinger. Juleevangeliet 

er også en særdeles spændende, smuk, lærerig 

og til tider grusom fortælling. Men et eventyr er 

det ikke, for juleevangeliet beretter om noget, 

der virkelig skete. En konfirmand spurgte mig 

engang, efter at jeg havde fortalt noget om Jesus 

og den tid han levede i: Vil det sige, at ham Jesus 

virkelig har levet i denne verden? 

Og det er lige netop, hvad det vil sige. Og det er 

helt fantastisk. Det er virkeligheden, der overgår 

fantasien – at den almægtige, skjulte, evige Gud 

lod sig føde som et lille menneskebarn og levede 

i denne verden som menneske. Og at han 

voksede op som menneske og gik omkring 

iblandt os og gjorde forunderlige ting. 

Efter at Jesus blev født behøver vi ikke mere rejse 

til en fjern ”himmel” et eller andet sted langt 

borte for at finde Gud og lære ham at kende. Nej, 

han er kommet til os. Og selvom vi ikke mere kan 

se ham med vores øjne, så er han stadig midt 

iblandt os, som mennesket Jesus – 

Gudmennesket. 

Kom og lad os opsøge ham i bøn – og glæde os 

over hans evige frelse fra død og undergang. 

Rigtig glædelig jul! 

De bedste hilsner Sognepræsten
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Hasle og Omegns Byting

Redaktionen af Nyt 
fra Hasle og Omegn 
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 Nyt fra Hasle 
og Omegn 4 gange.

Markering af 363 året for Bornholms befrielse 1658
Torsdag den 8. december 2022

 Mødested Hasle Torv

  Kl. 16:30: Velkomst ved Hasle Bytings formand, Kaj Erik Mortensen

Trompetfanfare ved musiker Kaj Erik Mortensen

samt kransenedlæggelse ved Mindestenen på Hasle Torv.

Kl. 16:58: Vi mødes i Hasle Kirke og bliver underholdt 

af en række lokale musikere. Der er fællessalmer.

Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen medvirker.

Kl. 18:30: Spisning på Hotel Herold, 2 retter & is, pris kr. 160

Ønsker man at deltage i spisningen, 

skal der tilmeldes på tlf. 2049 1033 (Lulu Hansen)

senest 24. november.

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

 Rigtig god fornøjelse. Håber at vi ses.
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Hasle og Omegns Byting

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. - 11. 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 17. december kl. 11:00 er der præmieoverrækkelse på 
Hasle Info på Rådhuset.

Hasle Turist- og Erhvervsforening

Arbejdsgrupper under 
Hasle Byting

Flagholdet:
Jørgen Mahlert

Tlf. 50580173

Email: j_mahlert@hotmail.com

 

Blomsterholdet:.
Rigmor Skovgaard

Tlf. 41574954

Email: 

rigmor.skovgaard@gmail.com

 

KUK:
Britta Helweg Larsen

Tlf. 20800264

Email: kukihasle@gmail.com

Da der er et ønske om, at alle 

medlemsorganisationer frem-

over skal have deres kontakt 

oplysninger her i bladet, må 

alle gerne kontrollere og 

indsende evt. ændringer til 

Bytinget.

Den nuværende liste kan ses på 

Bytingets hjemmeside:

http://www.haslebyting.com/

medlemsorganisationer.html
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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:
Johannes Bergmann, tlf. 2447 2104

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. 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

November
Lørdag den 12. november kl. 13.30 i Den store Sal
Julehygge. Traditionen tro med Julesange – Julehistorier – Julebanko – 
Gløgg & æbleskiver – Kaffe & småkager.
Tilmelding på 2621 4657 senest den 7. november.

Februar
Lørdag den 25. februar kl. 13.30 i Den store Sal
Generalforsamling, dagsorden ifølge Lovene.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 17. februar.
Efter generalforsamlingen kommer Bente Pedersen fra Rønne og 
fortæller nogle små historier og synger nogle sange. Mød godt frem.

