Påske i Hasle 2017
Lørdag den 8. april:
Find påskeæg på fælleden
Hasle Børnehus i samarbejde med Hasle by inviterer alle børn, deres kammerater og forældre
til at lede efter påskeæg. Der er lidt at drikke og en SOL-bolle til børnene. Til de voksne serverer vi kaffe
Sted: Aktivitetsparken, Hasle Fælled, kl. 10.00-12.00. Det er gratis at deltage.
Stort påskemarked
Kom og gør en god handel, der vil være masser af spændende sager.
Bestilling af stand sker til Karin Pihl, tlf. 51206302 eller mail: mahlert@post11.tele.dk
Sted: Hasle Rådhus, Storegade 64, Hasle kl. 10.00-14.00
Besøg Hasle Stof & Hobby
Kom og lav en ugle eller en kanin i karton, pris 20 kr.
Mal et fuglehus, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–13.00
Kvist og Kvas – Påske-/forårsmarked
Kvist & Kvas inviterer til hyggeligt forårsmarked ved den nye butik på Almegård i Nyker.
Stort udvalg af dekorationer, sammenplantninger og forårs bebudere
Sted: Almegård, Nyker Hovedgade 45 kl. 11.00-16.00
Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 14.00-16.00
Grønbechs Gård
Sæsonen åbner med fernisering af forårets udstillinger. Kom og mød kunstnerne
og hør dem præsentere deres værker og skål sæsonen ind
Sted: Grønbechs Gård, kl. 16.00 til 18.00
Åbningstider i hele påsken kl. 10.00–17.00
Se mere under: www.groenbechsgaard.dk
Hasle Badeklub ved Hasle havnebad
Holder gratis åbent hus hele skolernes påskeferie fra kl. 10-12 d. 8.-17. april. Alle er velkomne, men børn
under 16 år skal være i følge med en voksen og man bader på eget ansvar. Kom og nyd en varm sauna og
evt. at vinterbade i havet. Der kan kigges på fisk i vandet og medbring evt. selv varm kakao.
Sted: Ved Havnebadet, Hasle Havn – kl. 10.00-12.00
Søndag den 9. april:
Stort påskemarked
Kom og gør en god handel, der vil være masser af spændende sager.
Bestilling af stand sker til Karin Pihl, tlf. 51206302 eller mail: mahlert@post11.tele.dk
Sted: Hasle Rådhus, Storegade 64, Hasle kl. 10.00-14.00
Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 14.00-16.00

Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Kvist og Kvas – Påske-/Forårsmarked
Kvist & Kvas inviterer til hyggeligt forårsmarked ved den nye butik på Almegård i Nyker.
Stort udvalg af dekorationer, sammenplantninger og forårs bebudere
Sted: Almegård, Nyker Hovedgade 45 kl. 11.00-16.00
Mandag den 10. april:
Mal og vind et påskeæg
Sted: Flügger Farver, Storegade 87, Hasle kl. 09.00-17.00
Besøg Hasle Stof & Hobby
Kom og lav en ugle eller en kanin i karton, pris 20kr.
Mal et fuglehus, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Kvist og Kvas
Åbent værksted for hele familien
Kom og lav påskepynt af naturmaterialer
Sted: Almegård, Nyker kl. 12.00–15.00
Tirsdag den 11. april:
Legeland – Familiedag
Hallen bliver omdannet til leg og idrætsudfoldelse
Det er gratis at deltage – der kan købes lidt at spise og drikke
Arrangør: Hasle IF
Sted: Hasle-Hallen, Byvangen6 – kl. 11.00–14.00
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Besøg Hasle Stof & Hobby
Kom og lav en ugle eller en kanin i karton, pris 20 kr.

