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Hasle Bytings Iværksætterpris 2016

Prismodtagere: Lone og Jesper Møller-Hansen, Lone var bortrejst på dagen.

I anledningen af at det i år er 25 år siden at Hasle
blev årets iværksætterby, har bestyrelsen besluttet
at stifte en Iværksætterpris, som blev uddelt ved en
festlig markering af jubilæet fredag den 30. september
på Vækst-Huzet.
Vi mener at det er meget vigtigt, blandt så meget
andet, at påskønne frivillighed, iværksætteri og forskønnelse af vor by.
Årets prismodtagerne har investeret og lagt mange
kræfter i at omdanne en mere end 25 år gammel
bygning og dens omgivelser og sidst men ikke mindst
skabt nyt liv og indhold i de ombyggede og nyindrettede lokaler til stor glæde for byen og dens gæster.
Bytinget har modtaget mange positive reaktioner
på forvandlingen i det seneste år og ejendommen
har også været indstillet til byforskønnelsesprisen.

Resultatet er imponerende - Lone og Jesper har lagt
mange kræfter i genopstarten af både bygning og
opstart af aktiviteter i denne og vi glæder os til at
følge den videre udvikling. At Jesper også her i 2016
har påtaget sig lederskabet i Hasle Turist- og Erhvervsforening er også glædeligt.
Med prisen følger diplom, blomster og en gave
skabt af vor lokale kunstner Ib Helge der igen velvilligt har ydet sit bidrag til denne fine kastanjefigur.
Inspiration til figuren har Ib som vanligt hentet i
naturen. Kastanjetræets mange arter og deres evne
til at sætte nye skud og kastanjerne/frugterne der
glæder og har glædet mange børn igennem tiderne
til kreativ udfoldelse – lad det være en inspiration til
fortsat at udvikle og skabe vækst - meget gerne i
vort område.
Hjertelig tillykke med prisen!
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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
Så er sommeren ved at gå over til
efterår og vinter, og sommerens
aktiviteter er ved at lukke ned
hvis ikke de allerede er lukket
ned, men jeg synes det har været
en rigtig god sommer. Der har
været rigtig godt gang i de
udendørs aktiviteter så vidt jeg
har kunnet konstatere både på
stadion og på dansegulvet på
Fælleden.
Jeg har konstateret at der også
har været forholdsvis mange af
vore medlemmer der har været i
vores klubhus i forbindelse med,
at der har været aktivitet på
boldbanerne eller det har været
en sammenkomst.
Vi har også i sommer haft et arrangement hvor Dansk Kennelklub, Bornholm har afholdt
hundestævne på arealerne
omkring klubhuset og har efterfølgende meddelt, at de var
rigtig glade for, at det var muligt
at benytte klubhuset delvis.
Der har også været afholdt en
del fodboldkampe på stadion
fordi DBU Bornholm, havde lagt
alle pokalkampene i Hasle, hvilket
vi jo kun kan være meget tilfredse

med. Der har sikkert også været
afholdt nogle andre arrangementer i vores klubhus som har
været knap så synlig, her tænker
jeg på bordtennis som har haft
en træningslejr til Nicoline m.m.
så de kunne forberede sig godt
og grundigt.
Så er der sikkert også en del arrangementer fra Krocket og
Petanque som jeg ikke umiddelbart kan huske, men min pointe
er stadig, at jeg er rigtig glad for,
at vore arealer omkring klubhuset og selve klubhuset benyttes
at så mange, hvilket jo betyder,
at der er mange der er glade for
at komme, hvilket jeg synes er
rigtig dejligt.
Det er nu tid til at puste en lille
smule for sommerens aktiviteter
og så håber jeg på, at der er
rigtig mange der har tilmeldt sig
til vinterens aktiviteter så vi kan
holde konditallet oppe.
Jeg ved, at bl.a. Gymnastikafdelingen har lavet et meget fint
program for vinteren så der er
plads til at få rørt alle musklerne.
Fodboldafdelingen har arrangeret indendørsfodbold, bordtennisafdelingen har også et godt
program klar, så det er også mu-

lighed for at spille bordtennis i
løbet af vinteren og så ikke at
forglemme, så spille Krocket afdelingen jo hele året – såfremt
vejret tillader det, hvorimod
Petanque har stoppet men er
klar igen til foråret.
Vi har været så heldige, at Mark
Langhave har ønsket at gå i gang
med at organisere en Volley Ball
afdeling i Hasle Idrætsforening,
hvilket vi er meget glade for og
som allerede på nuværende tidspunkt er gået i gang og der er
sikkert plads til flere, hvis der
stadig er nogen der ikke helt har
vinterens aktiviteter på plads.
Jeg vil gerne endnu engang sige
mange tak for sommerhalvåret
til de mange frivillige, ledere,
trænere, instruktører m.v. for det
store arbejde der er udført i løbet
af sommerhalvåret og håbe at I
nu alle hviler ud og er klar til igen
at gå i gang når solen kommer til
foråret.
Johnny Asmussen
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Hasle Idrætsforening

Hasle Bordtennis spillere i det nye spille tøj, tak til sponsorerne der gjorde det muligt.
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Hasle Idrætsforening
PETANQUE
Så er efteråret ved at køre på
sidste vers, og vinteren står for
døren, så vi vil lige gøre et
tilbageblik på den sidste halvdel
af vores sæson. Vi afholdt vores
klubmesterskab i single den 14.
august, og efter nogle
spændende kampe kunne vi
kåre årets klubmester, det blev
Henrik Christensen med Bernt
Mortensen og Bo Rasmussen på
de næste pladser. Efter kampene
tændte vi grillen og havde en
rigtig dejlig dag på banerne.
Femkampen der var planlagt til
den 4. september måtte på

grund af vejret udsættes til
søndag den 11, men det gjorde
at tilmeldingerne blev lidt flere.
Mogens, Bernt og Bent havde
igen i år fundet 5 baner der som
tidligere var meget finurlige. De
heldige ”dygtige” blev belønnet
med vinpræmier. Efter kampene,
havde festudvalget sørget for en
dejlig varm aspargessuppe.

Når dette blad udkommer, så er
tilmeldingen til årets julefrokost,
der afholdes lørdag den 26.
november, i fuld gang.
Vores årlige medlemsmøde
bliver afholdt lørdag den 21.
januar 2017 i HIF`s klubhus kl.
13.00.
Vi fortsætter træningen så længe
vejret tillader det.

DGI-Nordea turneringen slutte i
starten af september, og det
endte med at hold 1 endte på en
5. plads i C-rækken og hold 2
endte på en flot 2. plads i Brækken, hvilket bevirker at
holdet i næste sæson spiller i Arækken, tillykke med det.

Til slut vil vi ønske alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Kaj Erik Hansen

Floorball
(indendørs hockey)
Træningstider 2016/2017 i Hasle Hallen
Motionister (Damer & Mænd)

Onsdag kl. 20.00 – 22.00

Mere information
Calle
Christian

Mobil: 26 18 94 65
Mobil: 51 90 49 44

Email: ccsm@ofir.dk
Email: dettlaff@ofir.dk

BANKO
I Hasle Idrætsforenings
Klubhus
Damløkkevej 19, Hasle
Vi starter onsdag den 14.
september og spiller hver
onsdag frem til udgangen
af april 2017.
Husk kaffekoppen
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Hasle Idrætsforening
HIF gymnastik
Vi er kommet rigtig godt fra start
med den nye sæson. Der er godt
med deltagere på vore hold. Vi
har et nyt tilbud i år: Hip hop,
hvor vi gerne ser flere deltagere,
så hvis du har lyst til at prøve, så
mød op torsdag aften kl. 20.00.
Hvis du som voksen deltager på
mere end et hold, er der rabat.
Der er plads på alle hold, så hvis
du har lyst til at starte nu eller
måske efter nytår, møder du bare
op på holdet og melder dig til
hos instruktøren.
Tak
En stor tak skal lyde til vores instruktører og især hjælpeinstruktører. I gør en fantastisk indsats
og I er en uundværlig del af
børne- og voksen-holdene.
Forældreopbakning er også en
vigtig del og vi er glade for, at I
støtter op om vores hold og instruktører. Hvis nogle af jer har
lyst til at give en hånd med, skal I
bare henvende jer til instruktøren
eller til undertegnede.
Betaling
Jeg håber alle har fået girokort
og har betalt. Man er velkommen
til at kontakte undertegnede, hvis
der er problemer des angående.
Husk at meddele til instruktøren
eller undertegnede, hvis man
stopper på et af holdene.
Sne
I tilfælde af aflysning af gymnastiktræningen enten pga. sygdom eller sne, vil vi bestræbe os
på at oplyse om dette i radioen.
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Juleferie samt vinterferie
Vi holder juleferie fra tirsdag d.
20/12 2016 til tirsdag d. 3/1 2017
og vinterferie i uge 7, 2017.
Medlemsmøde
HIF gymnastik afholder
medlemsmøde mandag d. 23.
januar 2017 kl. 20.00 i barakken.
Her vil gymnastikudvalget orientere om gymnastiksæsonen.