Marts
Lørdag den 25. marts kl. 13.30 i Den store Sal

Brødrene Anker Hasle

Lørdag, den 25.marts 2023 kl. 13:30 starter fortællingen om den 
fantastiske historie om brødrene Jens og Julius Ankers vej frem til 
skabelsen og udviklingen af en af Hasle bys største industrivirksomheder 
i kraft af dygtigt håndværk, ihærdighed og lidt held.

Virksomheden har siden 1885 præget udviklingen på hele Bornholm i 
mange forskellige sammenhænge fra udbygning eller vedligehold af 
havne anlæg, mejeriudstyr, kul gravning, kraner til stenindustrien og 
meget andet.

Virksomheden er stadig aktiv på samme adresse efter 4 generationer 
Anker, men i dag uden for familiens eje – men det er en tidligere 
lærling som i dag ejer og leder virksomheden sammen med sin hustru.
Mød op og hør den fantastiske historie og medbring meget gerne 
billeder, historier eller andet som har relation til Brdr. Anker – det kan 
evt. være billeder fra deres kunder.
Vi kopierer og tilbageleverer alt materiale alt efter ønske.

I er meget velkomne til at kontakte Johannes Bergmann på tlf. 24472104 
eller møde op på vores mødeaftener tirs. og torsdag 19:00 – 21:00 på 
Rådhuset.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Mødtes på Hasle Rådhus i 

Byrådssalen, hvor alle præsent-

erede sig og fortalte lidt om 

deres forløb.

Det var Per Lyster Andersen og 

Poul Markmann, der havde 

prøvet at samle klassen.

Kaj Erik Mortensen fortalte lidt 

om Hasle og om Hasle og Omegns 

Byting. Undertegnede fortalte 

lidt om Byrådssalen – Byfogederne 

– m.m. – inviterede dem til at se 

Lokalhistorien – kun fire – fem 

stykker kom derind – de havde 

så travlt med at snakke. Derefter 

var der fotografering foran 

Rådhuset af Holger Larsen, 

Klassekomsammen, Skolestart for 70 år siden på Hasle Borgerskole

Bornholms Tidende – klokken 

løber meget stærkt, kl. 11.30 

havde de fået lov til at se skolen 

– kl. 12.00 skulle de spise nede 

på Hasle Røgeri. Krykkefolkene 

Kaj Erik og undertegnede 

stoppede kl. 12.00. om aftenen 

skulle eleverne spise på Hotel 

Herold, hvor de håbede på at se 

gamle kammerater fra Hasle.

Der var to stykker på billedet 

som ikke havde gået i skole med 

dem, men de havde leget med 

Per Lyster Andersen og Poul 

Markmann. – Det var de to små 

der står omme bag – Hans Ulrik 

Jørgensen og Lars Mogens 

Bjørklund Lind. 

Richardt
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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-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Lillian Hjorth Westh og Richardt Vang-Olsen

70 år Skolejubilæum d. 
10. aug. 2022.

Den 10. august 2022 mødtes vi 

igen. Det var i 1. klasse på Hasle 

Borgerskole vi mødtes 1. gang i 

1952. Vi var 36 drenge og piger 

der blev fulgt til skole, af vores 

mødre, den første dag. Vi skulle 

møde kl. 11.00 og jeg husker det, 

som noget meget overvældende. 

Klasselokalet blev godt fyldt op 

med 36 elever, mange mødre og 

nogle lærere. Jeg husker skole-

inspektør A. K. Hansen, frk. Dam 

og Sigfred Mogensen. Så vidt jeg 

husker startede vores skoledage 

kl. 11.00 i den første tid. Kl. 12.00 

var der det store spisefrikvarter. 

