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Formand
Kaj Erik Mortensen
Damløkkevej 13, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 47 76 / 21 48 53 91
Email: kajerik.mortensen@mail.dk

Sekretær
Bjarne Danielsen
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Email: bjarne.danielsen0101@icloud.com

Næstformand
Leif Olsen
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Email: leif.olsen@mail.tele.dk

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

Kasserer
Knud Erik Olsen
Storegade 37 B, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 48 25 / 28 72 70 11
Email: k.e.olsen@outlook.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Kennie Skovgaard
Storegade 31, 3790 Hasle
Tlf. 23 11 81 85
Email: oratio@outlook.dk

Hjemmeside
www.haslebyting.com

Hasle Bytings ildsjælepris 2017
Prisen blev uddelt for 6. gang på repræsentantskabsmødet den 16. marts.
Prisen gik til Richardt Vang-Olsen .
Modtagerens ”hobby” har været hans arbejde i rigtig mange år.
Har forstået at gøre sin interesse synlig for mange andre, ved foredragsarrangementer med mere.
Formand i Hasle-Egnens Lokalhistorie siden 29.3.2006, Bestyrelsesmedlem i bytinget i perioden 2008-2016
Arbejdet med fusionering af en anden forening pr. 1.4.2015, Fejret foreningens 25 års jubilæum 30.12.2016
Hvis man ikke kender fortiden – forstår man ikke nutiden
Derimod når du kender din fortid – kan du bedre forstå din nutid og forme din fremtid
Med prisen fulgte foruden diplom og blomster, også en gave skabt af vor lokale kunstner Ib Helge.
Stort fortjent tillykke med prisen!

Foto: Berit Hvassum, Bornholms Tidende
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Hasle Idrætsforening
Forretningsudvalget

Afdelingsformænd

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

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

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

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

R32 Ninni

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

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

Hasle Idrætsforening
Formanden har ordet
Foråret er kommet og sommeren
står for døren – forhåbentligt. I
skrivende stund er det koldt og
blæsende, men jeg regner med,
at når dette nummer af Hasle Nyt
udkommer så er foråret overgået
til starten på sommeren.
Generalforsamlingen er allerede
næsten glemt, den var som sædvanlig rimelig besøgt, selvom jeg
gerne havde set, at yderligere
medlemmer var kommet.
Jeg tillod mig på generalforsamlingen at komme med nogle
overvejelser omkring vores
medlemsmøder som afholdes
hvert år i februar måned således,
at alle afdelinger har haft medlemsmøde inden generalforsamlingen.
Jeg har, som traditionen byder,
deltaget i alle afdelingsmøder,
som blev afviklet i god ro og orden med forskellig deltagelse af
medlem-mer. Jeg har overvejet
om medlemsmøderne skal laves
om, men har sammen med bestyrelsen valgt, at jeg i stedet vil
arbejde for, at få flere medlemmer
til at komme til de forskellige afdelingsmøder i fremtiden.

Hvorledes det skal foregå har jeg
ikke på nuværende tidspunkt
helt overblik over, men hvis der
er nogen der har gode idéer
modtages de gerne.
Når april måned udløber er der
flere afdelinger der puster en
smule ud fordi, langt de fleste af
vinterens aktiviteter ved at være
på slutningen eller helt færdig
således, at de nu kan se tilbage
på endnu en god sæson.
Jeg vil straks gerne takke de forskellige afdelinger som er færdig
med deres vinterpro-gram, her
tænker jeg på gymnastik som
sluttede af med en stor opvisning.
Familiesvømningen i Rønne er
også færdig og efter hvad jeg har
hørt været rigtig godt. Badmintonafdelingen har også sluttet
med udgangen af april måned
og efter hvad der erfares har der
været rigtig mange der har
spillet badminton – så vidt jeg
har hørt, har der kun været en
enkelt bane tilbage, hvilket er jo
rigtig godt.
Bankoafdelingen har ligeledes
stoppet deres vinterhalvdel og
starter op igen sidst på året, hvor
der igen hver onsdag aften er ca.
100 mennesker der mødes og
spiller banko og har en god aften.

Jeg skal huske at rette en fejl
som jeg tidligere kom til at skrive
nemlig, at petanque og kroket
også stopper om efteråret. Det er
ikke rigtig, begge afdelinger
spiller hele året i princippet, men
kan selvfølgelig være stoppet af
vejret, men det er faktisk også
det eneste der kan stoppe disse
to afdelinger. Undskyld.
Fodboldafdelingen stopper jo
faktisk heller ikke på noget tidspunkt af året – de har det sådan,
at når efteråret indtræffer så
spilles der fortsat bold – blot i
hallen, så der spilles fodbold hele
året, dog ikke i samme omfang
som om sommeren.
Bestyrelsen har også allerede
været samlet til det første møde i
år – den 27. marts – og har planlagt årets bestyrelsesmøder og
kan allerede på nuværende tidspunkt melde ud, at næste generalforsamling skal afholdes fredag,
den 16. marts 2018 kl. 19 i klubhuset, hvor jeg igen håber at
mange medlemmer vil møde op
og deltage.
Som tidligere nævnt håber jeg
for alle, at vinteren snart er overstået således, at sommeraktiviteterne kan komme i gang bl.a.
på vores arealer ved klubhuset
samt på dansegulvet ved
vandrehjemmet.
Mit håb er også at vi i 2017 kan
opnå at der er flere der ønsker
fællesskabet i Hasle Idrætsforening således, at vores medlemstal
kan komme på højde med tidligere års medlemstal.
Jeg vil gerne ønske jer alle en
god aktiv sommer.
Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening
Festlig HIF-afslutning
på gymnastiksæson
Søndag den 19. marts summede
Hasle-hallen af livlig aktivitet fra
kl 14-16. Da holdt HIF’s
Gymnastikafdeling nemlig sin
årlige afslutning på
gymnastiksæsonen med
opvisning af de lokale hold samt
DGI Bornholms Juniorhold.
Eftermiddagen blev indledt med
en festlig faneindmarch, hvor alle
hold var på gulvet sammen.
Derefter kom holdene på gulvet
som perler på en snor: Forældre
og barn (1-2 år), Rytmepiger (0.2.klasse), Powerputter (3-5 år),
Dans Fitness (alle på gulvet),
Kettlebell og Spring (8+).

Holdbillede af Rytmepigerne, 0.-2.klasse, i deres fine, stribede dragter.

Ud over opvisningen af børneholdene blev der også blive givet
en smagsprøve på Ketllebelløvelser, præsenteret af aktive
udøvere, bl.a.de to
verdensmestre Marta Thorsen og
Heidi Valum Skovgaard.
Som et ekstra indslag kom der
også en smagsprøve på ”Dans
Fitness” ved Hasles nye
instruktør, Ahmed Shalaby, hvor
gymnaster fra alle hold deltog.
Som festlig afslutning på
opvisningen kom DGI Bornholms
dygtige Juniorhold og viste sit
program til stor beundring og
inspiration for de fremmødte.
Hasle dygtige springhold og
Rytmix-piger deltog også i DGI
Bornholms Forårsopvisning i
Aakikreby, 1. april.
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Rytmix-pigerne mødtes til afslutning efter opvisningerne sammen med
instruktørerne, Liv, Sissel og Camilla

Hasle Idrætsforening
Gymnastik

Gymnastik

I starten af maj har gymnastikafdelingen med hjælp fra forældre
og instruktører ryddet op og
bygget reol til redskaber i det
ene redskabsrum i hallen. Der er
blevet flyttet rundt på nogle redskaber, nogle skabe er blevet tømt
og det er også blevet nemmere
for badminton at få fat i net mm.
Materialerne til at bygge reol og
skab af, er blevet sponsoreret af
PL Entreprise A/S og det har
været en stor hjælp til at få styr
på redskaberne.

Vintersæsonen 2016/2017 er slut og jeg vil gerne sige tak for en god
sæson til udvalg, instruktører og hjælpeinstruktører samt alle jer som
hjælper med at for få vore arrangementer og gymnastikafdeling til at
fungere i løbet af året.