Der skal vælges udvalgsmedlemmer og der vil blive serveres lidt
godt til ganen og maven. Vi håber
rigtig mange vil møde op og give
ris og ros til gymnastikudvalget.
Gymnastikopvisning
HIFs gymnastikafslutning er
søndag d. 19. marts 2017 kl.
14.00 – 17.00 i Hasle Hallen.
DGIs forårsopvisning er d. 1.-2.
april 2017 i Aakirkeby Hallerne

Næste gymnastiksæson starter op i uge 38, 2017
Følgende gymnastikhold tilbydes i HIF 2016-2017 og der er stadig
plads på alle hold, så mød bare op.
Hold:
Instruktør:
Tid:

Forældre – barn (0-2 år) (dagpleje/vuggestue børn)
Iris Kofod
Mandag kl. 16.00 – 17.00 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Tid:

Powerputter (3-5 år, Børnehavebørn)
Børnene skal komme uden forældre
Iris Kofod, Rose Mortensen + Alberte.
Torsdag kl. 15.30 – 16.30 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:

Rytmepiger (0.-2. klasse)
Karen-Margrethe Hansen Bager
Camilla Hansen Bager
Onsdag kl. 15.45 – 16.45 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:

Spring 3. klasse+
Henrik Madsen, Xandra Kristensen, Laura Bjørn
Jakob Thorsen
Mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hasle hallen

Hold:
Instruktør:
Hjælpeinstr.:
Tid:

Rytmix (3.-6. klasse)
Sissel Rasmussen, Liv Rasmussen og Camila Hansen Bager
Karen-Margrethe Hansen Bager
Onsdag kl. 16.45 – 17.45 i Hasle Hallen

Hasle Idrætsforening
Hold:
Instruktør:
Tid:

Hip-hop (5.-7. klasse)
Julie Kirch
Torsdag kl. 20.00 – 21.00 i Hasle Hallen

Hold:
Instruktør:
Tid:

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

Hold:
Instruktør:
Tid:

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

Hold:
Instruktør:
Tid:

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

Pris og tilmelding
Pris for en hel sæson 2016/2017:
0-17 år (børnehold): 300 kr.
18-99 år (1. voksenhold): 600 kr.
18-99 år (2. voksenhold): 400 kr.
Tilmelding sker direkte på
holdene. Girokort tilsendes,
betaling i november. Se også HIF
hjemmeside: www.hasle-if.dk
Alle ønskes en rigtig god sæson
samt en rigtig glædelig jul og et
godt og aktivt nytår
På gymnastikudvalgets vegne
Iris Viborg Kofod
Mobil 51 27 91 22

Medlemsmøder
Badminton:
Bordtennis:
Fodbold:
Gymnastik:
Petanque:
Kroket:

Torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.00 i barakken
Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 20.00 i klubhuset
Mandag den 23. januar 2017 kl. 20.00 i barakken
Lørdag den 21. januar 2017 kl. 13.00 i klubhuset
Mandag den 30. januar 2017 kl. 13.00 i klubhuset

Generalforsamling
HIF:

Fredag den 10. marts 2017 kl. 19.00 i klubhuset

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, trænere og ledere
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Hasle Turist- og Erhvervsforening
Børnefestival 2016
Så er børnefestivalen 2016 godt
overstået – med stor opmærksomhed på vores lokalområde. Vi
har fået en hel del omtale i
Bornholms Tidende. TV2 har også været forbi og har bragt flere
indslag. I november vil der
komme et indslag i programmet
”Kulturreportagen”
Stor tak til alle involverede – kun
derved lykkes det at lave et godt
tilbud til både herboende og turisterne.
Dejligt er det også at byen er
pyntet med flag alle dage, vores
nye skilte sponseret af Varelotteriet er også med til at gøre det
festligt.
Der er i løbet af efterårsferien
blevet klatret, vandret, kørt i
hestevogn, spillet minigolf, klappet kalve, set efter dinosaurer
spor, skåret græskar, bygget med
Lego og meget, meget mere.
LEGO udstillingen søndag,
mandag og tirsdag blev igen et
rigtig stort hit, med næsten 500
besøgende. Desværre kom der
også flere de næste dage og
måtte skuffede gå fra Rådhuset.

Udstillingen er meget imponerende, det er et kæmpe arbejde
Lego folkene præsenterer.
De fleste aktiviteter har været
godt besøgt af børn med enten
deres bedsteforældre eller
forældre eller begge dele. Stor
glæde og stor begejstring blandt
de fleste deltagere.
Mange har udtrykt stor glæde
over at børnefestivalen er et
tilbud i løbet af efterårsferien og
at det er billigt og kreativt. Flere
turister var imponerede over udbuddet af aktiviteter og at Hasle
som lokalområde kunne arrangere et sådant arrangement.
Tirsdag eftermiddag afholdt Viking løb for 63 deltagere, mere
end en fordobling i antal
deltagere i forhold til sidste år.

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

www.ok-entreprise.dk
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Onsdagen på fælleden blev en
god dag med besøg af Rollespilforeningen Gottheim som
legede med godt 100 børn der
kom forbi i løbet af dagen. Da
vejret blev bedre end lovet fik
jeg shanghajet Edvard Holm til at
være grillmester i bålhytten – tak
for hjælpen. Tak til Hasle Camping der leverede grillpølser og
sodavand.
I år kom der flere nye aktører til
med nye aktiviteter, Hasle
Badeklub inviterede til en tur i
havnebassinet og efterfølgende i
saunaen. Columbus sejlede efter
behov 2 gange om dagen på
kanalrundfart – det blev dog til
havnerundfart nogle dage pga.
vandmangel i kanalen.
Vi håber at det samme vil gøre
sig gældende i 2017 og håber på
gennemførelse af endnu en god
børnefestival.
På vegne af HTEF
Karin Pihl

TEGNEKONKURRENCE

Alle børn indbydes til at deltage i en
tegnekonkurrence om ”jul i Hasle”
Der udtrækkes 4 vindere:
En vinder for bedste tegning. Præmie 400 kr.
En vinder for næstbedste tegning. Præmie 300 kr.
En vinder for tredjebedste tegning. Præmie 200 kr.
En vinder udtrukket blandt alle indleverede tegninger. Præmie 100 kr.
Regler for tegnekonkurrencen:
–
Lav en flot juletegning på et A-4 ark/papir.
–
På bagsiden skrives hele dit navn, alder, adresse og tlf. nr.
–
Tegningen indleveres i Bagermester Jan Thorsen Hasle,
i perioden 28. nov.- 12. dec.
–
Tegningerne udstilles hos Bagermester Jan Thorsen.
–
Der må indleveres 1 tegning pr. barn.

Den 17. december kl. 12.30 er der
præmieoverrækkelse på Rådhuset med
indgang fra Rådhusgade.
Hasle Turist- og Erhvervsforening
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Hasle Turist- og Erhvervsforening
Hasle Legeland 2016
Rigtig mange fandt vej til Hasle
Legeland i år, der har været
besøg af 1.500 børn og forældre,
færre besøgende i år må skyldes
den gode sommer vi har haft. Tak
til alle hjælpere specielt en stor
tak til Vivian Ohrhammer fra Tejn.
Vivian hjalp til i hallen de dage
hvor der var ekstra run på.
Der skal også lyde en stor tak for
lån af hallen og samarbejdet
med Idrætsområder v/Carsten
Clemmensen.

- endnu en
god grund til
at flytte til
Hasle
HASLEpakken
Der er udleveret 13 Haslepakker
til nu i år, så det vidner om at der
er kommet en del nye borgere til
Hasle.
Se mere på www.hasle.dk under
tilflytter om du er omfattet af
tilbuddet.

Legater
Vi bestyrer 2 legater for Hasle
Haandvæker- og Industriforening.
Det ene legat uddeles til unge
håndværkere- og handelsstuderende i forbindelse med
videreuddannelse, det er
afkastet af investering som
vedrører foreningens salg af “Bia
Lid” for mange år siden. Det
andet legat uddeles til unge
håndværkeres uddannelse, det
er vores andel af overskud i
Varelotteriet der uddeles. Så
husk at forny din lodseddel i
varelotteriet. Uddelingen sker
hvert år i december efter
ansøgning på særligt skema der
rekvireres hos formanden Jesper
Møller-Hansen, mail:
jmh@riskcon.dk
Frist for ansøgning bliver den 4.
december 2016.
Turistinformationen 2016
Igen i år har der været rigtig
mange besøgende i
Turistinformationen, til tider har
der været mere end travlt. Tak til
Torsten Sletskov for fortsat at
arrangere byvandring og tur i
skoven – der har været rigtig
mange med på disse ture i år.

Udover at fortælle om de
seværdige ting i vores område
og noget om den øvrige del af
Bornholm er der mange andre
spørgsmål at hjælpe vores
turister med, her er et lille
udpluk:
1. En fredag eftermiddag, en
turist har glemt noget i en af
busserne, hjælp til hvor han kan
henvende sig om mandagen, da
Bat-kontoret har lukket.
2. Hvor ligger magnetbakken.
3. Pakke fra Tyskland efterlyst,
adr.label faldet af og var på vej
retur. Er afleveret i Ferieparken af
posten - livsvigtig medicin der
har været 8 uger undervejs.
4. Hvor kan vi overnatte til
Folkemødet
5. Skaffet billetter til udsolgt
koncert m/Allan Olsen til 2
personer fra Massachucetts.
Særdeles positiv mail retur fra
Ekkodalshuset, samt et meget
sødt brev fra gæsterne.
6. Hvor er der selvpluk af blomster
Turistinformationen har nu
lukket for i år, regner med at
have åben til påsken 2017 og
derefter fra 3.maj.
Medlem i Hasle Turist- og
Erhvervsforening
Endnu ikke medlem af vores
forening, send en mail til
formanden Jesper MøllerHansen: jmh@riskcon.dk
Har du firma/virksomhed eller er
privatperson er du velkommen.
Ved at bakke op om vores
forening giver det mulighed for
at vi fortsat kan få noget til at ske
i Hasle.
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Hasle - Årets iværksætterkommune i 1991

Knud Andersen – borgmester i Hasle 1986-1990 – amtsborgmester 1990-2003
Frede Engell-Hansen - borgmester i Hasle 1990-1994
Winni Grosbøll - borgmester i Bornholms Regionskommune fra 1.1.2010