Der var kun nogle få fra Hasle 

meget lille Landdistrikt, der 

havde madpakke med, så næsten 

alle løb hjem og spiste varm mad 

kl. 12.00. Efter det store frikvarter 

var der så kun et par timer i skole 

at slå ihjel, og efter skolen så hjem 

med tasken og ud og lege, spille 

fodbold eller ned på havnen, 

stranden og Røgerierne. Alt uden 

forældreopsigt.

De fleste af drengene kendte 

hinanden fra gaderne. Dengang i 

50’erne opholdt børnene sig 

primært udendørs og der var 

mange børn i Hasle, vi var de 

store årgange fra 44 -45, vi var 

krigsbørn.

Efter 5. kl. skiltes vi, nogle 

fortsatte på Hasle Borgerskole og 

gik ud efter 7. klasse. Andre kom 

på Rønne Statsskole i 

Mellemskole, og fortsatte i 

Realen og eller Gymnasiet.

Ud af de 36 elever fra 1952 er 10 

desværre døde, nogle få har vi 

helt mistet kontakten med, men 

vi ved heldigvis hvor flertallet 

befinder sig og de er raske og 

har det godt, nogle endda er 

stadig på arbejdsmarkedet.

Søren Jansson

Foredraget med Lillian Hjorth Westh d. 24. september

Endnu en gang havde vi besøg af Lillian Hjorth Westh, der med sine 

fantastiske fortælleemner gav os en oplevelsestur i Nydammen og især 

GamleDam, hvor Otto J. Lund boede, men kom også langt omkring i 

Otto Lunds liv og levned. En fantastisk historie. Også tak til Birthe 

Pedersen, der hjalp os med at synge 4 af Otto Lunds dejlige sange på 

målet. Vi havde lavet en plancevæg med materialer om Otto Lund, 

samt at vi havde en lille udstilling på Hasle Bibliotek.
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ER HASTIGHED 
OGSÅ VIGTIG 
FOR DIG?

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted

Bornholms Tidende d. 03.09.1948.

To børn fra Hasle forsvundet 

siden onsdag formiddag.

Politiet har nu iværksat 

eftersøgning - Var på vej til 

skole, men har ikke været der.

To små drenge, sønner af arbejds-

mand Harry Mogensen, Gammel-

værk, Hasle, er i onsdags bort-

gået fra deres hjem og har ikke 

siden ladet høre fra sig. Politiet 

har nu iværksat en større 

eftersøgning efter de to børn.

De pågældende er den 12-årige 

Henning og den 9-årige Gunni. 

Onsdag formiddag altså for to 

dage siden - gik de hjemmefra 

på vej til skole. Da de efter 

skoletid ikke kom hjem, blev 

forældrene urolige, og man 

begyndte at lede efter de to 

drenge. Herunder fandt man ikke 

langt fra hjemmet de to børns 

skolemapper, som de havde lagt 

fra sig. En undersøgelse viste 

desuden, at drengene over-

hovedet ikke havde været i skole 

den pågældende dag.

Børnene tog mad med.

Politiet blev derefter underrettet, 

og man er nu i gang med en større 

eftersøgning efter børnene. Der del-

tager politihunde, og hele området 

ved Hasle bliver gennemsøgt.

Man har henvendt sig til familiens 

slægtninge og bekendte ude på 

øen, men det har ikke givet 

resultat. Børnene har ikke været 

der. Da de to drenge forlod 

hjemmet onsdag morgen, tog de 

et stort stykke rugbrød med sig, 

og det kunne næsten tyde på, at 

deres forsvinden har været 

planlagt, og at de ikke har handlet 

efter en pludselig indskydelse 

eller er blevet ofre for en forbryd-

else. Antagelig skyldes deres 

bortgang blot eventyrlyst, og det 

er muligt, de i øjeblikket lever 

som nomader i skovene ved 

Hasle. - Børnene medførte 

desuden en brun grævlinge-

hundehvalp i snor.

Hvordan de ser ud.