Oprydningen og reolen har
været tiltrængt, for med en kommende ny airtrack, rullebrædder,
skumredskaber mm. har der været
en del rod - og når der samtidig
er flere forskellige brugere, har
det været svært at holde orden.
Det har til tider givet udfordringer
for instruktører mm. når det man
skulle bruge var bagerst og
nederst.
Vi glæder os til den kommende
sæson og forhåbentlig muligheder for at holde en bedre orden
til glæde for os alle. En stor tak til
sponsor og de der gav nogle
timer til at hjælpe med
opbygningen.
Henrik Madsen

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

Planlægning af den nye sæson
Efter en vellykket gymnastikopvisning, er vi nu i gang med at planlægge en ny sæson.
Der kommer mere om holdene i næste nummer af Hasle nyt.
Vi begynder den nye sæson i uge 38 og der arbejdes på at tilbyde flg.
hold.
Forældre og barn (0-2 år)
Powerputter (3-5 år)
Pytmepiger (0-2. kl.)
Rytmix (3.-6. kl.)
Springgymnastik (fra 3. kl.)
Trim og styrke
Dans Fitness
CrossGymn og Kettlebell
Hvis du tænker, at du godt kunne tænke dig at være instruktør eller
hjælpeinstruktør på et hold, så skal du endelig ikke holde dig tilbage:
Ring til Iris Viborg Kofod og hør nærmere: 51 27 91 22
Iris Viborg Kofod

Nyt Fitness-tilbud i Hasle gymnastik
I marts, april og maj har Hasle-hallen torsdag aften været rammen om
en ny aktivitet i HIF’s Gymnastikafdeling, nemlig ”Dans Fitness”.
Træneren er Ahmed Shalaby, der er flyttet med sin familie fra Nexø til
Hasle, og som også er kendt fra sit vikarjob på Svartingedal-skolen.
- Vi er rigtig glade for, at Ahmed har valgt at bosætte sig i Hasle, og at
han gerne vil engagere sig i vores aktiviteter, siger formanden for HIF’s
Gymnastikafdeling Iris Viborg Kofod.
Det nye tilbud har været en succes, og Ahmed Shalaby er derfor blevet
spurgt om at fortsætte med tilbuddet, når gymnastiksæsonen
begynder til september.
Der er blevet danset og lavet sjove bevægelser til glad musik, og
Ahmed forstår virkelig at få de positive energier frem i folk. Det skal
prøves!
Karen-Margrethe Hansen Bager
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Hasle Idrætsforening
HIF Badminton
Sæson 2016/2017 er slut, og det
har gået stille og roligt. Opstart i
september 2016 var spændende,
hvor mange ville spille badminton i HIF?
Ungdomsspillerne blev til fire, så
det kan kun blive bedre til den
kommende sæson. Det ville være
dejligt, hvis der tilmeldte sig så
mange nye spillere, at der kunne
deltages i 2017/2018 holdturneringen.
Seniorspillere kan der også bruges
flere af - så tilmeld jer til næste
sæson!
Motionisterne har været rigtigt
mange, og vi overtog en ekstra
time fra gymnastik fredag eftermiddag, som hurtigt blev booked
op, så vi håber at se rigtigt mange
tilmeldinger til næste sæson, men
tøv ikke for længe - der er rift om
banerne.
"Barakken" er blevet sat i stand:
Skrubbet gulv - vægge/loft nymalet - nyvaskede gardiner m.m.
og er blevet brugt hele sæsonen.
Store Legedag gav tilskud til nye
trøjer til seniorafd. TAK!
Nyd sommeren og så ses/mødes
vi til september 2017
Doris Carlsen
HIF Badminton
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Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140

Badminton
Sæson 2017/2018 starter tirsdag d. 5. sept. 2017 (uge 36) på følgende
tider i Hasle hallen.
Tirsdag

kl. 18.00 - 19.00 Motionisttime
kl. 19.00 - 20.00 Motionisttime
kl. 20.00 - 22.00 U19/Senior + Holdkampe

Onsdag

kl. 17.45 - 20.00 Ungdom (Opstart 6. sept. 2017)

Fredag

kl. 16.00 - 17.00 Motionisttime
kl. 17.00 - 18.00 Motionisttime (Opstart 8. sept. 2017)

Samarbejdet med Nyker IF seniorafdeling fortsætter. Hjemmekampe
spilles tirsdag i træningstiden.
Tilmelding til sæson 2017/2018 for Ungdom/U19/Senior/Motionister:
Doris Carlsen, Byvangen 30, Hasle - Mobil 2442 4031.
Ret til ændringer forbeholdes.
Se også HIF's hjemmeside (www.hasle-if.dk)
Velmødt til sæson 2017/2018.
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Hasle Byting
Sankt Hans aften i Hasle – torsdag den 23. juni:
Sted Hasle Havn på Kanaløen og Havnetorvet
Programmet for Hasles traditionsrige store Sankt Hansfest er ved at være klar

• Skolens SFO vil igen, som de tidligere mange år sørge for heksen
• Fakkeltoget går gennem byen anført af Nøkleby Musikkorps fra Norge
• Båltale
• FDF Hasle/Rutsker vil bage og sælge æbleskiver, kaffe, øl og vand
• Underholdning på festpladsen

Det endelige program vil blive annonceret – sæt

Arrangør Hasle Bytings
Sankt Hans gruppe

Svalhøjvej 13 - 3790 Hasle - tlf: 88 82 16 10

www.ok-entreprise.dk
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x i kalenderen!
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FDF Hasle / Rutsker
Så har vi allerede taget en god
bid af foråret, og sommeren
nærmer sig. Månederne inden
sommerferien melder sig, vil der
være stor aktivitet udenfor
Kredshuset i Rutsker. Ugens
aktiviteter vil flytte udenfor i
haven, og enkelte grupper vil
også være at finde på fælleden i
Hasle.
Sidst i Maj drager 7 FDF’ere
afsted til Væbnermesterskab i
København. De har i månederne
optil finalen løst og besvaret
opgaver på nettet. Finalen
foregår fra onsdag til søndag i Kr.
Himmelfartsferien. Her mødes
alle patruljer: både dem, som har
kæmpet undervejs på Netdelen
men også dem, som først starter
deres VM op her, for det er
nemlig ikke et krav, at patruljen
har deltaget på Netdelen.
Torsdag, fredag og lørdag løser
patruljerne udfordrende og sjove
poster og løser mysterier og
opgaver. Posterne er spredt ud
over hele københavnsområdet,
og patruljerne kommer rundt
ved hjælp af bus, s-tog og metro,
som alle får udleveret billet til.
Hver dag får patruljen et kort
med nogle poster, som de må
løse. Ud over posterne får
patruljerne også hver dag
udleveret et ark med opgaver,
som de kan løse mens de kører i
tog eller holder pause. Det er
meget vigtigt for os ledere at
børnene og de unge kommer
med til sådanne tilbud/lejrture
udenfor øen. Her vil de afprøve
egne grænser, både fysisk og
psykisk, få venner på tværs af
landet, og få følelsen af at være
en del af noget større.
Først i juni går det løs igen med
pinsemarch. Her går FDF
Bornholm Rundt sammen med
andre spejderkorps på øen. En
smuk tur langs kysten og
landevejen, en tur hvor man
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Nogen af de store piger på skraldetur

virkelig får rum til at tale
sammen, og blot være til stede.
Onsdag den 14. juni inviterer vi
alle FDF’ere med deres familier
osv. til sommerafslutning i
Kredshuset kl. 17.30. Her vil
bestyrelsen grille aftensmad til
os, og bagefter vil vi lege på
tværs af alder. Aftenen slutter af
med en kop kaffe og kage.
FDF er for alle fra 5 år og opefter.
Vi mødes hver onsdag i

Kredshuset i Rutsker kl. 18.0019.30. Børnene er aldersinddelt i
5 klasser/grupper. FDF ønsker at
give børn og unge et ståsted at
møde verden fra, igennem
relationer, leg, tro og samfundsengagement.
Hvis du vil vide mere er du
velkommen til at kontakte
Kredsleder Katrine Branth på
24226316, eller mail
branth@mail.dk . Du kan følge os
på Facebook: FDF Hasle-Rutsker

FDF har en støtteforening!
Vil du også gerne bakke op om FDF arbejdet kan du gøre det ved at
indbetale kontingent. 300 kr. pr husstand eller 200 kr. for enkelt
personer pr. år på konto: 0650 8974 732 754
Husk at skrive afsender adresse. Et større beløb er også meget
velkomment og vil du kunne trække det fra i skat kan det også lade sig
gøre. Men så må vores kasserer: Lene Truelsen kontaktes på tlf.: 56965218
Som medlem i Støtteforeningen er du meget velkommen til FDF’s
store arrangementer som bl.a. Sommerafslutning, hvor der serveres
grill og salat buffe, hygge og leg. 20,- kr for mad, man medbringer selv
drikkelse, tallerken og bestik. På kredshuset den 14. juni 2017 kl.17.30
Høstgudstjenesten med efterfølgende gratis suppe og høstmarked,
den 10. sep. 2017
Og du har mulighed for at leje vores fine lokaler ved henvendelse til
Ingrid Boesen, tlf.: 28293557.