Den 30. sep. 2016 blev det markeret på Vækst-Huzet , at det var 25 år siden at Hasle blev årets
iværksætterkommune i 1991. Ovennævnte tre personer gav gode og inspirerende indlæg omhandlende et
tilbageblik til 1991 og frem til nu, og om hvilke muligheder Hasle har for udvikling fremover.
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Vækst-Huzet
Tak for anerkendelsen
Vi i Vækst-Huzet siger tak for
Iværksætterprisen – og tager
nye initiativer
Af Lone og Jesper Møller-Hansen
Vi føler os meget glade og
beærede i denne tid i VækstHuzet, her i Hasles udkant. Vi er
meget taknemmelige over den
iværksætterpris, som Bytinget
har indstiftet og som vi var de
første modtagere af. Tak for
påskønnelsen og vi håber, at det
hus, vi investerer tid og penge i,
må blive til glæde for byen og for
alle Hasles indbyggere og andre
på Bornholm.
Vi har sat et stort skilt på facaden
af Vækst-Huzet, der fortæller noget om vores drømme for dette
”Hus med liv i”. Der er i alt 785
kvadratmeter, der kan bruges til
lidt af hvert.
Dette efterår har vi f.eks. haft en
gospelworkshop med efterfølgende koncert. Der kom 85 tilskuere – og det var vi glade for.
Vi havde 33 børn og endnu flere
forældre/bedsteforældre til
græskar-skæring ved Børnefestivallen. Det er nok blevet en tradition nu.
Der er også to nye faste tiltag i
huset fra i år.
Foredrag
Vi satser på hvert kvartal at indbyde til et foredrag. Vi begyndte
med at invitere Charlotte Rørth,
som har skrevet om sine oplevelser i ”Jeg mødte Jesus”. Det
var der 130, som var interesserede i at høre om.
Vores næste gæst har været
Naveed Baig, der er imam i en
moské i København. Ham havde
vi inviteret, fordi vi synes, at det
er vigtigt med dialog mellem islam og kristendom. Vii kender
Naveed som en af de moderate
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Det nye banner på Vækst-Huzet fortæller om drømmene for dette ”Hus med liv i”.

muslimer, som kan gøre sine
trosfællers situation forståelig for
os, der står noget måbende
overfor de rabiate muslimer. Han
og hans ligesindede er et offer
for ekstremisme i langt højere
grad end os andre danskere,
fordi de fleste ofre for muslimsk
terror faktisk er muslimer, og

reaktionerne fra samfundets side
rammer alle muslimer, også de
moderate, der ønsker at være en
del af vores samfund. Han var i
Vækst-Huzet 1. November.
Til foråret får vi en anden
spændende gæst, Ann Lund
Wahlberg, der er lam fra halsen
og nedefter og som er en dygtig

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

Vækst-Huzet
og anerkendt kunstmaler. Hun
maler med munden og kan
fortælle om et spændende liv og
en helt utrolig tillid til Gud på
trods af sin handicap.

Efter selve brunchen er der et oplæg, som handler om noget, der har
med kristendom og tro at gøre, og derefter snakker deltagerne om
emnet. Og så er der selvfølgelig gospel-fællessang.
Alle er velkomne, man behøver ikke være medlem af gospelfællesskabet for at komme.

Gospelmeditation
Fra efteråret har Gospelfællesskabet Bornholm også prøvet
noget nyt. Det kaldes gospelmeditation. Det lyder som modsætninger, men det er det ikke
nødvendigvis. Ved en gospel
meditations gudstjeneste spilles
og synges de mere stille gospelsange. Der er ikke nogen egentlig
prædiken, men en tekst til refleksion. Der er også stilhed til
fordybelse. Man kan sidde på en
stol, på en skammel og et fåreskind, eller lægge sig på gulvet.
Der er fuldstændig frihed.
Der er stadig de velkendte gospelgudstjenester hver anden
måned i Musikhuzet i Rønne,
men nu er der altså også et
tilbud de andre måneder i VækstHuzet.
Endelig er der gospelbrunch
hver den første lørdag i
måneden. Her spiser vi brunch
sammen; der er brød og marmelade, kaffe, te og juice på bordet
– og så medbringer alle et eller
andet spiseligt. Det kan være alt
fra ost, rullepølse, æg eller andet,
man selv finder på.

Kalender:
Gospelmeditation
20. november og 15. januar kl. 15.30, café fra kl. 14.30.
Gospelbrunch, hver den første lørdag i måneden kl. 10-13
3. december, 7. januar og 4. februar.

”Her står man ikke på nakken af hinanden og skal skynde sig færdig”, sagde en
mor om græskar-arrangementet i Vækst-Huzet ved Børnefestivallen.
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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:
Verkant
Suppleant:
Jette Vest
61 34 11 88
Suppleant:
Jonna Hansen
60 63 27 16
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.
Engelsk (nybegynderholdet) mandag kl. 9:30 – 11:00 har 5 ledige
pladser.
Der er også et par ledige pladser på engelsk (niveau 10. kl.) tirsdag kl.
13:30 – 15:00.
Du kan tilmelde dig hos Birthe Petersen, mobil 20 49 09 65.
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.

Wii
Torsdag kl. 10:00-12:00.
Hygge, spil og leg på TVskærmen.
Kortspil
Torsdag kl. 12:15-15:15.
Spillerne har det hyggeligt.

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

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

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

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 ulige uger
Domino- og alm. strik
EDB
Onsdag kl. 9:00-11:30.
Der er 6 computere med adgang
til internettet til rådighed.

Motion for mænd
Torsdag kl. 15:30-16:30.
Styrke- og konditionstræning.
Banko
Vi spiller normalt første torsdag i
hver måned kl. 13:00, men
ændringer kan forekomme – se
under kommende
arrangementer.
Medbring en pakke til 20 kr.
1 plade koster 4 kr. 3 plader koster 10 kr.
Kaffe/te og kage kan købes.

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
Syng sammen
Pakkebanko
Pakkebanko

1. dec.
15. dec.
5. jan.
2. feb.

kl. 13:00
kl. 13:30
kl. 13:00
kl. 13:00

Aktivitetscentret ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

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
Christa Ipsen
Birkevænget 4, 3770 Allinge
Tlf.: 40 76 38 20
Suppleant
Lisbeth Wellejus
Nørregade 9, 3790 Hasle
Tlf.: 22 33 45 34
Suppleant
Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14, 3790 Hasle
Tlf.: 40 47 94 48

Ting og sager, mange skønne ting på lager.
Nu har vi været i Hasle i 15 år. Vi
havde en festlig dag med besøg
af gamle “ansatte” og kunder
,som fik en god snak over en kop
kaffe og kage. Tak til alle der
støtter os med varer til butikken
og vi glæder os til fremtiden
med at arbejde i butikken og det
sociale samvær.
Vores Julestue har mange ting til
juleudsmykning- adventsstagerduge-løbere med broderi og
tryk. Mange nisser –nye, gamle
og hjemmelavede samt en
masse andre ting.

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

Storegade 22, Tlf
61249126

Vore åbningstider mellem
jul og nytår:
Tirsdag-lørdag.: 10.00 – 13.00

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår.
Med venlig hilsen
Jytte Berg
Hasle Genbrug

Lasses Tømrerforretning
Tømrer/Snedker

3023 6140
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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

Åse Ambrosen

Kontaktperson
5696 5255 / 2183 2852

Har nogen behov for transport til Café Kilden
Ring venligst til Åse Ambrosen 5696 5255 / 2183 2852

Planlagte arrangementer:
18. november
Café
25. november
Caféen er lukket p.g.a. ældres
eftermiddag i præstegården den
26/11
2. december
Pakkefest
9. december
Café

Navnet Jesus betyder frelser.
Det har Gud gjort ham til. På årets første dag møder Herren dig med
kaldet: ”Lad Jesus være din frelser. Udsæt det ikke!” Umærkeligt lægges
år til år. Ingen af os ved, om vi netop nu træder ind over tærsklen til
vores sidste år. Men i dag hører du hans røst. I dag er det frelsens dag. I
dag lytter Gud. Vil du give hans søn det rette navn?
Du, som har gjort det, men alligevel er fyldt af frygt og ængstelse– du
skal vide, at der ikke skal mere til. Det er ikke din kristendom, der skal
frelse dig. At være frelst er det enkle at have Jesus som frelser. Det vil
han være for dig i året, som ligger foran. Om det rummer 365 dage for
dig, ved alene Gud. Det er heller ikke afgørende. Det er det derimod, at
du hver eneste dag giver Jesus frelsernavnet, for det er hans rette
navn. I hans navn ligger din salighed. Det er sandt, når vi synger:
”Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord er gemt i det ene
ord: Jesus!
Hans Erik Nissen

16. december
Vi spiser julemad sammen kl.
12.30
Café Kilden….
Vi glæder os til at ses igen
den 6. januar 2017
6. januar
Vi ses igen
13. januar
Vi tager på besøg hos Hasles
Lokalhistoriske forening for at
høre om ”gamle dage” i Hasle.
20. januar
Café
27. januar
Ernst Hansen fortæller og viser
lysbilleder.
3. februar
Ingen Café
Senioreftermiddag den 4/2 i
Præstegården.
10. februar
Café
17. februar
Café
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Kirkesiderne
Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk
Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
E-post: jjra@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. 9-12
Mandag er fridag
Sekretær, Hanne Landberg
Træffes tor. 9 - 13 på kontoret. Tirsdag
kl. 9-13 træffes hun desuden på tlf.
56953295

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. 5696 9135
E-post: rutskirke@c.dk

JULE-LOVSANGS-GUDSTJENESTE 4. dec.
Gudstjenesten i Hasle Kirke 2. søndag i advent, den 4. dec. kl. 10.30,
bliver noget ud over det sædvanlige. Vi får besøg af det rytmiske kor,
By Grace, som både vil synge for os og lede fællesangen ved
gudstjenesten. Det bliver en gudstjeneste med masser af god lovsang
og musik, foruden søndagens læsninger, bøn, prædiken og nadver.
Velkommen!