De to børn beskrives således: 

Den 12-årige Henning er lille af 

sin alder. Han er lyshåret, og han 

er iført blå, korte benklæder, 

skjorte med hvide og grå striber 

og brune sko. Han er barbenet 

og barhovedet. - Den 9-årige 

Gunni har mørkeblondt hår. Han 

er iført blå slipover, korte, sorte 

benklæder og hvide lærredssko.

Har nogen bemærket de to 

størrelser, anmodes man om at 

henvende sig til politiet.

Sidste: de to børn fundet ved 

middagstid i dag. De havde 

fundet frem til ”Brændegårds-

haven” og morede sig der.

Ved middagstid i dag fik politiet i 

Nexø telefonisk meddelelse fra 

Gdr. Ipsen, ”Brændegårdshaven”, 

om, at de to små drenge sand-

synligvis befandt sig i haven.

De var kommet til haven i 

formiddagens løb, og da de 

ingen penge havde, fik de lov at 

slippe ind. De sjokkede rundt og 

morede sig tilsyneladende 

udmærket.

I radioavisens middagsudsend-

else hørte Gdr. Ipsen efterlys-

ningen fra Hasle, og han kom i 

tanker om den lille grævlinge-

hund, som børnene i haven havde 

med sig. Da han yderligere fik 

oplyst, at de hed Henning og 

Gunni, ringede gårdejeren til 

politiet i Nexø, der straks sendte 

en vogn op og afhentede dem.

Sov i en høstak i nat.

Til politiet har de forklaret, at de i 

nat havde sovet i en høstak, og 

at de var gået helt fra Hasle til 

Ibsker. Gdr. Ipsen siger i denne 

forbindelse til os, at det vakte 

hans mistænksomhed, at de to 

drenge overfor ham forklarede, 

at de var fra Aarsdale, men 

samtidig oplyste, at de aldrig 

tidligere havde været i ”Brænde-

gårdshaven”. 

De to ”Turister” er nu i god 

behold tilbage i hjemmet.

En lille historie om to raske drenge fra Gammelværk, der tog sig en tur til 
Brændegårdshaven
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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 vil 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 2023 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
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Hasle Egnens Lokalhistorie & Filmværksted 
ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår.

Hermed på opfordring 
fra Kaj Erik en lille 
beretning om vort 
skolejubilæumstræf den 
10. august.

Onsdag den 10. august 2022 

havde vi set frem til i et godt 

stykke tid, da det den dag var 70 

års siden, vi  i 1952  mødte op - 

de fleste af os med mor ved 

hånden - på Hasle Borgerskole.

36 var vi - der var vist ikke noget, 

der hed klassekvotient på det 

tidspunkt - vi var 22 drenge og 

14 piger.

Til selve jubilæet havde 19 af 25 

mulige tilmeldt sig, desværre 

måtte 3 i sidste øjeblik melde fra, 

men vi andre 16 havde en herlig 

dag.

Vi mødtes på det gamle rådhus, 

hvor Kaj Erik bød os velkommen 

og fortalte lidt om, hvad der var 

sket i Hasle i årenes løb - med 

vægten lagt på de sidste år. Kaj 

Erik var - som vi husker ham - 

sprudlende og fortalte med stor 

iver om de byfornyelsesmidler, 

der havde gjort den store 

udvikling , som Hasle har været 

igennem, mulig.Kaj Erik og hans 

søde kone Annelise havde sågar 

sørget for forfriskninger til os - 

ganske overvældende.

Efterfølgende fortalte Richard 

Vang Olsen om huset, og hvad 

det bliver brugt til i dag. Ganske 

simpelt imponerende, hvad der 

sker af aktiviteter og med stor 

opbakning.

Vi holdt mødet i den gamle 

byrådssal, som havde fået sine 

tidligere vægdekorationer 

tilbage, og vi kunne se billeder 

fra skiftende byråd. Vores alder 

taget i betragtning, kendte vi jo 

rigtigt mange af personerne på 

billederne.
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Håndarbejds Caféen

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

Torsdag d. 29. September blev en hyggelig og godt besøgt 

håndarbejdscafe'. 