Columbus
Generalforsamlingen i Bådemotorklubben Columbus er vel overstået og som vanlig afsluttet med de
gule ærter. Ved konstituering forsætter Bjarne
Stefaniuk som formand med Knud Erik Olsen som
næstformand. Peter Sandberg, Keld Holm og Ole
Hansen er ligeledes i bestyrelsen. Kasserer er Tina
Dunk Pedersen.
Vinterens projekt har været at klargøre endnu et
rum i vores museum på havnen. Vi håber at være
klar med udvidelsen, når vi åbner museet i starten af
juli måned. Vores museums kutter ”Hansa” er en
gammel pige bygget hos Andersen & Molich, Hundested i 1946. Kutterne er erklæret som bevaringsværdigt fartøj af Skibsbevaringsfonden. Et sådant
gammelt træskib er dyrt at vedligeholde i sejlklar
stand og i april var kutteren på land på Tejn Værft og
fik skiftet dele scandæk, vaterbord og dæksplanker.
Desuden kalfatres og beges, hvor det var nødvendigt. Der blev også renset og malet udvendigt.
Heldigvis har Columbus fået stor støtte til reparation af vores museums kutter fra: Sparekassens
Bornholms Fond, Nordea Fond, Bornholms Brand,
Hasle Turist- og Erhvervsforening og Hasle Havns
Venner. Tak for det.
Medlemmer i Columbus er mænd og kvinder, der
har interesse i den svundne fiskerkultur i Østersøen,
har interesse i gamle dieselmotorer og andre maritime effekter oghar interesse i en fisketur en gang
imellem med ”Hansa”. Vi har et godt socialt samvær
og og har arbejdsmøde mandag, onsdag og fredag
formiddag i vores Messe og værksted på Grønbecks
Gård 3, Hasle.
Du skal ikke holde dig tilbage, bare mød frem.
Husk Havnes Dag den 10. juni.
SKJ
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Vækst-Huzet
Hasles moderne ”forsamlingshus”
Vi glæder os i Vækst-Huzet over, at flere nu bruger
huset. Dette halvår holdes der flere private fester,
ligesom både offentlige og private virksomheder er
begyndt at bruge huset til møder. Det var selve
ideen med huset, da vi i sin tid begyndte at indrette
det, at erhvervslivet og private her kunne finde rum
for både møder og fester.
Har ud lyst til at se, om huset kan bruges til netop
din fest, er du altid velkommen til at kigge ind eller
kontakte os.
Gospel
Der er hver måned gospelarrangementer i VækstHuzet. Hvis du er interesseret, kan du se på
Gospelfællesskabet Bornholm’s facebookside.
I sidste weekend i august vil der således være en
gospel-inspirationsweekend, hvor Gospel
Fellowship i København kommer på besøg hos
Gospelfællesskabet Bornholm. Weekenden sluttes
af med gospelgudstjeneste i Musikhuzet i Rønne
søndag d. 27. August kl. 15.30.
Køkkenet er købt
Som tidligere omtalt er vi i gang med at bygge et
nyt industrikøkken i Vækst-Huzet. Hvidevarer og
inventar er nu leveret. I skrivende stund venter vi på
byggetilladelse og vi håber, at det nye
industrikøkken kan være klar til august.
Er du hjemløs i dit hjem?
28. august har vi vores næste arrangement, som er
et foredrag af Kirsten Steno. Kirsten er det, der
kaldes house-coach, en person, der hjælper
mennesker og virksomheder til at indrette deres
hjem eller kontor, så man føler sig hjemme.
Kirstens erfaring er, at hjemmet afspejler sjælen.
Løsningen på “hjemve i eget hjem” er ikke bare at
flytte lidt om på møblerne, men at se nærmere på
den indre uro og en følt hjemløshed mange enlige,
par og familier af alle slags kan opleve.
Hun fortæller: ”Når jeg møder rodet, modløsheden
og uroen, så er det et flashback til mit eget liv: I en
periode var jeg fuldstændig udmattet i både krop
og sjæl. Jeg mistede mit hjem, min familie, mine
penge, livsgnisten, troen på mig selv og troen på
kærligheden. Både den guddommelige og den
menneskelige.
Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, havde jeg med få
justeringer i mit liv genoprettet balancen – og var
fundet hjem til mig selv meget hurtigere. Men
nogle gange byder livet, at man skal gå den lange
vej … og vi tog den lange vej!”
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Kirsten Steno

Hvordan kommer man hjem til sig selv?
Det vil Kirsten Steno give input til. Kirsten vil dele sin
egen historie, som for hende personligt indebærer,
at Gud er hendes “sande hjem” . Og så vil hun
præsentere nogle redskaber, alle kan bruge, til at
skabe et hjem, der rummer tro, håb og kærlighed. Et
af redskaberne - et såkaldt Prayer Visionboard –
opfanger Guds hvisken om hans plan for vort liv.
Dette har Kirsten fulgt i tre år og det har været en
fantastisk rejse for hende.
Læs mere på www.house-coach.dk.
Billetter til foredraget koster 100 kr. og kan købes på
billetto.dk.
Lone og Jesper Møller-Hansen

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

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

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Vores årlige medarbejdermøde
blev holdt på Hotel Herold
mandag d. 6. marts. Efter årsberetningen v. formand Ulla Engel, blev regnskabet fremlagt, og
det viste et flot resultat som vi
kan sende videre til vores organisationer. Og det kan vi takke
dem der aflevere ting og sager til
os og alle vores kunder for. Der
var valg til butiksudvalget og der
kom nogle nye ind. Det sluttede
med hyggeligt samvær.

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

Storegade 22, Tlf
61249126

Nu starter turist sæsonen og vi
glæder os til at byde alle velkommen. Vi har et bredt udvalg. Er du
fiks på fingerende, så har vi et
stort udvalg af stofrester, garn,
tilbehør o. l. (til dem der kan selv)
og ellers er der meget tøj til både
Damer, Herrer og børn (op til 10 år)
Vi er stadig leveringsdygtige i
sko og tasker og et bredt udvalg
af bøger.
Vi glæder os til at se jer!

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

• Undervisnings- og mødelokale op til 150 personer. Alt i AV-udstyr,
te-køkken og grupperum.
• Musikrum til kor og/eller band. I skal kun medbringe guitar og bas.
• Service, borde og stole udlejes til brug i Vækst-Huzet
• Lyd, lys og scenen udlejes

Jesper Møller-Hansen, Bykærvej 4, 3790 Hasle
Tlf. 4044 5426, E-mail info@væksthuzet.dk
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Aktivitetscentret i Hasle
Formand:
Birthe Petersen
20 49 09 65
Næstformand:
Brita Nielsen
30 56 41 71
Kasserer:
Jørn Ole Hansen
56 96 48 50
Sekretær:
Annemarie S. Pedersen
56 48 19 60
Medlem:
Jytte Winberg
61 34 04 43
Medlem:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Erik Kofoed
56 96 64 56
Suppleant:
Inger Holm
56 96 91 95
Følg med i opdateringer på
Aktivitetscentrets hjemmeside.
Gå ind på www.brk.dk – vælg
herefter Borger / Seniorer /
Aktivitetscentre – eller ”google”
på Aktivitetscentret i Hasle.
På hjemmesiden finder du
telefonnummer, arrangementer
og andre oplysninger og her
kan du også læse vores blad
”Knudepunktet”.
Bladet ligger også til fri
afhentning på Aktivitetscentret.
Du kan også følge med på
Facebook, hvor der er oprettet
en gruppe, der hedder:
”Aktivitetscentret i Hasle”
OBS
Aktivitetscentret er åbent, når
der er arrangementer – Se
ugeprogrammet.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te.
Fremstillede fest- og
fødselsdagskort kan købes eller
bestilles i Aktivitetscentrets
åbningstider.
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Toftelunden 5, 3790 Hasle – Tlf. 30 18 04 56.
Her kan selvhjulpne pensionister, førtidspensionister og
efterlønsmodtagere mødes og deltage i en række
aktiviteter formiddag og eftermiddag.
Det er gratis at deltage – dog skal der betales for materialer.
Ugeprogram for aktiviteter:
Go´ motion
Mandag kl. 10:00-11:00.
Gymnastik for aktive ældre.
Vi mødes på hyggelig vis, får
pulsen op, sved på panden, en
god latter og socialt samvær.

Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.
Hyggeligt samvær
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Strik lapper (15x15 cm) af
forskelligt restegarn – til
velgørende formål.
Kom og vær med.

Engelsk
Mandag kl. 9:30-11:00.
Meget lidt øvede
Tirsdag kl. 13:30-15:00.
Niveau 10. klasse.

Fest- og fødselsdagskort
Torsdag kl. 13:00-15:00.
Her kan du lære at lave kort af
foldede teposer, penge eller
lignende.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 lige uger
Løbbinding, nålefilt, papirflet
m.m.

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.

Kreativt værksted
Tirsdag kl. 13:00-15:00 ulige uger
Domino- og alm. strik

Banko
Vi spiller normalt første torsdag i
hver måned kl. 13:00, men
ændringer kan forekomme – se
under kommende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. 3 plader koster 10 kr.
Kaffe/te og kage kan købes.

EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.
Stavgang
Onsdag kl. 9:30-10:45.
Stave kan lånes
Stolegymnastik
Onsdag kl. 13:00-14:00.
Der er både siddende og
stående øvelser.

Kommende arrangementer:
Pakkebanko

1. juni

kl. 13:00

Sommerferie:
Aktivitetscentret holder sommerferie fra
den 19. juni til og med den 3. september.
Vi ønsker alle en behagelig ferie, og vi ses igen
med fornyet energi fra den 4. september.

Hasle Turist- og Erhvervsforening
Generalforsamlingen, der blev
holdt i Væksthuset den
22.03.2017, sluttede med konstituering og Jesper Møller-Hansen
fortsætter som formand med
Kim Sørensen som næstformand,
Karin Pihl som kasserer, Søren K.
Jansson som sekretær samt PoulJørgen Videslet og Claus Pedersen.
Vores kasserer, Karin Pihl, der er
overgået og ansat på Hasle Turistinformation under Distination
Bornholm, vil i planlagte perioder
være foreningens udfarende
kraft, da Karin i visse perioder vil
være lønnet af projektmidler
eller af Hasle turist- og Erhvervsforening. Det kan feks. være ved
arrangement af Legeland, Gademarked, Børnefestival m.m.
Hasle Turisinformations overdragelse til Distination Bornholm er
gået helt smertefrit og som noget
nyt kan Karin nu sælge togbilletter og andre billetter til kunder,
der ikke selv har lyst eller mulighed for direkte køb på nettet.
Påsken, der jo faldt sent i år,
betød et godt besøg til byens arrangementer og mange besøg
på Turistinformationen.
SKJ
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Café Kilden
Café Kilden er stedet, hvor alle er velkomne
Vi hygger os over en kop kaffe, vi synger sammen og får læst en fortælling eller anden underholdning. Der vil altid være en andagt.
Åbent hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
Julegade 14 Hasle

Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852
Jesu stemme gennem stormen lyder:
Frygt dog ikke, kære, her er jeg her er jeg, som over stormen byder,
på mit bud må bølgen lægge sig.
Truende sit almagtsord han taler:
Storm og bølge, stille vær, og ti! Havet lyder straks, hvad han befaler,
vejrets vælde hastigt er forbi.