SÆRLIG MUSIK ved juletidens gudstjenester og arrangementer.
Igen i år er vi så heldige, at vi i juletiden kan nyde mange forskellige
musikalske indslag ved gudstjenester og arrangementer i kirken.
Gudstjenesten i Hasle kirke d. 4. dec. kl. 10.30 er en
lovsangsgudstjeneste med det rytmiske kor, By Grace. Den 7.
december medvirker unge musikstuderende, når vi synger julen ind i
Rutsker – og når vi synger julen ind i Hasle den 13. december
medvirker vores eget kirkekor. Den. 18. december er der igen
musikstuderende på banen ved gudstjenesten i Hasle Kirke kl. 10.30
og juleaften får vi et ekstra instrument til at supplere orglet ved
julegudstjenesterne. Jeg glæder mig meget over, at vores
gudstjenester og arrangementer på den måde beriges af sangen og
musikken.
JJR, sognepræst

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

FDF-NYTÅRSFEST 2017

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

Kom og vær med til FDF nytårsfest søndag d. 29. januar. Festen er for
alle, der gerne vil bakke op om FDF-arbejdet i vores sogne. Festdagen
begynder med en gudstjeneste for alle aldre i Ruts Kirke kl. 13.00.
Derefter er der en kaffe og kage – og efterfølgende underholdning ved
FDF-erne i FDF-huset Kirkebyen 33. Der er boder og lotteri. - Til
dækning af kaffebord etc. og til støtte for FDF opkræves entre ved
indgangen til FDF-huset.

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

Deadline Kirkesiderne
Stof til kirkesiderne i næste nr. af
Hasle Nyt sendes senest d. 7. feb til
sognepræsten.
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Kirkesiderne - Gudstjenester Hasle og Ruts Kirker
NOVEMBER

FEBRUAR

20. – Sidste søndag i kirkeåret, Matt 11,25-30
Hasle 10.30 Peter Hauge Madsen
Ruts Fælles i Hasle
Indsamling til Menighedsfakultetet, Århus.

5. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30

27. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
Ruts 10.30
Hasle 14.00 Kirkekaffe

DECEMBER
4. – 2.s. i advent, Luk 21,25-36
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Lovsangsgudstjeneste med koret
By Grace
11. – 3.s. i advent, Matt 11,2-10
Hasle 9.00
Ruts 10.30

19. – Søndag seksagesima, Mark 4,1-20
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling Kristeligt forbund for Studerende (KFS).
26. – Fastelavns søndag, Matt 3,13-17
Ruts 9.00
Hasle 10.30 Familiegudstjeneste, Kirkefrokost og
tøndeslagning

MARTS

18. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
Hasle 10.30 Knud Henning Hansen.
MGK-elever medvirker.
Ruts Fælles i Hasle

5. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
Hasle 9.00
Ruts 10.30
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp*.

24. – Juleaften Luk 2,1-14
Toftegården 10.45
Ruts 14.00
Hasle 15.30

12. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts Fælles i Hasle

25. – Juledag, Luk 2,1-14
Hasle 14.00
Ruts Fælles i Hasle
*Indsamling: Børnesagens Fællesråd
26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
Ruts 10.30
Hasle Fælles i Rutsker
Indsamling: Åbne Døre/forfulgte kristne

JANUAR
1. – Nytårsdag, Luk 2,21
Ruts 10.30
Hasle 16.00 Kirkekaffe
*Indsamling: Det danske Bibelselskab
8. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,42-52
Ruts 9.00
Kirkekaffe
Hasle 10.30
15. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
Hasle 10.30 Evangelisk Alliance, Kirkekaffe
Ruts Fælles i Hasle
22. – 3.s.e. helligtrekonger, Matt 8,1-13
Hasle 9.00
Ruts 10.30
*Indsamling: KLF – kirker og medier*
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12. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
Hasle 10.30 Jakob Houler
Ruts Fælles i Hasle

29. – 4.s.e. helligtrekonger, Matt 8,23-27
Hasle 10.30
Ruts 13.00 FDF nytårsfest.

19. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28
Hasle 9.00
Kirkekaffe
Ruts 10.30
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af
sognets præst.

Kirkebil

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

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe kl. 10.15

Kirkesiderne
AKTIVITETER
Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter, er deltagelse gratis.
OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 16. nov. og 1. febr. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 17. nov., 1. dec. og 9. febr. kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Storegade 44, Hasle.
KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.
For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. (Sidste
gang før jul er d. 2. dec. og første gang efter er d. 6. jan.).
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 og
Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Der er Hytten d. 25.
november: Smuglere og Politi. Og sidste gang inden jul er d. 9.
december: Jule-pynte-spille-hyggeaften.
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 4. jan., 2. febr., 1. marts og 6. april. Altid kl.
19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen
Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).
HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret 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 kirkesanger Aase Houler.
FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere
oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos
kredsleder: Katrine Branth, tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.
EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING (ELM)
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i
Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Lene Ambrosen,
5696 6321
LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)
Toftelunden 2, Hasle
Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Finn Madsen,
tlf. 5696 4474
EVANGELISK ALLIANCES
BEDEUGE
I Evangelisk Alliances bedeuge
indbydes til fælles bøn og
gudstjeneste. Alle er velkomne!
Tirsdag d. 10. jan. kl. 19.30 i LM's
hus, Toftelunden 2
Onsdag d. 11. jan. kl. 19.30 i
ELM's hus, Julegade 14
Torsdag d. 12. jan. kl. 19.30 i
ELM's hus, Julegade 14
Fredag d. 13. jan. kl. 19.30 i LM's
hus, Toftelunden 2
Søndag d. 15. jan. kl. 10.30
Gudstjeneste med forbøn i Hasle
Kirke
ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lør. d. 26. nov. kl 14.30 i
Præstegården, Storegade 44,
hvor Elna Rønne Debel fortæller
om sin pilgrimsvandring på
Caminoen.
Lør. d. 4. febr. kl 14.30 i
Præstegården, Storegade 44.
Lør. d. 25. marts kl. 14.30 hos LM,
Toftelunden 2
Lør. d. 29. april kl. 14.30, hos ELM,
Julegade 14
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Kirkesiderne
EFTERTANKE
af sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
TRÆD UD I DEN ANDEN VERDEN
De fleste børn, tror jeg, gør sig mange tanker om, hvordan det er at
være voksen. De forestiller sig mange ting, som måske ikke svarer helt
til den virkelige voksenverden. I teenagealderen går barnet gennem
grænselandet mellem barnets og den voksnes verden; og efterhånden
som det vokser og dannes, opdager det mere og mere, hvordan det er
at være voksen. Måske opleves det så forskelligt fra barndommens
forestillinger, så det unge menneske får følelsen af, at det er en helt
anden verden, det træder ind i. For det er svært som barn, at forestille
sig, hvordan det virkeligt er at blive voksen.
På samme måde er det svært som et almindeligt sekulariseret
menneske, der ikke rigtig tror på noget, at forestille sig, hvordan det i
virkeligheden er at blive et åndeligt, troende menneske. Det er som to
forskellige verdener, og hvis man oplever at begynde at tro på den
levende Gud, kan det føles som at træde ind i en anden verden.
Det kan ske, at teenagere bliver bange for at skulle blive voksne og
viger tilbage for at træde ud i det farlige voksenliv. Det kan også ske, at
ikke troende mennesker bliver bange for at blive troende. Det er jo
ukendt land – måske farligt – måske pinligt og dumt? Men i
modsætning til børn, der bliver voksne, hvad enten de vil eller ej, kan
et menneske godt forhindre sig selv i at blive troende.
Men tøv ikke, hvis du er ved at begynde at tro på Gud. Det er ukendt
land, det er nye veje, det er en anden verden. Men træd frimodigt ud i
den og gå med Gud. Tro på hans søn – og lad troen vokse. Lad dig
fylde af Ånd – Guds hellige Ånd. Bliv ikke blot et voksent menneske –
men bliv et voksent og åndeligt menneske.

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.

VI SYNGER JULEN IND
Onsdag den 7. dec. kl. 19.00 synger vi julen ind i Ruts Kirke. Børn
fra FDF og MGK-studerende.
medvirker. Programmet tager
særligt hensyn til de mange
børn, der er med.
Tirsdag den 13. dec. kl. 19.30
synger vi julen ind i Hasle Kirke,
hvor Hasle-Rutsker Kirkekor
medvirker. Programmet er
primært rettet mod voksne.
I begge kirker skal vi synge vores
kæreste julesalmer sammen.
Alle er velkomne!

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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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Bestyrelse
Formand:
Richardt Vang-Olsen, tlf. 5696 4657
Mobil: 2621 4657
Næstformand & Kasserer:
Tonni Jørgensen, tlf. 5696 4558
Sekretær:
Birthe Pedersen, tlf. 5696 5267
Bestyr. Medl.:
Rune Gøtterup, tlf. 2960 0773
Bestyr. Medl.:
Lulu Hansen, tlf. 5696 4883
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
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.