Jeg vil af og til tilbyde under-visning eller finde undervisere i 

håndarbejde, som er helt frivilligt at deltage i. 

Vi ses fremover torsdage i ulige uger fra kl. 10-12. VELKOMMEN 

Marianne Lind 

Efter besøget på rådhuset gik vi 

en tur op til skolen, hvor Lars 

Mogens havde foranlediget, at vi 

kunne kigge indenfor. Selvom 

der er bygget meget til, var den 

oprindelige fløj ud mod Kirkegade, 

som den var, da vi begyndte i 

1952.

3 klasserum for neden 1.-2. i 

første rum, derefter 3. og 4. 

klasse og når man kom i femte 

klasse var det op på 1. sal.

Overvældet af indtryk fortsatte vi 

til Hasle Røgeri for at nyde froko-

sten. Her sluttede nogle af de 

gamle fodboldkammerater sig til 

selskabet - tak for det.

Snakken gik lystigt, kun afbrudt 

af Søren, der  holdt et flot lille 

tankevækkende indlæg om en af 

byens store sønner, forfatteren 

Henning Ipsen.

Efter nogle hyggelige timer tog 

vi en lille pause, for kl.18.00 at 

mødes på Hotel Herold for fælles-

spisning.

Mange af os kan huske Hotel 

Herold fra familiefester, danse-

skole og husmoderforeningens 

juletræsfester. Sikke minder.

Middagen blev holdt på terrassen 

i et vidunderligt vejr og med den 

smukkeste solnedgang, man 

kunne ønske sig.

Mætte af indtryk skiltes vi med 

ønsket om snart at ses igen.

Per Lyster Andersen

Hasle-Egnens
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Delebil

DELEBIL?

Onsdag den 28. september 2022 havde bestyrelsen i 

Hasle og Omegn Byting besøg af Emil Juul-Pedersen 

fra Bornholms Regionskommune til en snak om 

delebilisme. Emil gav bestyrelsen en gennemgang 

af de forskellige modeller man kan forestille sig at 

en lokal delebilsforening vil kunne fungere på. 

Spørgsmålet der skulle tales om var, om borgerne i 

Hale og Omegn ville bruge en delebil, hvis det var 

muligt at være med i en lokal delebilsforening?

Hvad er en delebil?

En delebil er når flere personer deles om en bil for at 

have adgang til transport i det omfang, der er behov 

for, uden at skulle betale prisen for at eje bilen selv, 

og alle de dertilhørende udgifter. 

At deles om en bil kan være alt fra en ordning mellem 

familie eller venner, til en ordning der er sat i system 

enten via en forening eller en privat virksomhed. 

At være med i en delebilsordning kan være en 

fleksibel og billig løsning frem for f.eks. at have bil 

nr. 2. Ofte er der tale om et depositum samt et 

månedligt gebyr for medlemskabet, og en fast lav 

sats for tid og km forbrug i bilen. 

En stor delebilsforening kan give adgang til flere 

forskellige transportformer under samme 

betalingsmodel, f.eks. kan man låne en varevogn 

hvis man skal flytte ting, en bil med trailer hvis man 

skal køre ting på BOFA, en lille bil hvis man skal fra A 

til B eller ud og handle, eller en stor familiebil, hvis 

man f.eks. skal besøge familie et andet sted i landet. 

Er du interesseret? 

Hvis du synes ideen om en delebil er spændende og 

gerne vil have mere information i fremtiden om 

arbejdet med at etablere en delebilsløsning på 

Bornholm, eller gerne vil være med i en arbejdsgruppe, 

så kan du kontakte Emil Juul-Pedersen på mail:

Emil-Sebastian.Juul-Pedersen@brk.dk
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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

Nina Stork

Hvad er sket i Vang

Vi afholdt årets sommerfest d. 13. august med kagekonkurrence. Det 

var fantastisk hyggeligt.