Mal et fuglehus, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00
Mal og vind et påskeæg
Sted: Flügger Farver, Storegade 87, Hasle kl. 09.00-17.00
Kvist og Kvas
Åbent værksted for hele familien
Kom og lav påskepynt af naturmaterialer
Sted: Almegård, Nyker kl. 12.00–15.00
Historisk Byvandring med Torsten Sletskov
Turen tager udgangspunkt i de 2 mindesten på torvet. På turen rundt besøges
bl.a. Hasle Kirke og Den gamle Rådhusstue. Det er gratis at deltage
Mødested: Hasle Turistinformation, Storegade 64, Hasle kl. 13.30–15.00
Åben stald - Siegårds Ridecenter
Der vil være en sød lille pony, der gerne vil strigles og nusses med.
Derudover vil der være ponytræk i ridehallen. Pris for ridetur 20,Sted: Siegårds Ridecenter, Siegårdsvej 20, Hasle. Åbent fra kl. 13.00-15.00
Onsdag den 12. april:
Kælkebakken uden sne
Palle Krabbe åbner banen med kælkerock og sjov
Palle har kælke med til alle
Sted: Aktivitetsparken, Hasle Fælled – start kl. 11.00
Cirkus dig og mig
Familieaction med Palle Krabbe
Sted: Dansegulvet, Hasle Fælled – kl. 13.00 – 14.00
LIVE-Rollespil – med Gottheim Kompagniet
Kompagni Gottheim er på jagt efter nogle modige helte, i denne anledning har de udtænkt en række gåder
og åbnet for monstreburene. Alt sammen som led i en række prøver der vil vise hvem der er klogest,
stærkest og ikke mindst, modigst.
Er du den helt vi leder efter?
Prøv at kæmpe med sværd. Fægtetræning mod en Ridder eller modbydelige monstre.
Sted: Aktivitetsparken, Hasle Fælled, kl. 11.00–15.00. Børn fra 4 år kan deltage
Grillen i multihytten vil være tændt og der er mulighed for at købe pølser og lidt at drikke
På tur i Hasle Lystskov med Torsten Sletskov
Oplev hvad skoven gemmer af hemmeligheder! Undervejs støder vi på
mærkværdigheder, som alle har sin helt egen historie. Naturen er fantastisk
spændende og unik - og det er historien også! (Godt fodtøj anbefales).
Mødested: Multihytten, Hasle Fælled kl. 13.00-15.30 – Turen er gratis!
Mal og vind et påskeæg
Sted: Flügger Farver, Storegade 87, Hasle kl. 09.00-17.00
Besøg Hasle Stof & Hobby
Kom og lav en ugle eller en kanin i karton, pris 20kr.
Mal et fuglehus, pris 25 kr.

Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Påskebanko
Sted: Hasle Idrætsforenings klubhus, Damløkkevej 19. Hasle – kl. 19.00
Torsdag den 13. april:
NORDLIV er det nye navn på Hasle Vandrerhjem
Vi glæder os så meget til at slå dørene op for sæson 2017 og vi vil gerne markere åbningen:
Kl. 10.00: Vi hejser det nye flag og byder alle interesserede indenfor til et kig
Mulighed for at købe dejlig formiddagskaffe og kage
Kl. 11.00: Påskelege i haven:
Vi sætter gang i hyggelige påskelege med æg. Alle kan være med.
Og hvem ved? Måske påskeharen også kigger forbi?
Vi glæder os til at se jer
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer
Sted: Bæla 4, nord for Hasle kl. 12.00-16.00
Nadvergudstjeneste i Rutsker Kirke kl. 16.00
En gudstjeneste med fokus på nadverens baggrund og glæden ved nadveren. Kirkekoret medvirker.
Gudstjenesten er for alle aldre
Fælles spisning
Efter nadvergudstjenesten er alle velkomne til fælles spisning på i FDF-huset, Kirkebyen 33 i Rutsker. Prisen
er 100 kr. pr. voksen. Børn under 14 år ifølge med voksen spiser gratis. Tilmelding senest d. 9. april på
tlf.: 29840689 eller mail: vipsen58@gmail.com
Fredag den 14. april:
Kom og se og leg med biler mv.
RC MODELTRUCK BORNHOLM, RC4wd Bornholm og Hasle RC
er gået sammen om en fælles udstilling.
Sted: Hasle Rådhus, Storegade 64 – åbent fra kl. 10.00-16.00
Gratis entre! Der er mulighed for køb af kaffe, vand og kage