Arrangementer
Foredrag
Torsdag den 17. nov. kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Ivar Holm kommer og fortæller og viser billeder fra sin netop
udkomne bog om Ole Basse Mortensen. Et værk der er arbejdet på i
omkring 10 år, der er gået mange timer ude på Bornholms Ø-arkiv
med at gennemgå de gamle aviser, vi glæder os meget til at høre Ivar
Holm fortælle og se hans bog, måske en julegave idé, han vil have
nogle med, så man samtidig kan få hans autograf. Gå ikke glip af
denne spændende aften. Tilmelding på grund af kaffebrød, tlf. 2621
4657.
Drone foredrag
Fredag den 18. nov. kl. 11.30 i den Store Sal på Rådhuset.
Nick Johansen Dronepilot – DR nyheder, kommer og fortæller om det
nyeste redskab indenfor film – og TV branchen; DRONEN. Se mere
andet sted i bladet.
Film
Fredag den 18. nov. kl.16.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Nick Johansen fortæller og viser sin film ”Den sidste fisker fra Sorthat”.
Hvor Kirsten og Ernst Knudsen og Preben Carlsen alle medvirker,
desværre har vi ikke dem i blandt os længere, vi vil hermed mindes
dem, ved at vise denne film. Mød godt frem.
Hyggeeftermiddag
Lørdag den 26. nov. kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Jørn Sjøholm & Arne Ipsen kommer og fortæller om da de startede
Hasle-Egnens Lokalhistorie for 25 år siden, datoen er den 30. december
1991, hvordan de gik rundt til forskellige mennesker i Hasle og spurgte
om historier og billeder som de kunne samle sammen, dette blev
opstarten på arkivet, heldigvis for det, vi har meget at takke de to
herrer for. Mød godt frem til dette arrangement. Tilmelding på grund
af kaffebrød, tlf. 2621 4657.
Julehygge
Fredag den 2. december kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Traditionen tro afholder vi julehygge med julesange, julehistorie,
julebanko. Gløgg – æbleskiver – kaffe – julesmåkager. Håber at se så
mange som muligt denne dag. Tilmelding på grund af Gløgg og
æbleskiver til tlf. 2621 4657.
Markering af Bornholms befrielse 1658
Torsdag den 8. december 2016.
Se nærmere andet sted i bladet.

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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Foredrag
Torsdag den 12. januar 2017 kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Lillian Hjorth Westh kommer og fortæller om Pelle Erobreren. Lillian
Hjorth Westh er en meget dygtig fortæller, et meget spændende
emne, mød derfor også op til denne aften, vi glæder os til at se jer.
Tilmelding på grund af kaffebrød på tlf. 2621 4657.

Drone foredrag

Filmeftermiddag
Lørdag den 11. februar 2017 kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Her skal vi se filmen fra Nytårskoncerten 2007 i Elværket i Rønne.
Den legendariske nytårskoncert som blev afholdt i Rønnes Gamle Elværk i
2007, er der nu en chance for at gense og høre, Hasle-Egnens Lokalhistorie
& Filmværksted, vil lørdag d. 11. Feb. 2017 fremvise hele koncerten på det
store lærred på Rådhuset.

Vi skal høre om dronens historie
fra militært våben til legetøj.
Komme de mange fordomme til
livs som er forbundet med
dronerne i dag. Kan dronen
andre ting end at optage flotte
landskabsbilleder?

Der var fuld power på Rønne Gamle Elværk, da der blev afviklet
nytårskoncerter med dirigent Mogens S. Dam i spidsen for et
symfoniorkester med 64 musikere fra ind- og udland.

I kommer til at se eksempler på
udvalgte programmer fra DR
lavet med netop dronen, samt
eksempler fra filmens verden.
Vi gennemgår også de lidt mere
tekniske dele af en drone – uden
at det bliver for nørdet. Der er
mulighed for spørgsmål
undervejs.

Dertil kom så rækken af dygtige solister; Niels Jørgen Riis, Ursula
Bambuch, Naja Månsson, Bente Pedersen og Bjarke Mogensen samt
dansere fra både den kongelige danske ballet og den norske ballet samt,
et stort antal bornholmske korsangere, dansere og gøglere - samt alle
hjælperne uden for den store scene. Orkesterleder Mogens Dam som
dengang stod for opførelsen af denne koncert, kommer og giver en kort
introduktion inden filmen vises. Dette er et 10 års jubilæum.
Billedaften
Torsdag den 16. februar kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Efter utallige opfordringer har vi nu igen en billedaften på
programmet. Kom nu og vær med til at kommentere disse billeder,
hvor er de fra og hvem er på billedet, hvor ligger det hus/ejendom er
det der stadig eller hvad, der er mange spørgsmål, der kræver din
hjælp! Derfor ønsker vi meget at så mange som muligt møder op
denne aften.
Generalforsamling
Lørdag den 18.marts kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 11. marts.
Efter generalforsamlingen vil Bent Boesen komme og fortælle om sin
nye bog, Holdestederne ved De Bornholmske Jernbaner. Hvori der er
et afsnit om Hasle Rutebilstation. Mød godt frem, der er gratis kaffe
og kage, men meld gerne til så vi har kage nok til alle. Tlf. 2621 4657.
Bestyrelsen.
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Foredraget kommer til at
omhandle det nyeste redskab
indenfor film- og TV branchen;
Dronen.

Kom med til et anderledes
foredrag – set fra oven!
Nick Johansen
Drone pilot – DR Nyheder
DR.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Markering af Bornholms befrielse 1658
Torsdag den 8. december 2016
Mødested Hasle Torv
Kl.15.30
Velkomst ved formand for Hasle Byting, Kaj Erik Mortensen
Kl. 15.45
Foredrag i den Store Sal ved Jesper L. Larsen
Kl. 16.35
Foredrag i den Store Sal om historiske Hasle-lokaliteter ved Torsten Sletskov
Kl.16.58
Vi mødes i Hasle Kirke, fællessalme og velkomst ved sognepræst Jens Jørgen
Rasmussen.
Underholdning i Hasle Kirke. Igen i år har vi en bred vifte af dygtige folk til at
underholde med sang og musik. Program udleveres i Kirken
Kl. 18.30
Spisning på Hotel Herold, ta’ selv buffet og dessert pris 150,- kr
Ønsker man at deltage i spisningen skal tilmeldingen ske Senest den 26. nov.
på 2621 4657 eller richardt@vang-olsen.dk
Spisebilletter afhentes og betales tirsdag den 29. november kl. 19.00 – 21.00
i Hasle – Egnens Lokalhistories lokaler på Rådhuset
Man behøver ikke deltage i hele programmet, man kan deltage efter eget ønske
Rigtig god fornøjelse
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Kulturugen 2016
Hasle havde søndag den
18.september Kulturugedag.
Med start på Hasle Torv kl.10.00
hvor formanden for Hasle Byting,
Kaj Erik Mortensen bød velkommen
til Hasle. Der blev startet med en
musikalsk byvandring under
ledelse af guide Torsten Sletskov
og musiker Liam Seibenicher, der
spillede accordeon. Efter Hasle
Torv var næste stop Vilhelm Herolds fødested, hvor der var musik
og historie. Turen går så videre til
Anlægget på Hasle Fælled. Hvor
der blev gjort holdt for mere historie. Derefter går turen ned til
Hasle Røgeri med flere overraskelser af musik og historie.
Derefter gik turen mod Hasle
Havnebad, her spillede Liam
Seibenicher sammen med Folk
og Fæ, som så fortsatte sammen
med Folkedansere, for derefter
igen, at blive afløst af en lille
gruppe unge dansere ved navn
Touchè. Fantastisk oplevelse. En
masse publikummer var med, man
sad på hele tårnet af Havnebad.
Her var nok over 100 personer.
Klokken 14.00 havde vi premiere
på den nye film om 66-selskabet,
som vores dygtige filmfolk havde
lavet. Her var den Store Sal på
Rådhuset helt fuld. Omkring 90
stk. var mødt op. Flot. Klokken
16.00 havde vi så næste projekt
af Kulturugen 2016. Det var udstilling af ”BRUDe gennem tiden”,
og ”BRUD på programmet”. Som
Christl Vang havde lavet nede i
Karetmagergården. Efter Merete
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Svendsen havde klippet snoren
og Liam Seibenicher havde
spillet Brudevalsen, stod folk
som sild i en tønde for at se udstillingen, som havde åbent til kl.
18.00. Vi havde åbent hver dag til
og med fredag imellem kl. 11.00
– 14.00. Rigtig godt besøgt med
150 stk. igennem. Onsdag aften
viste vi igen filmen om 66-selskabet kl.19.00 for 50 stk. Der havde
desværre været en fejl i Kulturugeavisen her stod der det var
kl.21.00, så der kom 10 stk. på
dette tidspunkt til som så den i
arkivet. Fredag aften viste vi filmen om Kulbryderne fra Hasle,
her var 45 stk. mødt op.
Alt i alt en helt fantastisk uge
med en masse publikummer. TAK
til alle som deltog. TAK til alle som
hjalp med at gøre denne uge til
det den blev til, flot klaret, TAK.
Richardt

Rutsker Forsamlingshus
Den 1. juli 1959 tiltrådte Tove og
jeg stillingen som bestyrerpar på
Rutsker Forsamlingshus. Hvervet
havde i mange år været varetaget
af Anna og Janus Dam, Nybo.
Rutsker Kommune havde i 1958
købt forsamlingshuset af et
aktieselskab for en købesum af
16.000 kr., hvori indgik overtagelse af en prioritetsgæld på
7.700 kr., og ejendommen blev
totalrenoveret. Der blev indrettet
en mindre bestyrerbolig i loftetagen med stue, soveværelse,
børneværelse, køkken og entre.
Som toilet måtte de almindelige
toiletter nede benyttes.. Boligen
blev i 1962 udvidet med en stue,
kammer og badeværelse i forbindelse med, at der blev indrettet
kommunekontor i forsamlingshuset.

Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Fra min barndom var jeg kommet
i forsamlingshuset til juletræsog andre foreningsfester, og det
var også her, i Gårdstuen, at jeg
gik til konfirmandundervisning
hos pastor N. J. Nielsen i vinteren
1945-46.
Da jeg først i 1960`erne begyndte at interessere mig for lokalhistorie, blev forsamlingshusets
historie også aktuel. Jeg besøgte
en dag Anna og Poul Seidelin på
Hammershøj og her fik jeg lov til
at se og kopiere et brev, som Sinius Jørgensen, tidl. Krusegård,
havde sendt til Annas far Peter
Holm.

Brevet gengives her, med
tilladelse fra S. Jørgensens sønnesøn Carsten:
Gode Ven,
Tak for sidst, det var en vellykket
fest, som I havde lavet, og som vi
havde stor fornøjelse af at deltage
i. Du var ked af, at der ikke kunde
skaffes oplysning om adskilligt ved
forsamlingshusets tilblivelse og
bygning. Jeg kom i tanker om,
måske jeg var i stand dertil.
1893. Vinteren i 93 var meget
streng med frost og sne. Hvor meget det frøs ved jeg ikke, men

suvad frøs i kakkelovnen på
Kæregård (det vil sige om natten),
alt egentligt arbejde lå stille, almindelig arbejdsløshed, kun ikke
for snekasterne. Helt stille lå man
ikke, nogle foretagsomme mænd i
Hasle, med tilslutning af rutskerbo,
lavede en kanefart, hvor man
samledes på Krusegård og kørte
derfra til Hasle, for at slutte med
bal på Hasle forsamlingshus. Jeg
kørte hjem med Lambrecht,
Bagergård og da vi om morgenen
gik til Grønbechs efter køretøjet,
talte Lambrecht og Thomas Lund,
Åhalsegård om, at nu havde Hasle
fået forsamlingshus, i Clemensker
havde A. Due, med støtte fra
sogneboerne, bygget et forsamlingslokale, tiden var nu inde til at
Rutsker også fik et forsamlingshus.
Der var rørelse i tiden politisk, afholdsfolkene og andelsbevægelsen, man holdt møder på
skolerne, men så kom et cirkulære
fra Kulturministeriet ( Schavenius )
at skolerne for fremtiden ikke
måtte bruges til offentlige møder.
Ved skolernes lukning, var det
ganske rigtigt når man tænker sig
om, kom befolkningen til at stå
uden tag over hovedet. Man søgte
så hen, hvor der var husrum og
hjerterum. Højre havde møder hos
Birch, Langegård, Møller,
Bukkegård og Dam, Dyndegård.
Afholdsfolkene hos Dam, Hullegård. Agrarerne hos Holm,
Bondegård og Lind, Hyldegård.
Små møder og sogneråd havde til
huse hos Lavrits Aridsen, men hvor
skulle man holde en generalforsamling eller sognerådsvalg.

Dam, Dyndegårds aktie.

1895. Hvad her er meddelt viser, at
der var ingen vej uden om, at et
forsamlingshus var der brug for.
Men hvem var så manden, som
vilde gå i spidsen. Den 12. Januar
var der mejeri-udbetaling ( overskud 55 øre pr 100 pund ) og om
aftenen agrarmøde på Hyldegård,
hvor et forsamlingshus kom på
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tale. Stryhn, Klingegård var en ny
mand i Sognet, med et godt
snakketøj, det blev ham som kom
til at gå i spidsen og bar, som man
siger, den første sten til bygningen.
Lørdag 26. Januar var P. Holm,
Rosendalegård på Krusegård med
opfordring til at tegne aktier i forsamlingshuset. Vinteren 95 var også langvarig og streng. Den 16.
Marts blev landevejen ryddet til
vognføre og da havde det været
slædeføre i ca. tre måneder.
Tirsdag den 16. April ( tredie
påskedag ) kørte vi to læs sten fra
Hasle fælled til forsamlingshuset.
Fredag den 27. September indviedes forsamlingshuset med taler
af pastor Thomsen og højskoleforstander N. P. Jensen, Ekkodalen,
hvad der taltes om ved jeg ikke, da
jeg ikke var med til mødet, men i
kantonement på Sjælland. Lørdag
den 12. og Søndag den 13. Oktober var der tombola med indtægt
på 1300 kr., som skulde bruges til
møbler og inventar. Til en tombola
hører musik og en revue, Linjana,Anars, Andrias, Julius å Kristian, de
øvede på Hyldegård til festen, at
naboens køer de danste,- således
blev der sagt i revuen.
1896. Så var huset bygget, nu
galdt det om at tage det i brug. Bestyrelsen gik lidt omkring med liste
og talte med folk, således at det
blev til et bal, som holdtes Tirsdag
den 28. Januar. Gæsterne skulde
selv medbringe mad og kaffebrød
( derfor blev det kaldt for mâdapossabal ). Der serveredes kaffe,
sukker, rom til puns og de uond-

Storegade 73
3790 Hasle
Tlf. 56 96 40 50
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Rutsker Sogneråd. Fra venstre: Jens Peter Hansen, Kumlehøj, Christian
Pedersen Vang, Helligpeder, Martin Boesen, Kirkemøllen, Ejler Hjorth Vest,
Båsegård, Ludvig Dam, Tuleborg, Hans Georg Pedersen, Almely og Andreas
Lund, Nydal. De sidder i "sognerådsstuen" på Rutsker Forsamlingshus Foto
Kaare Rasmussen, 1920erne.

værlige kaffeknaita, samt tobak til
pivan å Hasle drikka nr. 4 ( den
gang var det det bedste ). Ballet
var, som man siger overlut, der var
folk fra Hasle, Klemensker og Olsker. Vognmand Byder i Rønne,
dengang Bjørnegård i Nyker, var i
flere år fast gæst. Ballet slog så
godt an, at det gentoges med et
bal den 20. Februar samme år,
med lige så god tilslutning. På den
måde var det nærmest offentlig
bal, som krævede tilladelse og
polititilsyn. Så blev det lavet om til
selskabelig sammenkomst for aktionærer. Da flere, som ikke havde
aktie, men som ønskede at komme
med til festen og man også vilde
have dem med, blev det lavet til en
sammensluttet fest mellem aktionærer og foredragsforeningens
medlemmer.

1921. Ved sammenkomsten Fredag den 28. Januar 1921, sad fru
Kofoed, skolen, og så på de mennesker, hun sagde så: 'Hvad er det
dog for mennesker, jeg kender
dem jo ikke'. Nej, dem der den aften valsede rundt på gulvet i alderen fra 15 til 25 år, eksisterede ikke i
1895, det var et nyt slægtled. Vil du
se efter på datoen, så var der bal
på forsamlingshuset den 28. Januar 1896 og nu, på 25års dagen 28.
Januar 1921, var der igen sammenkomst.
Venlig hilsen fra min konna å mig,
te dig å din ægtahaldel, ønsk na
god bæring å se å få na på ben igen, der er majed å sjudda nu til
Jylen.
Hasle 25/11 1935
S. Jørgensen.
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Da vi startede som værtinde og
pedel på forsamlingshuset, var
lønnen fri bolig med lys, varme
og fri telefon samt den fortjeneste, som vi kunne opnå ved salg
af kaffe, lyst øl, sodavand, slik og
tobaksvarer ved møder og fester.
Dette medførte, at Tove måtte
have beværterbevilling, uden
udskænkning af stærke drikke,
og blive momsregistreret. Ved
familiefester, hvor værten selv
sørgede for indkøb og kogekone,
oftest Edith Thiesen, måtte der
serveres vin, øl m.m. uden betaling af 'proppenge' til Staten.
Dette indebar, at det generelt
kun var sognets beboere, der
måtte benytte forsamlingshuset.
Når der blev holdt familiefester
med alkoholiske drikke, skulle
Politiet underrettes.

Forsamlingshuset 1949. Foto: Sylvest Jensen

Efter 11 år her, flyttede vi i 1970
til Krakdal og blev efterfulgt af
Harriet og Palle Ipsen, senere
Marie og Jens Rønne-Madsen
samt Birthe og Erik Fält. I 1992
solgte Hasle Kommune ejendommen til Nyker Mad Service,
hvorefter flere ejere har drevet
restaurationsvirksomhed, med
skiftende held, under navne som
Highlander og The Ranch.
Jørn Uffe Hansen

Forsamlingshuset 1964 ( med sognerådsformandens Opel Rekord ).
Foto: Odense Luftfoto.
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Julen nærmer sig og du mangler helt sikkert en gave til Tante Olga.
Her er så nogle forslag, som hun vil blive meget glad for.
Du/I er altid velkommen til at besøge vores hjemmeside; haslelokalhistorie.dk ,
Rigtig god fornøjelse.
”107 år med 66-selskabet”
En film om “Dampskibsselskabet paa Bornholm” som senere,
omkring 1876 blev til “Dampskibsselskabet paa Bornholm af
1866” derefter i folkemunde kaldt “66-selskabet”. I filmen bliver
der vist billeder, korte filmklip og fortalt om alle selskabets
ruteskibe, fra dampskibet “Skandia” der blev bygget i 1866 til
motorfærgen “Rotna” som blev købt i 1971, og indimellem
krydret med interviews fra forhenværende ansatte i 66-selskabet.
Medvirkende er Niels Holm, Finn Erik Lund, Jette Rømer, Hans
Edvard Kofoed. Kan købes på Destination Bornholm og i Hasle
Lokalhistorie. Pris kr. 125,-

”Kalender 2017”
af Christl Mathea Vang. Det er
en blanding af nye billeder af
fotograf Mikael Vang og
gamle billeder fra arkivet.
Den kan købes i SPAR,
Superbrugsen i Hasle, samt i
lokalhistorien. Pris kr. 90,-

”Rønne rundt før og nu”
En film, der viser billeder og filmklip fra gamle dage kontra
hvordan der ser ud nu. Kan købes på Destination Bornholm og i
Hasle Lokalhistorie. Pris kr. 125,-
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
Radiominder fra
1950’erne
Vang 81
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

(Et afsnit fra Arne Ipsens bog ’Goddag, alle sammen! Børneradioen
og samfundet før TV-alderen’):
Det ny Radioblad var det eneste
ugeblad, mine forældre holdt i
årene omkring 1950. Bladet gav
udførlige omtaler med fotos af
hørespil, både dem for de voksne
og Børneradioens. Desuden af
nye danske film, især Morten
Korch-filmene. Som mange andre børn og unge var jeg på særligt udkig efter oplysninger om
hørespillene, både dem for børn
og dem for de voksne.
Selvom mine forældre også var
ivrige radiolyttere, måtte jeg
høre lørdagshørespillene hos
kammerater eller sommetider
hos en nabokone. For min far
havde altid spilleelever ved
klaveret lørdag eftermiddag. Det
foregik i dagligstuen, så der
kunne ikke skrues op for radioen.
Men så kunne jeg gå ind til den
utroligt venlige og gæstfri Sara
Christiansen.