Vi har 3 gange haft æblepressen i gang henholdsvis d. 18. august, 28. 

september og 16. oktober, og fået lavet dejlig æblemost. Der er sat en 

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

Hvad sker i Vang

Fællesspisning for medlemmer på Le Port er udsat til foråret, men vi 

arbejder på at lave andre fællesaktiviteter. Følg med på vores 

hjemmeside www.vang.nu og få tilsendt vores nyhedsinfo ved at 

tilmelde dig på hjemmesiden.

Juletræstænding d. 26. nov. kl. 16.30 på havnen og efterfølgende 

fællesbuffet og spisning i Salteriet. 

Vi vil i år prøve at have kalenderlåger i byen. Være med til at pynte et 

julevindue og få besøg når ”lågen” åbnes kl. 17.00, Læs mere på 

hjemmesiden.

Godt nytår d. 01.01.23 kl. 00.10, Vang havn.

Vi holder generalforsamling d. 3. juni 2023.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Jubilæumsbog for medlemmer

 I 2023 er det 55 års siden at Vang beboer og grundejerforening blev 

stiftet, i den forbindelse vil vi gerne udgive en jubilæumsbog.

Har du en lille fortælling eller billeder om Vang fra din barndom eller 

andet spændende fra nutiden, så send det til Linda Olsen mail 

bobakke59@gmail.com inden d. 1. december 2022. 

Måske kommer det med i bogen.

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

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. 
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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: 

Aktivitetscentret i Hasle

Formand:

Birthe Petersen

20 49 09 65

Næstformand:

Brita Nielsen

30 56 41 71

Kasserer og sekretær:

Jørn Ole Hansen

51 16 25 83

Medlem:

Helen Sørensen

21 16 84 79

Medlem:

Inger Holm

56 96 91 95

Medlem:

Jette Vest

61 34 11 88

Suppleant:

Karsten Madsen

56 96 43 42

Suppleant:

Ketty Dam

24 62 09 84

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

p.t: Fuldtegnet

Engelsk

Mandag kl. 13:30-15:00.

Dagligdagens engelsk for både  

øvede og ikke øvede.

(Opstart 3. oktober 2022).

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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Engelsk !                                      

Vores nye tiltag med engelsk undervisning 

startede 3. oktober, men tøv ikke med at melde 

dig. Man kan sagtens droppe ind på holdet endnu.

Alle kan være med, hvis man bare har lidt kendskab til sproget. Vi begynder ikke helt forfra, men Barbara 

tilrettelægger undervisningen efter deltagernes udgangspunkt.

Det er gratis at deltage, men der skal betales for eventuelle bøger og/eller materialer.

Kommende arrangementer:

Generalforsamling tirsdag, den 8. nov.   kl. 13:30 Se nedenfor.

Jule – Buffet onsdag, den 23. nov. kl. 11:30 Nisserne sammensætter et

juleinspireret  arrangement 

 med noget  godt at spise.

Pris for buffet: 160 kr.

Synge Julesange sammen onsdag,  den 7. dec.  kl. 13:30 Vi synger de gode, hyggelige 

julemelodier sammen og

efter planen med musikalsk ledsagelse.

Pris for kaffe og kage: 30 kr.

Arrangementer for januar og februar er i støbeskeen og vil blive annonceret i ”Knudepunktet” og ved 

opslag på Aktivitetscentret.

Se mere om arrangementerne og tilmelding ved opslag på Aktivitetscentret.

Aktivitetscentret i Hasle

Generalforsamling:

Aktivitetsrådet afholder generalforsamling

tirsdag, den 8. november 2022 kl. 13:30

på Aktivitetscentret, Toftelunden 5, 3790 Hasle.

Generalforsamlingen blev annonceret i sidste nummer af Hasle og Omegn 

nr. 3 – august 2022, så dette er bare en ekstra påmindelse, 

hvis der skulle være nogle, der måske har glemt datoen.