Planlagte arrangementer:
19. maj
Udflugt til Mies sommerhus i
Sandvig.
26. maj
Café
2. juni
Udflugt til café Værftet i Sandvig
hvor vi får kaffe og kage kl. 15.00.
9. juni
Café
16. juni
Udflugt til Bækkely
Café Kilden ønsker alle en god
sommer.
Vi glæder os til at ses igen
den 4. august 2017
4. august
Café. Vi deler sommeroplevelser
med hinanden
11. august
Samtaler ved spisebordet i
Luthers hjem med Paul Kjøller
18. august
Udflugt til Kræmmerhuset i
Skarpeskade, Klemensker
25. august Café
1. september
Søs Kjøller kommer og fortæller
om sit arbejde blandt flygtninge
8. september Café
15. september
Glæder og udfordringer, når vi
bliver ældre. Med Signe Munch
22. september
Jacob Houler kommer, og har
noget på hjerte, som han vil dele
med os
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Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker

KONFIRMANDUNDERVISNING 2017-18

Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295
E-post: hala@km.dk

I det kommende skoleår regner jeg med/håber jeg på - at kunne
tilbyde konfirmandundervisning i Hasle hver tirsdag eller onsdag kl.
14.30 – 16. ligesom i det forgangne år. Børne-skoleudvalget har godt
nok været ret negative over for, at 7. klasses-eleverne skulle have fri kl.
14 én dag om ugen. Men da Rønne-skolerne er meget positive overfor
at finde en løsning, tror jeg stadig væk på, at det vil kunne lade sig
gøre. Hvis nu alle jer, der har børn, der skal konfirmeres til næste år,
skriver til skolen og ønsker jeres børn fri kl. 14 blot én dag om ugen i 7.
klasse – så de kan gå til konfirmandundervisning - så tror jeg, det
kunne fremme sagen.

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 (OBS nyt nr.)
E-post: rutskirke@gmail.com

Konfirmationerne i året 2018 er planlagt til d. 25. marts i Hasle Kirke og
d. 8. april i Ruts Kirke.
Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved
henvendelse til undertegnede. Helst inden sommerferien 2017.
Torsdag d. 8. juni kl. 16.30-17.30 er alle interesserede forældre og
kommende 7. klasses-elever velkomne til orienteringsmøde om
konfirmandundervisning i Hasle-Rutsker. Det foregår i
konfirmandstuen i præstegården, Storegade 44, 3790 Hasle.
Man er også meget velkommen til når som helst at henvende sig med
eventuelle spørgsmål.

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

Venligste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

Organist

VI SYNGER SOMMEREN IND med Hasle-Rutsker
Kirkekor.

Thorbjørn Jensen
Tlf. 6130 4738
E-post: thorbjoern.jensen@gmail.com

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

Onsdag d. 31. maj kl. 19.30 indbyder Hasle-Rutsker kirkekor sammen
med menighedsrådene til en sangaften i Hasle Kirke. Vi synger en
række af vores dejlige sommersange og salmer sammen og hører
koret synge. Bagefter hygger vi os med kaffebord på Rådhuset.

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

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

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

Deadline Kirkesiderne

Hasle-Rutsker Kirkekor. Foto Tom Vesth.

Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle Nyt sendes senest d. 7. juli til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
MAJ
25. - Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle
28. - 6.s.e.påske, Joh 15,28-16,4
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30

23. 6. s.e. trinitatis, Matt 5,20-26
Hasle 10.30 Jørn Sjøholm
Ruts Fælles i Hasle
30. 7. s.e. trinitatis, Luk 19,1-10
Ruts 10.30 Jakob Houler
Hasle Fælles i Ruts

AUGUST

JUNI

6. 8. s.e. trinitatis, Matt 7,15-21
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30

4. Pinsedag, Joh 14,22-31
Ruts 9.00
Hasle 10.30
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker*

13. 9. s.e. trinitatis, Luk 16,1-9
Hasle 9.00
Ruts 10.30

5. 2. Pinsedag, Joh 3,16-21
Hasle Fælles i Kyllingemoren 10.30
Ruts 10.30

20. 10. s.e. trinitatis, Luk 19,41-48
Ruts Fælles i Hasle
Hasle 10.30 Kirkernes sommerudflugt. Se
program.

11. Trinitatis søndag, Joh 3,1-15
Hasle 10.30 Lis Hejner Mortensen
Ruts Fælles i Hasle
18. 1.s.e.trinitatis, Luk 16,19-31
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
25. 2.s.e. trinitatis, Luk 14,16-24
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.
* Indsamling i begge kirker

Kirkebil

Det er gratis for alle bosiddende i Hasle og Rutsker
sogne at benytte kirkebil til gudstjenester og møder.
Dantaxi 5695 2301

JULI
2. 3. s.e.trinitatis, Luk 15,1-10
Hasle 9.00
Ruts 10.30

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15

9. 4. s.e.trinitatis, Luk 6,36-42
Ruts 9.00
Hasle 10.30
16. 5. s.e. trinitatis, Luk 5,1-11
Hasle 9.00
Per Munch
Ruts Fælles i Hasle

Hallo! Se her!


Alt indenfor havearbejde,
flisebelægning, bortkørsel 
af affald, oprydning,
snerydning, flytning af
postkasser ud til skel,
rensning af tagrender,
rengøring m.m.

Blip-Båt ring De blot, 
intet er for småt!

Kun fantasien sætter
grænser!

"Alt-i-Et!" Haveservice
v/ Anette Bidstrup
Tlf. 2893 6841
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Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 7. juni og 23. aug. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1,
Rutsker.
Hasle: Den 8. juni og 17. aug. kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade
44, Hasle.
JAZZ KONCERT I HASLE KIRKE med New Orleans Delight,
Mandag d. 10. juli kl. 20. Arrangør: Hasle Byting,
Der opkræves entré. Se nærmere andet steds i Hasle-Nyt.
KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Der holdes
sommerafslutning d. 2. juni og klubben åbner igen d. 18. august. Få
program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl tlf.
25541851 eller på præstekontoret.
HYTTEN
”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi
samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver
konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som
regel i Julegade 14. - Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip
Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen. Hytten er
sommerlukket fra og med d. 9. juni til og med d. 19. august.
ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte
tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om
måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten,
Storegade 44 i Hasle: Den 20. juni holder vi sommerafslutning og
begynder igen d. 10. august. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere
oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen
(kontaktoplysninger på side 19).
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af organist, Thorbjørn Jensen og øver i Hasle Kirke hver
tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 20 voksne sangere, og
modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås
ved henvendelser til organisten. Holder sommerferie juni-august.

FRISKLAVET
mad hver dag!

Born-Trans

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

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 –
19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.
Den 14. juni kl. 17.30 er der
sommerafslutning for børn og
forældre. - Flere oplysninger om
aktiviteter, aldersgrupper og
medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf. 2422 6316
VÆRESTEDET KILDEN for ALLE
ÆLDRE
Se værestedets egen side i HasleNyt.
EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i
Rønne. Se mødeplan i
dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Lene Ambrosen,
5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING
(LM)
Toftelunden 2, Hasle.
Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474

Personregistrering
Ved fødsel:
Fødselsanmeldelse kommer
direkte fra jordmoderen til
kirkekontoret. Er man ugift skal
omsorgs-erklæring indleveres
senest 14 dage efter fødslen.
Ved dåb:
Tidspunkt for dåben aftales
med præsten.
Ved kirkelig vielse:
Tidspunkt m.v. aftales med
præsten. Prøvelsesattest skal
man have på
kommunekontoret.
Ved dødsfald:
Man taler med præst og
bedemandsforretning.
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Kirkesiderne
Eftertanke

KLIMA OG KRISTUS
Hvad siger Jesus Kristus til klimaforandringerne?
Det kunne jeg godt tænke mig at spørge ham om.
Jeg tror egentlig han siger: ”Vær ikke bekymrede for
jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for,
hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end
maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens
fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade,
og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke
langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en
dag til sit liv ved at bekymre sig? … Læg mærke til,
hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og
spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin
pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således
Markens liljer
markens græs, som står i dag og i morgen kastes i
ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får
vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres
himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det
andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for
det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage”.
(Citat fra Mattæus Evangeliet 6,25-34). JJR

KIRKERNES SOMMERUDFLUGT
Søndag d. 20. august inviterer menighedsrådende til fælles sommerflugt for alle interesserede.
Vi begynder med gudstjeneste i Hasle Kirke kl. 10.30 og kører derefter med bus til et sted, hvor vi spiser
frokost. Derefter går turen til en seværdighed et sted på øen. Prisen pr voksen bliver ca. 100 kr. Alle er
velkomne. Nærmere program følger.

Kirkernes sommerudflugt 2016

Storegade 73

22

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267

Arrangementer
Udstilling
Kom og besøg vores udstilling om Vilhelm Herold på Hasle Rådhus. Vi
har åbent i Turistkontorets åbningstider.
Udstilling
Se også vores udstilling på Hasle Røgeri. Den omhandler fiskeri og
kulbrydning m.m.
Her er åbent i Røgeriets åbningstid.
Sommerferie
Hele juli måned holder vi sommerferie i arkivet, vi ønsker alle en god
sommer og på gensyn i august.

Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Suppl.:
Jørn Ole Marker, tlf. 2349 2970
Bestyr. Suppl.:
Annie Ipsen, tlf. 5696 4486
Vores adresse er: Storegade 64,
Hasle, vi har åbent hver tirsdag
og torsdag kl. 19.00 – 21.00.
Dog ikke på helligdage, samt
ferie i hele juli måned. Ved telefonisk henvendelse til formanden eller et bestyrelses medlem,
kan man altid aftale andre tidspunkter at besøge os på.
Vores e-mail adresse er:
kontakt@haslelokalhistorie.dk
www.haslelokalhistorie.dk
Hvis du/I skulle have gamle billeder eller gamle artikler liggende, så vil vi meget gerne låne dem. Billeder af ejendomme, gårde, huse, skibe, fiskerbåde, gamle biler og motorcykler, gamle forretninger og
virksomheder.

Torsdag d. 23. juni 1977

Gammelt Hasle - miljø forsvinder
HASLE. Så er man begyndt på nedrivningen af HOTEL HASLE, og
dermed forsvinder et gammelt bybillede, og for så vidt også en
gammel historisk bygning, da Bornholms befrier, Jens Koefoed, boede
her et stykke tid. Senere var der købmandshandel med landbrug, for til
sidst at blive HOTEL HASLE.
Det er Hasle Brugs, der har købt Hotellet til nedrivning for at få plads til
en udvidelse af den nuværende butik. Hermed vil Torvet helt ændre
karakter når den nye Brugs, der bliver på 700 kvadratmeter er færdig.
Foran Brugsen vil der blive plads til 35 biler i tidsbestemt tid.

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
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Hvide hus
Forleden dag, hvor jeg var ude,
at køre med mit el-køretøj (det er
et rigtig dejligt køretøj), endte
jeg ved Det Hvide Hus ude i
skoven. Jeg kom til at tænke på,
at her var min farfar født og opvokset. Hans far Jens Hansen
Anker f. 28/9 1826 d.1888 var
formand i Hasle Kulværk, senere
bagermester i Hasle og sidst
murermester i Hasle.
Søn: Peter Hansen Anker f.7/11852. Farmer, dansk vicekonsul,
Ridder af Dannebrog, Loveloch,
Nevada.
Datter: Caroline Kirstine Anker f.
30/12 1855 gift 1876 med Heinrich Reker, teglværksarbejder kom
til Hasle i 1875. Flyttede tilbage
til USA og lod en søn, Heinrich
Peter Reker blive i Danmark hos
sin broder, Julius Hansen Anker,
hvor han kom i lære som smed,
men i øvrigt udviklede sig på en
meget positiv måde. En særlig
beskrivelse af det kommer her:
Han skrev BRØDRENE ANKERS
halvtredsårs jubilæumsskrift.
Han blev politibetjent i Rønne,
meldte sig ind i VIKING, da afholdsbevægelsens STJERNEN
blev lukket. Og deltog aktivt i
Rønnes foreningsliv.
HVIDE HUS er ikke stort. Jeg kan
godt forestille mig, at der er
trangt, hvilket godt kan være
medvirkende til, at de fire ældste
rejste til USA og lod de to yngste
blive hjemme hos forældrene.
De kom begge i smedelære i
Rønne hos to forskellige mestre.
Da de var henholdsvis 24 og 26
år startede de BRØDRENE
ANKERS MASKINFABRIK, vel noget vidtløftigt, men set senere i
bagklogskabens klare lys ikke
særlig meget. Det var nemlig
ikke bare held, men også en
masse flid, der lå bag succesen.
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Heinrich Peter Reker
(187x – 1945)
Idrætsklubben ”Viking” stiftet i
1907 havde før 2. verdenskrig
træningsbane og klubhus på
Galløkken ved Rønne ligesom
byens øvrige boldklubber. Klubbens ”pavillon” var tegnet af
arkitekt Chr. Bentzen og opført af
Frydenlund Byggeforretning i
1913. På billedet ses familien
Reker foran huset en sommerdag
i 1916. Fra venstre faderen Heinrich Peter Reker og sønnerne
Heinrich, Jens, Karl og Vilhelm
Reker.

Radiominder fra
1950’erne

havde båndoptager, en stor
kasse med stålbånd.

(Et afsnit fra Arne Ipsens bog ’Goddag, alle sammen! Børneradioen
og samfundet før TV-alderen’):

Bente Pedersen, Rønne, sanger
og historiefortæller på
bornholmsk, har hjulpet med
billeder og oplysninger til denne
bog. Hun siger om sin mormor,
Sara Christiansen: ”Man kan godt
sige, at hun var lidt naiv – men
på en positiv måde. Hun var et
utrolig åbent og varmt menneske.
Vi børnebørn havde det godt hos
hende.”

Fortsat fra Hasle Nyt 4 2016.
Overbetjent Heinrich Peter Reker
var ansat ved Rønne politi i 40 år,
fra 1903 til sin afsked i 1943. Af
skikkelse var betjent Reker en stor,
stærk og respektindgydende
mand, der sagtens kunne holde
urolige hoveder i ave. Men Reker
var også en populær mand i byen og han gjorde et stort arbejde
på mange felter. Især inden for
idrætten, hvor han allerede i
1906 var medstifter af afholdsbevægelsens boldklub ”Stjernen”.
Da denne klub blev nedlagt i 1911
meldte Reker sig ind i ”Viking”,
hvor han senere blev formand og
æresmedlem. Både afholdssagen
og sygekassebevægelsen havde
hans store interesse og han var
tillige medlem af Rønne Byråd,
valgt af Socialdemokratiet i perioden 1924 til 1937.
Dette er afleveret af Erik Anker.
Der kan i øvrigt læses en artikel
om Reker på www haslelokalhistorie.dk, gå ind på Forfattere og
under Eyvind L. Lind er der en
artikel der hedder Reker, 78 år og
ked af at være arbejdsløs.

Sommetider fandt fru Christiansen
en gammel laset bog frem fra
stakken af blade på hylden under
radioen. Som regel en fortælling,
jeg ikke kendte i forvejen. Hvem
havde tænkt på, at den meget
læste børne- og ungdomsforfatter A. Christian Westergaard ikke
kun skrev om miljøer ved Vesterhavet, men også om børn i de
københavnske gader? Derefter
udvekslede vi minder om børnebøger.
I øvrigt lyttede jeg med stor interesse, når Sara Christiansen
fortalte om sin barndom på
landet og senere tilknytning til
en proprietærgård med stort
folkehold (Vestre Pilegaard i Klemensker, A.I.). Her var hendes
mand fodermester. Så kan man
senere ærgre sig over, at kassettebåndoptageren ikke var hvermandseje. Men dengang var der
kun et par af byens borgere, der

Ind imellem oplevelserne med
børnebøger og hørespil søgte vi
børn ud til skovstranden mod
syd. Her i den uberørte natur
mellem silderøgerierne og 'Kultippen' kunne jeg forestille mig
handlingen i børnebøger og
hørespil. Skoven ud mod
stranden rummer i særlig grad
bjergfyr, der i sin tid blev plantet
til dæmpning af det gamle sandflugtsområde mellem Hasle og
Rønne. Strandområdet fra silderøgerierne til den egentlige
badestrand lige før 'Kultippen'
har mange minder om fiskere,
der tog ud i robåde og fangede
ål og agnfisk.
'Kultippen' er et jordbjerg på en
halv kilometers længde. Det blev
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til under Anden Verdenskrig. På
statens foranledning blev der i
Hasle Lystskov mod øst foretaget
kulbrydning i minegange. Et lille
tog med tipvogne kørte ned til
vandet og tippede jorden af. Der
blev brudt ca. 30.000 tons stenkul, de sidste 5.000 med håndkraft.
Kullene var måske ikke af allerhøjeste kvalitet. Men de kunne
forsyne det bornholmske samfund i de brændselsfattige tider.
Kulbrydningen har foruden 'Kultippen' efterladt sig en smuk
naturseværdighed, 'Rubinsøen', i
skoven mod øst.
Skovområdet kunne sagtens
blive til sceneplads for Børnene i
Nyskoven. 'Kultippen' kunne blive
et eller andet bjerg i et fremmed
land. Levkapynten med et enligt
hus og et højt træ kunne blive en
lille ø med et palmetræ. Rønne
ca. 10 km mod syd kunne anes
som en storby. På dette sted
kunne den barnlige fantasi udfolde sig. Området er et af mine
yndlingssteder. For her står tiden
stille, mens minderne vælder frem.
Det skal også nævnes, at vi børn
ofte gik hen til foden af jordbjerget og samlede ler i spande. Så
kunne vi stå derhjemme i
vaskehuset og forme figurer
efter de anvisninger, vi havde
fået af billedkunstneren Harald
Isenstein i Børneradioens
maleklub-udsendelser.
Man bliver jo ikke ved med at
være barn. Men det er godt, hvis
fantasien og en del af barnesindet med åbenhed over for indtryk og oplevelser kan bevares!
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Skovstranden syd for Hasle (Foto: Kenn Vesth).

Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk
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Strandlys første beboere
Et halvandet år gammelt barn dør
af forbrænding efter en ulykke i et
bageri i Hasle.
En købmand i Rønne bliver dræbt
ved en fejl, da en tidsindstillet bombe
kastes ind i hans forretning i 1944.
Disse dramatiske begivenheder
og en sjælden indsigt i en ung
piges glæder og sorger ved et liv
i Hasle for 100 år siden var nogle
af de spændende oplevelser jeg
fik, da jeg besluttede mig for at
skrive historien om mit hus,
Strandly i Søndergade.
Huset blev bygget i 1916 og
fylder nu 100 år, og det blev en
god anledning for mig til at gå i
gang med at finde ud af, hvem
der har boet i mit hus og hvem
de var?
Jeg blev interesseret i slægtsforskning, efter jeg gik på efterløn.
JAKOB OG HANSINE KOFOED
byggede ”Strandly” i 1916.

ade og Fælledvej. Her var også
bageri i Cais barndom, hvor Bager
Louis Jensen var bagermester.
Her fødes deres førstefødte Poul
Kofoed den 31 8.1891.
Deres næste barn er også en
dreng, Jens Leo Kofoed. Han
bliver født 6.2.1893 og døbes i
Hasle Kirke 26.3. samme år.
Hansine føder Knud Kofoed
15.12.1894.
9.10. 1897 kommer Petra
Jakobine til verden i huset på
hjørnet af Grønnegade og
Fælledvej.
Yngste barn bliver født
30.12.1900. Hun får navnet Magdalene Kofoed.
Jakob stopper med at være
bager, og i 1909 sælger han
bageriet til Hans Andreas Jespersen, mens familien bliver boende
i beboelsen Grønnegade.

Bager Jespersens forretning er
på Hasle-kalenderen i 2017.
Nu begynder Jakob Kofoed at
bygge huse, og han bygger
Strandly i 1916 til egen og familiens beboelse. Han bygger også
det hus, der senere får navnet
”Enigheden” på Fælledvej og
huse i Gulerodsgade.
Ved folketællingen i 1921 bor
Jakob, Hansine og Petra i
”Strandly” i Søndergade 24. Magdalene er flyttet hjemmefra, men
Petra bor hjemme. Hun er kontorist hos Revisor Jacobsen. 6 år
senere bor Jakob og Hansine
alene i ”Strandly”.
Jakob og Hansine oplyser i 1930,
at Jakob er rentier (pensionist),
og de har 4 levende børn og et
dødt barn.
Hansine dør i 1941.
I 1944 har Jakob en lejer på 1. sal,
frk. Margrethe Hansen, og hun
bor her til Jakobs død i 1949.
Det er kort fortalt Jakob og
Hansine Kofoeds historie.

Jakob Kofoed er født 26.4.1866 i
Nyker, og Hansine Christiansen
er født 11.3.1855 ligeledes i
Nyker.
De bliver gift i Ny Kirke den
10.9.1890 og flytter til Hasle lige
efter brylluppet. Jakob er bagermester i Hasle -24 år gammel - i
bageriet på hjørnet af Grønneg-

 SKILTE  BILREKLAMER
 BANNERE  TRYKSAGER
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ReklameEk
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Brovangen 21C • 3720 Aakirkeby • Tlf. 2855 0340

ReklameEkspressen udfører alt indenfor trykt reklame fra idé til færdigt produkt.
Det Hasle Nyt du holder i hånden er leveret af ReklameEkspressen, ligesom vi er
leveringsdygtige i alt fra visitkort, til facadebannere, bilreklamer og meget mere!
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Men deres børn har hver deres
interessante historie.
POUL KOFOED.
Poul fødes 31.8.1891 og konfirmeres 1.10.1905 i Hasle Kirke.
Ved folketællingen 1911 er Poul
20 år gammel, og nu er han
lærling i bageriet på Fælledvej.
Men han udvandrer samme år til
Chicago i Amerika med skibet
”Hellig Olav” men vender tilbage
få år efter. Han gifter sig med
Anna Kristine Hellisen fra Nexø i
1917, de bliver viet i Valgmenigheden i Rønne, hvortil de løser
sognebånd samme år.
De får en søn Richard Hellisen
Kofoed 25.8.1919 i Nexø. Han
bliver konfirmeret i Svaneke i
1933 og gifter sig i 1945 med
Anna Helena Pedersen fra Rødovre.
Richard bliver realskolelærer i
Farum (det må være faster Magda, der har fået ham til Farum!)
Poul overtager et bageri i
Svaneke i slutningen af 20`erne.
Han bliver formand for Håndværkerforeningen i Svaneke
1944-45.
Poul dør i 1981 og begraves i
Svaneke.

JENS LEO KOFOED.
Jens Leo fødes 6.2.1893. Året
efter sker der en ulykke i bageriet, og den lille Jens Leo på knapt
1½ år dør af sine forbrændinger
8.6.1894.
KNUD KOFOED.
Knud fødes 15.12.1894 og konfirmeres i Ruts Kirke i 1909.
17 år gammel bor Knud i Storegade hos Grønbechs og er handelslærling hos Grønbech & Co.
I 1916 bor Knud Store Torv nr. 14
i Rønne, hvor han er kommis hos
Købmand Ole Peter Rasch. Han

bor stadig hos Rasch i 1921 og
også i 1930. Her er han 36 år og
er ugift.
Købmand Rasch` pakhus er i dag
en del af Musikhuzet i Rønne.
Knud får sin egen købmandsforretning i Byledsgade i Rønne,
men han dør i 1944, og i kirkebogen står dødsårsagen som drab.
Jeg gik i ø-arkivet og fandt
Bornholms Tidende og i Socialdemokraten, hvor der stod beskrevet, hvordan Knud dør. Beskrivelsen af ulykken er meget
detaljeret, jeg håber ikke mindre
børn læste med i aviserne
dengang!
Ulykken er omtalt i Jesper Gårdskjærs bog:” Bornholm besat”:
”Det første blodige optrin udspillede sig i slutningen af 1944,
da en tidsindstillet bombe røg
gennem ruden til købmand
Knud Kofoeds forretning i
Byledsgade i Rønne. Det var sent
om aftenen, og normalt ville
butikken være tom, men netop
denne aften befandt den 49årige købmand sig i baglokalet,
efter alt at dømme ordnende
han regnskaber, og da han hørte
den klirrende rude, styrtede han
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ind i butikken og samlede
bomben op for at smide den ud
af huset.
I samme øjeblik eksploderede
den med et øredøvende brag, og
da de første nysgerrige beboere
kom til stedet, fandt de købmandens afrevne hånd på gulvet
og hans iturevne lig slynget op
på disken midt i lokalet. Han var
dræbt på stedet.
Nogenlunde samtidig gemte en
ung mand sig, Ib Henning
Hansen, i en kælder i nabolaget.
Han var 16 år, og det var ham,
der havde kastet bomben gennem ruden, fordi købmanden
handlede med tyskerne og skulle
have et signal om at stoppe den
forretning. Det indgik imidlertid
ikke i planen, at han skulle miste
livet.
Politiet fandt hurtigt ud af, hvem
gerningsmanden var, men dømt
for noget blev Ib Henning
Hansen aldrig, da hans korte liv
formede sig således: Efter attentatet flygtede han til Sverige,
blev optaget i Den Danske Brigade
og sejlede med til København i
forbindelse med befrielsen.
Herefter blev han sigtet for hærværk på Knud Kofoeds forretning,
men altså ikke drab, hvilket –
med kriminalefterforsker Niels
Kjøller og journalist Palle Bruus
Jensens senere formulering – indikerer, at ”politiet i Rønne
vurderede, at det ikke havde
været Ib Henning Hansens mening at slå købmanden ihjel, eller
sagt på en anden måde – og
aldeles uofficielt – at man sådan
set havde al mulig sympati for
ideen om at give Knud Kofoed
en lærestreg”.
Andre på øen, også modstandsfolk, betvivlede dog, at
købmanden reelt gjorde sig
fortjent til et sådant attentat.

Men uanset denne uoverensstemmelse modtog den unge
bornholmer aldrig nogen straf,
idet han lidt over en måned efter
befrielsen omkom ved en
vådeskudsulykke i Oksbøllejren.”
citat fra Jesper Gårdskjærs bog:
”Bornholm besat”

I 1957 er Petra 60 år gammel og
hun får tilladelse til at bortkaste
navnet Jakobine og kalder sig
herefter Alice Petra.
Knud Kofoed fik en stor begravelse i Hasle, og hans
gravsten står stadig på Hasle
Kirkegård.
PETRA JAKOBINE KOFOED.
Petra fødes 9.10.1897 i Hasle.
Hun konfirmeres i Ruts Kirke
14.4.1912.
Hun bliver bogholderske hos revisor Jakobsen, og da hun er 30
år gammel gifter hun sig
9.7.1927. med ungkarl trafikassistent Georg Ejner Kristian
Lieberdth Danielsen fra Svendborg. Han er født i Korinth 1891.
De bor i Svendborg i nogle år.