For reservation ring på 56 96 92 01 eller
book online på www.leport.dk

Sara Christiansen (Privatfoto).

Min barndomsgade var Søndergade i den sydvestlige del af byen, tæt på skov, silderøgerier og
strand. Sara Christiansens hus
havde et stort tofagsvindue og
et mindre, og en indretning, der
var typisk for den tids mindre
huse i byen. Fra gården gik man
ind en forstue med køkken og
vaskehus til venstre. Til højre
gennem en lille korridor med et
køkkenbord, der ikke blev brugt
til ret meget. Til venstre var der
spisekammer og derefter døren
til en trappe, der førte op til
loftet. Så kom vi ind i stuen med
de mørkbejdsede møbler.
En kurvestol stod lige inden for
døren til venstre. Derefter et
chatol med stort spejl og endelig
det gode radioapparat. Spisebordet stod i stuens midte, på den
modsatte væg stod der en
chaiselong, en polstret hvilestol,
der er så lang, at man kan hvile
benene. Hyggelige nipserier var
spredt rundt i stuen. På en af

K.A. BYG
v/ KURT AMBROSEN
Tømrerforretning
2024 7389
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Hasle-Egnens Lokalhistorie & filmværksted
væggene hang bl.a. et portræt af
Frelsens Hærs stifter, englænderen William Booth, i grøn dragt og
med langt, hvidt skæg. Et af fru
Christiansens børnebørn kaldte
ham 'Nissefar'.
En glad kristentro prægede fru
Christiansen. Hun viste interesse
for flere trosretninger. Men Frelsens Hær havde en særlig plads i
hendes hjerte, og hendes mand
havde været Frelsens Hær-soldat.
Jeg nød selv at komme til
børnemøderne i Frelsens Hærs
hus i byen. Her blev der indledt
med en lille andagt, hvorefter vi
så en spændende film. Der blev
også arrangeret tegnekonkurrencer.
Vores gode nabokone viste opmærksomhed over for alle i
kvarteret og tog jævnligt ud og
besøgte beboerne på et plejehjem ved Rønne. Men fru Christi-

ansen kunne også tale engageret
og medfølende om menneskeskæbner ude i verden, som
man kunne læse om i bladene.
Hun bemærkede f.eks., at den
dødsdømte amerikaner Caryl
Chessman havde fået udgivet
sine erindringer.
Vi sad og hørte radio, mens fru
Christiansen syede energisk for
folk. Hun hæklede også grydelapper, som hun kunne variere
i det uendelige med nye motiver,
ikke mindst blomster. Men hun
lyttede altid med på udsendelserne, lo, når der blev sagt
noget venligt eller morsomt,
eller sagde: ”Det var da en forfærdelig mand!”, når der blev
sagt barske ting.
Fortsættes i næste nummer...

Sara Christiansen sammen med oldebørn foran sit hus (Privatfoto).

din nærmeste EL-Installatør

NEXØ

RØNNE

HASLE

Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

“Installation, vedligehold og service”

EL

Din lokale elektriker
Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Elektriker
Morten Tolstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Philip Holm
Mobil 2173 1719

Lærling
Nicolaj Koefoed
Holm

Afdelingsleder
Rønne & Hasle
Martin Hjorth
Hansen

www.elogvvscenter.dk
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FDF Kredshuset
Kirkebyen 33, Rutsker
mandag 14. november kl. 18:00
Musikalsk ledelse af

Vi starter kl. 18:00 med spisning, husarsteg
med efterfølgende kaffe og småkager.
Pris for hele arrangementet kun

125kr./person
Drikkevarer købes særskilt.

Tilmelding på sangaften@fuglesangen.dk
eller tlf. 56 96 98 49, senest lørdag den 5/11
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Karretmagergaardens Venner
Så gik der endnu en sæson for Karetmagergaarden. Det har været en rigtig god sæson med velbesøgte
markedsdage og hyggelige grillaftener.
I vores udstillinger i værkstedet melder de også om godt besøg og god handel, så vi kan vist være tilfredse,
også selv om teltet nogle gange blev pustet godt til af vinden, så vi dårligt kunne høre hinanden.
Den sidste grillaften hyggede folk sig så meget at vi blev nødt til at bede de sidste om at gå da det var blevet
meget mørkt, men det er jo dejligt at folk ikke vil hjem fordi de har det godt.
Det har også været mange, bl.a. et cykelhold, der spiste den medbragte frokost i haven, så budskabet om at
haven kan bruges af alle når der er åbent, havde sin virkning.
Vi slutter dette år af med vores julemarked på Rådhuset den 3. og 4. december kl. 10.00 - 16.00
Håber vi ses til næste år.

Marineret sild
Senneps/dild sild
Anis/appelsin sild
Kun for børn
Saltstegt sild med
Kryddersild
sennep og rødbeder,
2 Skiver flæskesteg
Kyllingestykke
samt bløde løg
med rødkål
med
Æg og tomat
Hjemme rørt
agurkesalat
Flæskesteg med
Hønsesalat
Æg og tomat
rødkål
Ris ala mande med
Tartelet med
Mørbradbøf med
kirsebær sauce.
høns
i asparges
bløde løg
Brød & smør
Frikadeller med
Leverpostej med
Pris pr. kuvert
rødkål
champignons og
Kr.89,Kr. 68,bacon
Krydder sild
Ris ala mande med
Afhentes på dagen efter aftale
Gravet laks med Ræve
kirsebær sauce.
sauce og asparges
Brød & smør
Leverpostej med bacon
Pris pr kuvert
og champignons
Kr.178,Honningmarineret
Karrysild
bayonskinke
Saltstegt sild med
med fløde st. spinat
sennep og rødbeder Tartelet med høns i
Kokken´s Diner transportable
samt bløde løg
asparges
V/Karin & Frank Jaqué
Æg og tomat
Frugtsalat
Østergade
2 3790 Hasle
Lun leverpostej med
Brød & smør
bacon og champignons
Mail kokken@jaque.dk
Pris pr. kuvert
lune mørbradbøffer
Kr. 169,Tlf. 40204248
med bløde løg
brød & smør
pris pr kuvert
kr. 95,-

Julebuffet
Varmrøget laks med
asparges & dressing
Hjemmebagt brød og smør
And i sur/sød sauce
Scampi rejer i hot sweet
pastasauce
Flødebagte kartofler eller
små ristet kartofler
Helstegt kalvesteg med
marineret grøntsager
Ris ala mande med
kirsebærgele (i glas)
Pris pr. kuvert
Kr. 235,-
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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

Jeg vil godt fortælle lidt om Hasle/Rutsker Pensionistforening, hvad vi
kan tilbyde vore medlemmer i et sommerhalvår, hvilken ting kan vi kan
gøre for medlemmerne vi har lidt arrangementer men ellers er det jo
vore udflugter der er i højsædet, vi køre to ture om sommeren en tur til
Sydlandet og en tur til Nordlandet og begge ture har været godt besøgt
på begge ture, tilsammen 165 medlemmer.
Turene starter fra Hasle kl 13,00 og vi er hjemme igen kl 20,30, vi køre
med to busser fra Jan-Oles Turistfart, der bliver kørt rundt og ser på
nogle dejlige landskaber og kl 14,30 har vi så fundet et sted at få vores
eftermiddagskaffe og holder ca 1 time, så kan medlemmerne nå at få
talt sammen, nogle kan havde det rigtigt godt, for der er jo nogle der
ikke har set hinanden i lang tid.
Så kører vi ud i landskabet igen, vi finder så et rigtigt godt sted i naturen
for at holde og vi sørger altid for at der er et toilet hvor vi holder, så
bliver der budt på øl og vand og igen bliver der god lejlighed til at få
snakket sammen, når det så er tid til at kører igen for at finde et sted at
spise en dejlig middag, men på turen derhen skal der så gættes på hvor vi
skal spise og der er to flasker rødvin på højkant, på den sidste tur i august havde vi bestilt stegt flæsk på Rø selskabslokaler det gjorde lykke
og da jeg tog imod dem her ved solgården var alle rigtig godt forædte.
Jeg har fået rigtige mange gode tilbagemeldinger om, at det har været
nogle gode ture og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for, turen koster
ca. 300 kr. pr. medlem, og hvert medlem betaler 125 kr. for turen, det
resterende beløb betaler foreningen ud af de penge vi får fra & 18
midler som kommunen deler ud.