         Efter generalforsamlingen er Aktivitetsrådet vært med kaffe og kage.

Ge
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Hasle Genbrug

Butiksudvalg

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

Annelise Bergmann

Brænderivej 14, 3790 Hasle

Tlf. 30 70 46 35

Suppleant:

Inger Hansen

Korsgade 11, 3790 Hasle

Tlf.: 28 47 51 51

Så er det blevet efterår og vi har 

haft en travl og god sommer 

trods vores reducerede 

åbningstid. Vi kunne stadig godt 

være nogle flere frivillige i vores 

butik, da vores ønske stadig er at 

holde åbent hele dagen som før.

Julen nærmer sig. Vi har igen i år 

rigtig meget julepynt, så kom 

forbi og kik mens det store 

udvalg er der.

Mandag den 26. september. var 

butikkens frivillige samlet til en 

hyggelig aften med tapas og et 

glas vin. Snakken gik og alle 

havde ordet.

Vore åbningstider er:

Mandag - Fredag
kl. 12.00 – 16.00

Lørdag
kl. 10.00 – 13.00

Vi holder lukket juleaften

Vores åbningstider i 
mellemjulen er tirsdag den 

27. til fredag den 30. dec. 
Kl. 10.00 – 13.00

Tlf.: 6124 9126

Et lille suk fra os frivillige genbrugsdamer. Vi kan ikke sælge beskidt/

plettet og itu tøj, skåret porcelæn og andre defekte ting. Så derfor ville 

det være en stor hjælp, hvis det blev kasseret inden det nåede 

genbrug.

Vi ønsker alle en glædelig jul 

samt et godt nytår. Vi ses igen i 

det nye år som starter mandag 

den 2. januar.

Annelise Bergmann
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KUK i Hasle

'Siden sidste nummer af Nyt fra Hasle og Omegn har 
I sikkert allesammen været både til festligt gadesang-
ertræf med Felding & Larsen, til tango/DANGO på 
Hotel Herold med Orquesta Típica Andariega og til 
multishow om Johnny Cash i Hasle Kirke.
 
KUK i Hasle har leveret og vil fortsat gerne levere 
forskelligartede koncerter/forestillinger til 
lokalområdet. Vi har adgang til at arrangere i 'vores 
egen' sal i Rådhuset, adgang til og stor forståelse fra 
hotellet omkring brug af salen på Hotel Herold, 
velvillighed om brug af Hasle Kirke til arrangementer, 
vi vil være bekendt at vise i kirken. 

KUK i Hasle opererer under Hasle Byting, uden 
overskud, og HELST OGSÅ uden underskud. Dvs, vi 
sætter billetpriserne, så vi har en formodning om, at 
det hele vil køre næsten rundt. 
I gamle dage før Covid plejede folk at købe billetter i 
god tid før forestillingerne. Det har ændret sig, og 
Janne og Britta (de 2 kuk-kuk'er) sidder nu ofte få 
dage før et arrangement og bider negle og tænker, 
at der slet ikke kommer publikum. I kan hjælpe på 
vores gode humør ved at købe billetter, straks I 
hører fra KUK om nye arrangementer.

Lad jer ikke afskrække af typer af musik, I aldrig har 
prøvet før. Vores billetpriser er så lave, at man godt 
kan sidde et arrangement igennem og hade det 
hele. Og alligevel komme igen næste gang, fordi dét 
nok vil være bedre end det, I lige har oplevet.
 
Ingen i eller omkring KUK i Hasle får penge for at 
lave noget. Det er ægte frivillighedsarbejde.
Vi har en skøn gruppe af hjælpere: frivillige, som 
dukker op og flytter og stiller møbler og udstyr op 
og tager det ned igen, rydder op, laver kaffe, køber 
ind, ordner regnskab, passer baren, passer indgangen, 
viser gæster på plads.