MAGDALENE KOFOED.
Magdalene bliver født
30.12.1900, hvor hendes mor
Hansine er 45 år gammel. Magdalene bliver konfirmeret
11.4.1914 i Ruts Kirke.
Hun gifter sig 8.8.1922 med lærer
Niels Karl Jensen Overgaard (født
6.1.1895). Han er søn af en gårdejer fra Hammel. Det er sognepræst
Langer fra Rø, der vier dem i
Hasle Kirke. Et af vidnerne ved
vielsen er skolebestyrer Niels Carl
Jensen fra Farum.
Måske er hendes bryllupsfest
blevet holdt i stuerne i
”Strandly”!?
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Magdalenes ældste barn Eli er
her fotograferet med sin mor
Magda og sin mormor Hansine
på hjørnet af Søndergade og
Strandgade i 1928. Jeg kan da
kende huset! Senere får Magdalene to sønner, Mogens og
Finn.
MØDET MED TRINE.
En dag i sommeren 16 kom vi
hjem fra Rønne, og en kvinde
stod ved stakittet og spurgte, om
hun måtte fotografere vores hus.
Selvfølgelig, men hvorfor?
”Min far er kommet her på ferie
som barn hos sine bedsteforældre”.
Hold nu lige op! Trine og hendes
mand kom ind og så, hvad jeg
indtil nu havde fundet ud af om
huset. Hendes far er Magdalenes
yngste søn. Trine ringede sin far
op, og jeg fik lov til at tale med
ham. Han kunne beskrive vores
hus ud og indvendig. Han fandt
sin mors dagbøger frem fra 1918
og ville sende dem til mig.

Trine er Finns datter og Jakob og
Hansine Kofoeds oldebarn.

30

Her er konfirmanderne, og det er (formodentlig) Magdalene i 1. række nr. 4 fra
højre.

MAGDALENES DAGBØGER.
Magdalenes søn Finn har sendt
dagbøgerne til mig, og jeg har
læst dem med stor interesse.
Tænk, hun har boet i mit hus for
100 år siden! Det er da vildt!
Der var ikke en god stemning i
huset. Fader Jakob havde jo nok
en depression ”far er stadig ikke
rigtig i Humør”, lød det i et halvt
år. Forældrene talte grimt til hinanden, men Magdalene var Fars
pige og tog hans parti i konf-
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likterne. De to søstre var heller
ikke gode venner, og når Magdalene beskrev drømme og tanker,
skrev hun på en ubehjælpsom
blanding af tysk og engelsk: ” Ich
goed down of trap and seed das
fogel in the Garten”, for hverken
søster eller forældre måtte læse
de private optegnelser. Hun har
formodentlig siddet med en ordbog, slået hvert ord op og skrevet
det direkte af.
Hun levede sit ungdomsliv i Hasle
for 100 år siden, hvor hun var 18 år.
Hun ville gerne på seminarium,
og var ”på prøve” på Hasle Skole
hos Frk. Jørgensen og en overlærer.
Hun hjalp til hjemme i ”Strandly”:
”- skal efter at have vasket Gulv i
Stuen tørret Støv af og vaske
Gulv i Entreen, feje Trappen og
Loftsværelset, vaske Gulv i
Køkkenet og gaa en hel masse
Ærinder”.
1.3.1918 skriver hun at ”gadespørgsmaalet hernede ved Gasværket bliver nok slaaet ned igen
– kedeligt er det, det vil ellers
pynte meget for os i Strandly”.
Hvad mon det er?
De unge i Hasle mødtes på
”Centralen”, hvor de legede lege,
konkurrencer m.m. Hvor lå Centralen?
Magdalene mødtes med veninder
og gik tur. De gik til Kæmpedalen
og plukkede blomster, de cyklede
til Skovly og til Rønne og dansede.
På Grundlovsdag kørte man til
Almindingen og hørte talerne.
En festdag!

Meget af Magdalenes fritidsliv er
opfyldt af at fotografere. Hun
kendte ikke ordet foto, hun tog
plader, hun fremkaldte selv og
var så spændt på at se, om pladerne var gode og ikke rystede!
En dag i Magdalenes liv som hun
beskrev det i sin dagbog:

Magdalene kom på Silkeborg
Seminarium, mødte sin mand
der og de blev lærere i Svendborg i nogle år. Derefter kom de
til Farum, hvor Magdalene blev
resten af sit liv. De fik flere børn,
og det er sønnen Finn, som jeg
fik kontakt med.

19.6.1919
”Anden Pinsedag.
Det var i Dag at Klubben skulde til
Arnager. Jeg havde Blondehat,
hvide Sko og den røde Kjole paa.
Vi fik alle Plads paa to Vogne, Ellen
Kjeldsen var ogsaa med. Og vi
agede af Sted i dejligt solskinsvejr.
Vi mødte flere Biler på Vejen, men
Hestene var ikke bange, og da vi
kom til Onsbæk drak vi Kaffe, vi
havde selv Kringle og Smaakager
med og vi forsynede os. Derfra
kørte vi saa til Arnager og her var
vi nede og saa Fosforitbruddet, vi
var endogsaa flere Meter inde i
Jorden, men da der var saa sølet,
maatte vi trække os tilbage. Saa
kørte vi til Fredensborg, men nu
begyndte det at regne, men vi
dækkede os under en Regnfrak, og
Bygen holdt heldigvis snart op. Da
vi kom til Fredensborg, spiste vi
her, og saa gik vi ned til Stranden
og drak Vin under livlig Tale. Så
kørte vi, og Stemningen var særdeles livlig. Meningerne var delte,
om vi skulle køre til Skovly, men
Flertallet stemmede for Skovly, og
saa drak vi kaffe der. Og paa
Hjemvejen regnede det igen, men
Sjalet blev som et Telt bredt ud
over Vognen, det saa meget fantastisk ud.”

Jeg besøgte ham og hans kone i
Farum i januar 2017, hvor jeg
leverede dagbøgerne tilbage til
familien.
Mange tanker melder sig efter at
have arbejdet med disse menneskers historie en tid:
- Mon Jakob holder op med at
være bager, fordi den lille Jens
Leo dør i bageriet?
- Hansine og Jakob er iflg Magdalenes dagbøger ikke glade, og
der hænger en tung stemning i
”Strandly”.
- Er det pga barnets død?
- Er Poul kun formand for Haandværkerforeningen fra 1943-44
pga bror Knuds voldsomme død
og forbindelse til tyskerne?
- Hvordan gik det for Poul i USA?
Hvorfor kom han hjem igen?
Det er en af glæderne ved
slægtsforskning. Man bliver aldrig færdig, og man bliver ved
med at stille spørgsmål. Og det
behøver ikke være ens egen
familie, for man får personerne
ind under huden og ”lever” med
dem.
Det er en fantastisk hobby, jeg
har fået!
Anne Mette Kruse
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Svartingedal Skole
I uge 12 havde vi brud-uge på skolen. Det betød, at
skemaerne blev brudt op, og der blev lavet
spændende undervisning på kryds og tvær af
klasserne. I asylafdelingen blev der arbejdet med
kodning og programmering. Det betød at tirsdagen
stod på sørøverskattejagt, hvor kodningen blev
brugt til at besvare opgaver og finde skatten.

Ugen blev afsluttet med et fælles fodboldstævne på
tværs af alle klasserne.
Vores SFO har haft maskerade-bal. De små poder
kom i det flotteste skrud med tilhørende masker,
som de havde produceret i SFO en. Der var dækket
smukt bord, der var isbar, disco rytmer og dans.

Fredagen før påskeferien var alle eleverne på
Svartingedal Skole med i Rynkeby løbet. Vores elever samlede 18.000kr ind til Børnelungefonden. Det
er så flot. Det var en forrygende dag, som kl. 10 begyndte med Syng Sammen Dag, som blev transmitteret på direkte tv fra Operaen i København, og
hvor alle skoler kunne følge sang og musik og synge
med.
I fredags var 3. og 4. klasse samt elever fra asyldelen
i Rønne teater.
Dramaskolen opførte deres årlige teaterstykke, og
flere af vores elever spiller med. Det var et fantastisk
teaterstykke, der satte tanker og refleksioner i gang
hos alle eleverne.
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En del af arbejdet med asylbørnene er også at udforske kulturer. Derfor havde A2A arrangeret kagedag, hvor eleverne havde taget forskellige lokale
kager med til fælles kagebord.
Venlige hilsner fra
Maria Fromseier Kjærgaard og Helle Holm

Natur Børnehaven

Er der nogen der har set forårssolen, vi venter på den. Ja sådan
har vi det her i skrivende stund,
men vi kan jo håbe at prognoserne holder hvad de lover,
og så vil der ikke gå lang tid.
Vi har endnu ikke fået sået gulerødder og rødbeder, men vores
vindueskarme bugner af potter
med div. planter der står til forspiring. I stedet har vi haft tid til
en masse dejlige ture i Hasleskoven og ved stranden. Vi sætter stor pris på vores nærmiljø,
og opdager hver gang noget nyt.
Det er også blevet til lidt ture
uden for byen. Vi har bl.a. været i
Døndalen og se vandfaldet, og til
trolling i Tejn kom vi også.
Rovfuglecenteret inviterede os
på besøg før sæsonstart – en stor
oplevelse. Børnene så fuglene, fik
fortalt lidt om dem og til sidst fik
de love til at røre fuglenes mad.
Døde rotter, mus og kyllinger gik
fra hånd til hånd.
I maj måned har vi meldt os til
cyklistforbundets cykelleg i
børnehaver. Det er 4. år vi er
med, og glæder os til at skulle i
gang. Det er dejligt at følge
børnenes udvikling. Cykelleg
styrker barnets motorik, og børn
bliver mærkbart bedre til at cykle
efter få timers cykelleg. De kan
starte og bremse, tage en hånd
af styret og dreje uden for meget
slinger osv.