Derfor er vi meget glade for at vi får disse midler så vi kan lave disse
ture for vores medlemmer.
haslerutskerpensionist@outlook.dk
Vi har også haft en tur til Sønderjylland, hvor hver deltager må betale
det fulde beløb hvad turen koster, men vi havde 4 gode dage, Jan-Ole
Turistfart kørte også denne tur for os, han sørger for hotel og mad, vi får morgenmad og aftensmad på hotellet, frokost må deltager selv betale. Vores udgangspunkt var Tønder, vi var på Als, Sønderborg Gråsten slot, vi
var bare uheldige for Dronningen var kommet før os, så vi måtte ikke komme i parken, vi var på Dybbøl og til
Broager for at se en meget flot kirke og så hjem for at få noget god mad og hygge os sammen.

Foreningens mail-adresse:

Næste dag skulle vi så til Møgeltønder og til Højer sluse og videre til Rømø, vi var bare ramt et regnvejr så
vores udsigt over vadehavet var ikke god, men så da vi havde spist, valgte vi at køre hjem for at hygge os og
gå en tur i byen, vi var også en tur over grænsen for at handle, dagen hvor vi skulle køre hjem var vi over
Løgumkloster for at høre klokkespillet, turen hjem var også en god tur og Jan- Ole fik mange roser for en god
tur, alt i alt var det en god tur, som jeg tror, at dem der var med var godt tilfredse med.
I 2017 skal vi igen på en tur til Jylland det bliver Midtjylland, som der arbejdes på, så dem der kan tænke sig
at komme med kan godt glæde sig, til dem der kan tænke sig at deltage stiller vi kun det krav at de skal være
medlemmer af vores forening. Vi
glæder os til at se nye medlemmer, bestyrelsen er altid klare til
at tage imod jer, eller i kan også
melde jer ind på vores mail
haslerutskerpensionist@outlook.dk
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Med venlig hilsen
Jørn Rasmussen, Formand

Hasle / Rutsker Pensionistforening
Her følger foreningens aktiviteter for vinteren 2016/17:
Lørdag den 19. november 2016, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Den meget populære sanggruppe ”Piblana” kommer og underholder os med sang, musik og fællessang.
Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Fredag den 25. november 2016, kl. 12.00 fra Hasle Torv, derefter opsamling fra Solgården.
En julefrokosttur. Starter med rundvisning på TV-2/Bornholm, derefter julefrokost i Aakirkebyhallerne.
Forventer at være tilbage i Hasle ca. kl.17.00.
Turen koster kr. 210,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 22 november. Der er plads til ca. 50 personer.
Lørdag den 3. december 2016, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Bente Pedersen, Rønne kommer og underholder med sang/fortællinger om sig selv + andre ting fra Hasle.
Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Fredag den 16. december 2016, kl. 18.00 på Hotel Herold.
Julehygge og stiftelsesfest. Der er planlagt en hyggelig aften med sang/musik og dans. Der bliver
serveret god julemad med mandelgaver. Der kommer luciaoptog og måske kommer nissen forbi.
Niels Erik kommer og spiller. Prisen er kr. 125,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 13 december.
Lørdag den 7. januar 2017, kl.14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Bankospil. Tag en pakke med til ca. kr. 20,-. Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Lørdag den 21. januar 2017, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Et panel fra Regionskommunen kommer og der vil blive drøftet ”Det fremtidige Plejehjem”.
Placering og størrelse, samt problemer omkring det nuværende aktivitetscenter.
Der er kaffe og kage til kr. 20,-.
Lørdag den 4. februar 2017, kl. 13.30 på Rådhuset (Medborgerhuset). Bemærk tidspunktet.
Fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden. Rønne Pensionistkor kommer og spiller og synger for os.
Der serveres kaffe og stor fastelavnsbolle. Arrangementet koster kr. 20,- pr. deltager.
Lørdag den 18. februar 2017, kl. 11.00 på Rådhuset (Medborgerhuset). Bemærk tidspunktet.
Vi vil prøve at lave en dag med spisning (gule ærter), sang, musik og dans.
Tag evt. en gammel hat på (fra det 18.århundrede).
Pris pr. deltager kr. 125,-. Drikkelse kan købes.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 15 februar.
Lørdag den 4. marts 2017, kl. 14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Nordea er vært for dette arrangement, hvor der bliver underholdning.
Nærmere herom vil blive annonceret i dagspressen. Gratis kaffe og kage.
Fredag den 17. marts 2017, kl. 18.00 på Hotel Herold.
Foråret er kommet og vi holder forårsfest. Vi hygger os med god mad,
sang, musik og dans. ”De tre” kommer og spiller. Pris kr. 125,- pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 14 marts.
Lørdag den 1. april 2017, kl.14.00 på Rådhuset (Medborgerhuset).
Afholdelse af den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen. MØD GODT FREM.
Der spilles gratis banko, ligesom der er gratis kaffe og kage.
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Vang beboer og grundejerforening
Formand

Hvad er sket i Vang

Iris Viborg Kofod
Vang 10
Tlf. 5127 9122
E-mail: ihk@pc.dk

Det var en hyggelig aften med musik v/ Oluf Sørensens Trio d. 13.
august i Galleriet.

Næstformand

Vi holdt vores årlige sommerfest og kagekonkurrence d. 27. august, vi
stemte om mange spændende kage og de smagte herligt.

Leif Olsen

Kasserer
Marie Nikolajsen

Sekretær
Pia Christophersen

Menigt Medlem
Birthe Jensen

Suppleanter
Jeanne Albinus
Hans Jørn Karlsen

Hvad sker i Vang i vinter
Vi har fællesspisning d. 23. nov. på Le port, tilmelding inden d. 10. nov.
til Iris Kofod.
Gåtur og hygge lørdag d. 26. nov. kl. 13.30 ved Salteriet tilmelding til
Janni Westerdahl, mobil: 23 61 78 48.
Juletræstænding d. 26. nov. k. 16.30 på Vang havn.
Nytår aften, ved midnat skåler vi og ønsker vi hinanden godt nytår på
Vang havn.

Hæftet ”En tur gennem Vang” med
tegninger af Erling Risager og tekst
af Jørn Uffe Hansen, kan købes for
40, -kr. også ved henvendelse til Iris
Kofod, Vang 10, tlf.: 51 27 91 22,
mail: ihk@pc.dk.

HANNES SALON

56 96 47 24

Bestil i god tid Mandag lukket
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Film
DVD’en ”Min barndoms by Vang” kan købes for 100,- kr. ved henvendelse til
Iris Viborg Kofod, mobil: 51 27 91 22 eller på mail: ihk@pc.dk. Ved ønske om
forsendelse vil der blive opkrævet porto.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vang beboer og grundejerforening
v/ Iris Viborg Kofod

Jul i Hasle
Fredag den 25. nov.:
Kl. 15.30 – 17.00
Kl. 16.30

Lørdag den 26. nov.:
Kl. 13.00 – 17.00

FDF's støtteforening sælger æbleskiver på torvet. Der vil være gratis gløgg
til de voksne og saft til børnene.
Juletræet tændes af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen. Gubbana og nissekoret
kommer og underholder ved juletræet.
Julemanden vil være i byen og dele slik ud til børnene.
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.

Søndag den 27. nov.:
Kl. 13.00 – 17.00
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.
Lørdag den 3. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 13.00 – 17.00
Søndag den 4. dec.:
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.30 Kl. 13.00 – 17.00
Onsdag den 7. dec.:
Kl. 19.00 Torsdag den 8. dec.:
Kl. 15.30 Tirsdag den 13. dec.:
Kl. 19.30 Lørdag den 17. dec.:
Kl. 10.30 Kl. 13.00 – 17.00
Kl. 11.00 – 13.00
Kl. 12.30 -

Karetmagergårdens ”Kræmmere” afholder julemarked i det gamle rådhus på torvet.
Kom og se de mange spændende boder og måske få gode ideer til julegaver, der vil
også være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne.
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.
Karetmagergårdens ”Kræmmere” afholder julemarked. (Se mere under den 3. dec.)
I Hasle Kirke jule-lovsangs-gudstjeneste med det rytmiske kor, By Grace.
En gudstjeneste med lovsang og musik foruden søndagens læsninger, prædiken og nadver.
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.
Vi synger julen ind i RUTS KIRKE. FDF-børnene og musikstuderende deltager.
Kaffe, kage og sodavand bagefter.
Markering af Bornholms Befrielse 1658, vi mødes på torvet.
(se hele programmet på www.hasle.dk)
Vi synger julen ind i HASLE KIRKE. Hasle-Rutsker Kirkekor synger for os og med os.
Efter sangen er der kaffe – og honningkager fra Bager Thorsen.
Rytteroptog fra Siegårds Ridecenter rider gennem byen og gør ophold ved de
handlende, julemanden vil være i byen.
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.
FDF's støtteforening sælger risengrød med masser af mandelgaver på Rådhuset.
(indgang fra Rådhusgade).
Vinderen af tegnekonkurrencen afsløres og der uddeles præmier på Rådhuset.

Søndag den 18. dec.:
Kl. 13.00 – 17.00
Salg af juletræ og pyntegrønt til din juledekoration i Karetmagergården.
Lørdag den 24. dec.:
Kl. 10.45 Kl. 14.00 Kl. 15.30 -

Julegudstjeneste på Toftegården.
Julegudstjeneste i Ruts Kirke.
Julegudstjeneste i Hasle Kirke.

Søndag den 25. dec.:
Kl. 14.00 Fælles julegudstjeneste i Hasle Kirke.
Mandag den 26. dec.:
Kl. 10.30 Fælles Gudstjeneste for forfulgte kristne i Ruts Kirke.
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