Vil du være FRIVILLIG? Det er sjovt, hyggeligt, 
arbejdsomt, og ikke så ofte. Vi kan henvise dig til en 
af de allerede-eksisterende frivillige, så du kan 
spørge om, hvordan det er. Og SÅ kan du melde dig. 
Vi kan bruge flere - og vi kan specielt bruge flere 
med bil og anhængertræk!

Flere arrangementer kommer til!  Følg med på 
Facebook: KUK i Hasle og på www.kukihasle.dk 
Tilmeld dig til nyhedsbrev fra KUK i Hasle på 
kukihasle@gmail.com: Skriv ”nyhedsbrev ja tak”  

Billetter til arrangementerne købes online på 
Facebook eller på www.kukihasle.dk  Billetter kan 
også købes hos ”Hasle Stof og Hobby”, Storegade 84.

Der KAN nå at dukke andre arrangementer op 

forinden, men årets sidste arrangement bliver i 

hvert fald 

JUL MED JANNE
 

Janne Lærkedahl med pianist og juhu-kor, synger 

kendte juleklassikere og lidt andet på Hotel Herold

 

SØNDAG 4. DECEMBER KL. 16
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Grønbechs Gård

Bornholms Center for Kunsthåndværk på 

Grønbechs Gård holder julemarked d. 3. og 

4. december 2022 mellem kl. 10.00 – 16.00 

Find de skønneste julegaver fra Bornholms 

dygtige kunsthåndværkere

Madam Dohn og eLBA smykker holder 

naturligvis åbent

Vi sælger varme drikke og sørger for den 

helt rigtige julestemning – ikke mindst fordi 

der også sælges juletræer i gården.

 Hjertelig velkommen til Jul i Hasle
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Julens program i Hasle 2022

Fredag den 25. nov.:
Juletræet på torvet tændes kl.16,30 af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. 

Børn fra Svartingedal skole 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 3.dec. og søndag den 4. dec.
Julemarked på rådhuset begge dage kl. 10 – 16.

Se nærmere i annoncen i bladet.

Lørdag den 3.dec. og søndag den 4. dec.
Julemarked i Grønbechs Gård begge dage kl. 10 til 16

Se nærmere i annoncen i bladet.

Søndag den 4. dec.: 
Jul med Janne

Janne Lærkedahl med pianist og juhu-kor synger kendte jule klassikere

og lidt andet på Hotel Herold kl. 16.00

Onsdag den 7. dec.:
Vi synger julen ind i Ruts Kirke kl. 19.00. Luciaoptog ved FDF

Kaffe, kage og sodavand bagefter.

Torsdag den 8. Dec.:
Vi vil igen i år markere dagen for Bornholms befrielse, det hele starter på torvet kl. 16.30 med Velkomst ved 

Kaj Erik Mortensen og kl. 16.58 underholdning i kirken og kl. 18.30 spisning og underholdning på Hotel 

Herold.  

Tirsdag den 13. dec
Lucia – kajak på Hasle Havn kl. 17.00, Kajakklubben vil ro med luciaoptog foran Havnegrillen, der vil blive 

serveret julegløgg og brunkager til alle fremmødte.

Tirsdag den  13. dec. 
Vi synger julen ind i Hasle Kirke kl. 19,00

Kaffe og honningkager bagefter.

Lørdag den 17. 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.

Kl. 12.00 vil tegnekonkurrencens vinder blive kåret og præmierne overrækkes i Hasle Info på rådhuset

Lørdag den 17. dec. 
Julekoncert i Hasle Kirke kl. 15,00 fri entré

Se mere om koncerten på kirkesiden.  

Lørdag den 31. dec.:
Kl. 11,45–13,00 Nytårsbadekur ved havnebadet – Fællesarrangement mellem Hasle Byting og Hasle 

Badeklub.  Der uddeles varm suppe og kakao.  Alle er velkomne til at ønske hinanden et godt nytår, gælder 

også uden at bade.

Hasle Info på torvet er åbent alle lørdage fra kl. 10 til 12.
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