er meget mere end det. Når
børnene leger udvikler de deres
sociale færdigheder, og fantasien
får frit løb. I legen udvikler børn
fantasi og tænkning. Børn leger
for at lege, ikke for at lære noget
bestemt. Men i legen lærer de at
skabe historier sammen og at
håndtere forskelligheder og
uenigheder.
Det er manøvrer, som skal være
på plads, for at barnet kan have
overskud til at huske på færdselsregler, aflæse andre trafikanter m.m., når det senere skal
ud og øve sig i trafikken.
Børnene medbringer egne cykler
og cykelhjelm, og så cykler vi
hver onsdag formiddag.
Børnehavetid er jo også lig med
leg. Nogen gange kan man
komme til kun at fokusere på
turene ud af huset, og de store
oplevelser, men børnehavetiden

De næste måneder vil vi tage på
flere ture, lege og ordne vores
have. I år har vi 10 børn der skal
begynde i skole efter sommerferien, 4 forskellige skoler. Det
bliver underligt at sige farvel,
men vi kan jo håbe på at de vil
komme og besøge os.
Vi nyder at følge årstidernes
skiften, og er ude det meste af
dagen. Det bliver skønt når vi igen kan tage vanterne af, og tage
madpakkerne med på tur.
Tak for alle de søde smil vi får på
vores vej, både i skov og på
strand.
Har du/I fået lyst til at se vores
lille Naturbørnehave er I
velkomne til at komme på besøg,
husk bare at ringe først, så vi ikke
er gået på tur. Vi har en Facebook
side hvor vi med jævne mellemrum ligger billeder ud fra hverdagen – velkommen til at se med.
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Grønbechs Gård
Så har GRØNBECHS GÅRD haft åben i over 1 måned. Vi er glade for igen at kunne
fremvise kunsthåndværk af høj klasse. Det er noget af det ypperste og det nyeste
inden for glas, keramik, træ, knive, smykker, foto, maleri, tekstil, vi fremviser igen i år.
En af de aktuelle udstillinger – selv om man vel ikke skal fremhæve nogen udstilling
frem for en anden – er nogle enormt store puslespil, som for nogen tid siden befandt
sig i et hus, der var til salg her på øen.
Nu er puslespillene på GRØNBECHS GÅRD – og – for interesserede
puslespilsentusiaster – eller nybegyndere – er her p.t. rig mulighed for selv at lægge
brikker til et større puslespil forestillende Hammershus. DET er vel noget ! – eller ?
Som tidligere har vi et legerum til børnene, så de kan lade kreativiteten blomstre,
mens mor og far går rundt blandt de i alt 7 udstillinger.
Der er jo også butikken, som har ændret udseende i.f.t. sidste år.
Næste udstilling starter 18. juni. Se mere på www.groenbechsgaard.dk
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Hasle / Rutsker Pensionistforening
Formand
Jørn Rasmussen
Tlf. 56 96 43 68
Mob. 23 47 55 68

Næstformand / Sekretær
Hanne Holm
Tlf. 56 96 92 29

Kasserer
Flemming Hansen
Tlf. 56 96 42 07

Bestyrelsesmedlem
Herdis Jensen
Tlf. 56 96 46 43

Bestyrelsesmedlem
Birthe Pedersen
Tlf. 56 96 52 67

Bestyrelsesmedlem
Inger Hansen
Tlf. 28 47 51 51

Bestyrelsesmedlem
Jette Vest
Tlf. 61 34 11 88

Foreningens mail-adresse:
haslerutskerpensionist@outlook.dk

Kommende arrangementer ifølge
sommerprogrammet 2017:
Onsdag den 21. juni 2017 kører vi sommerens første udflugt.
Turen køres på Sydbornholm. Vi skal drikke kaffe, have en
øl/vandpause og vi slutter af med en dejlig middag.
Arrangementet koster kr. 140,- pr. person.
Der køres fra Rutsker kl. 12.45. Fra Hasle Torv kl. 13.00. Fra Solgården kl.
13.00. Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15.
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres ud i det blå. Vi er hjemme
igen ca. kl. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 18. juni.
I dagene 6 – 9 august 2017 foretages en tur til Silkeborg m.v.
Særligt program for turen er omdelt til medlemmerne.
Vi bor fast på ”Hotel Vejlsøhus” ved Silkeborg og de daglige ture går ud
fra dette hotel.
Bestyrelsen håber på god opbakning til denne rejse.
Torsdag den 17. august 2017 kører vi sommerens anden udflugt.
Turen køres på Midt- og Nordbornholm. Vi skal drikke kaffe, have en
øl/vandpause og slutter af med en dejlig middag.
Arrangementet koster kr. 140,- pr. person.
Der køres fra Rutsker kl. 12.45. Fra Hasle Torv kl. 13.00. Fra Solgården kl.
13.00. Fra Sorthat/Muleby ca. kl. 13.15.
Busserne mødes i Nyker, hvorefter der køres ud i det blå. Vi er hjemme
igen ca. kl. 20.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. august.
Lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00 på Rådhuset
(Medborgerhuset)
Bjarne Kure kommer og underholder med sine egne historier og
sange.
Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Foreningens medlemmer ønskes en rigtig god sommer.
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Vang beboer og grundejerforening
Formand
Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

Næstformand
Leif Olsen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Sekretær
Pia Christophersen

Menigt Medlem
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen
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Hvad er sket i Vang
Fællesspisning d. 29. marts på Le Port hvor Richard Vang Olsen fortalte
om sin tilknytning til Vang.
Vang Vangværk generalforsamling d. 19. april kl. 19.00 på Cafe Misty
Loppemarked 20. maj kl. 13.00-15.00 ved Galleriet på Vang Havn.

Hvad sker i Vang i 2017
*Generalforsamling torsdag d. 6. juni kl. 19.00 i Salteriet. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
*Strandrensning lørdag d. 10. juni kl. 10.00-12.00. Vi mødes på Vang havn.
*Klargøring af Bixen lørdag d. 10. juni fra kl. 10.00
*Bixen åbner søndag d. 11. juni kl. 16.30 for den nye sæson. Vi
fastholder en daglig minimums-åbningstid fra 16.30- 18.00.
*Musik med Jens Ole Pihl fredag d. 16. juni kl. 18.30-20.00 v/ Galleriet.
*Heksen laves lørdag d. 17. juni kl. 11.00, sejlerhytten på Vang havn.
*Fredag d. 23. juni kl. 21.00, Skt. Hans bål i det gamle stenbrud.
*lørdag d. 24. juni kl. 18.00 fælles hygge ved gløderne fra Skt. Hans.
*Olaf Sørensens Trio lørdag d. 12. august kl. 18.30-20.30 på Vang havn
*Vange uge (uge 34) i Galleriet. Kom og besøg os.
*Sommerfest i Galleriet lørdag d. 26. august kl. 17.00
*Fællesspisning d. 23. november kl. 18.00 på Le Port
*Juletræstænding og julehygge fredag d. 1. dec. kl. 16.30 På Vang havn
efterfølende går vi i Salteriet.
*Godt Nytår, Vi skåler for et godt nytår på Vang havn d. 01.01.18 kl. 00.00

Hasle Børnehus
Kære læsere af Hasle nyt
Endelig NU blev det for alvor
forår :-)
I skrivende stund er vores
køkkenbyggeri gået i gang, med
alt hvad deraf hører af byggerod
og larm, MEN, -det bliver SÅ
spændende at se det færdige
resultat.
OG,- foråret er endelig kommet,
alting pibler op af jorden og
solens stråler giver energi til
både store og små, så vi bruger
bare vores dejlige legeplads og
vores super omgivelser her i byggerodet endnu mere end hvad vi
ellers plejer.
Vi er heldige at bo i en by hvor
der er tæt til alt: Skov, strand,
legepladser, idrætsforening, bibliotek, skole, indkøb mm.
Faktisk føler vi os ret privilegerede at være en del af et
særligt fællesskab som Hasle By
tilbyder.
Senest omkring påske hvor vi igen i år afviklede en vellykket
påskeæggejagt for alle byens
børn og var en del af fællesskabet
i form af udsmykning til byens
rundkørsler:
Som aftalen foreskriver, har vi igen i år inviteret os selv ned til
Søren på røgeriet. Søren sørger
for hestevognskørsel OG så tror
jeg ikke vi fornærmer nogen,
hvis vi siger at han laver byens
bedste fiskefrikadeller. MUMS- vi
glæder os.

I samme uge er vores tema: Kend
din by. Vores børn skal sammen
med personalet ud og udforske
byen sammen. Vi håber det
munder ud i et stort bykort som
kan hænge i børnehaven.
Traditionen tro fejrer vi Børnenes
Internationale dag her i børnehuset. Det gør vi ved at invitere
vores nærmeste kolleger og institutioner til leg og socialt samvær med Flemming fra DGI
Bornholm som primus motor på
fælleden. Det plejer at være
smadderhyggeligt.
HOV,- vi har også fået fisk!!
Allan, vores kammerat, har
foræret os et akvarium og vi har
lavet aftale med ”Vild med dyr”
der har monteret og startet akvariet op. Det er blevet så fint, og
børnene nyder at studere
fiskene:

Som noget nyt har vi i år
fornøjelsen af at have vores ældste og kommende skolebørn lidt
længere i år. Faktisk så længe at
vi har mulighed for at sige farvel
til dem med et brag af en sommerfest, så det gør vi lige inden
Sankt Hans :-)
Til allersidst vil vi blot ønske jer
alle en rigtig god sommer.Når vi
kommer tilbage fra sommerferie
er det med et dejligt nyt køkken,
ventilationsanlæg og ny belysning. SÅDAN :-)
Kærlige hilsner fra os alle i
Børnehuset
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