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer
Sted: Bæla 4, nord for Hasle kl. 12.00-16.00
Lørdag den 15. april:
Åbent hus – PH BYG
Kom til premiere på vores fire helt nye modeller af FISKERHUSET og efterfølgende åbent hus med
rundvisning i den nyindrettede træ element fabrik.
Vi byder på kaffe, øl, vand og andet godt til ganen.
PH BYG A/S / FISKERHUSET, Bymarken 9, Hasle lørdag d. 15/4 2017 kl. 10.00 – 11.00
Kom og se og leg med biler mv
RC MODELTRUCK BORNHOLM, RC4wd Bornholm og Hasle RC
er gået sammen om en fælles udstilling
Sted: Hasle Rådhus, Storegade 64 – åbent fra kl. 10.00-16.00
Gratis entre! Der er mulighed for køb af kaffe, vand og kage
Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer
Sted: Bæla 4, nord for Hasle kl. 12.00-16.00
Mal og vind et påskeæg
Sted: Flügger Farver, Storegade 87, Hasle kl. 09.00-12.00
Besøg Hasle Stof & Hobby
Kom og lav en ugle eller en kanin i karton, pris 20 kr.
Mal et fuglehus, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–13.00
DCU Cykelløb
Bornholms Cycle Club afvikler et licensløb med enkeltstart.
Start kl. 12.00 – slut ca. kl. 16.00
Start og mål: Almeborg, Svalhøjvej 15, Hasle
Licensløb betyder, at man skal have licens for at deltage!
Mød op til en spændende oplevelse!
Gratis PÅSKE-BINGO
Gå en tur igennem byen på ca. 2 km og find bingotallene.
Pladen fuld vinder en rejse med Færgen bil+5 personer.
2 rækker vinder gavekort til Spar eller SuperBrugsen på 250 kr. 1 række vinder vin, påskeæg m.m.
Blandt alle der deltager trækkes lod om blandt andet gavekort på 250 kr. til Spar eller SuperBrugsen.
Mødested: Hasle Torv. Bingoplader udleveres fra kl. 14.00 – tag en blyant med
Grønbechs Gård

Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 14.00-16.00
Søndag den 16. april:
Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer
Sted: Bæla 4, nord for Hasle kl. 12.00-16.00
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 14.00-16.00
DCU Cykelløb
Bornholms Cycle Club afvikler et licensløb med samlet start
Start kl. 09.00 – slut ca. kl. 15.00
Start og mål: Almeborg, Svalhøjvej 15, Hasle
Licensløb betyder, at man skal have licens for at deltage!
Mød op til en spændende oplevelse!
Mandag den 17. april:
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 8. april
Åbningstider kl. 10.00–17.00
Hasle Badeklub
Se mere under lørdag den 8. april
Åbent fra kl. 10.00-12.00
Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer
Sted: Bæla 4, nord for Hasle kl. 12.00-16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turistinformation:
Bornholms Turistinformation - Hasle

Storegade 64, 3790 Hasle
Tlf. +45 56959500
Mail: info@bornholm.info
Webside: www.bornholm.info - Følg os på Face Book: Hasle - Bornholm
Åbningstider i påsken: Lørdag og søndag den 8.-9. april kl. 10.00-14.00
Mandag den 10. april til torsdag den 13. april kl. 13.00-15.00
Fredag den 14. og lørdag den 15. april er der åbent fra 10.00-16.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vilhelm Herold udstilling
Hasle-Egnens Lokalhistorie åbner en ny Vilhelm Herold udstilling, med lidt billeder og tekst m.m.
Alle er meget velkomne til at aflægge et besøg og se vores lille udstilling
Sted: Hasle Rådhus, Storegade 64. Gratis entre. Åbent når turistinformationen er åben

Spisesteder:
Hasle Røgeri
Holder åbent i hele påsken (8.-17. april) fra kl. 10.00-17.00
Påsketilbud røgeriets fiskebuffet kr. 100,Hasle Havnegrill
Påsketilbud 10.- 17. april: Kyllingeburger kr. 35,- eller 6 stk. Kyllingenuggets kr.25Vi er startet med gammeldavs Isvafler og Softice
Åbent alle dage fra kl. 11.00-20.00 – tlf.: 56965070
Cafe Emajoka
Holder åbent hele påsken – fra lørdag den 8. april til og med mandag den 17. april
Påsketilbud alle dage: Påskefrokostplatte med laks, rejer, sild, æg og hjemmelavet rullepølse kr. 125,Vi serverer igen vores hjemmelavede Dessert crepes/pandekager
Sted: Hasle Havn - Åbent alle dage fra kl. 12.00-17.00
Le Port
Påske - åbent fra torsdag den 13. april til søndag den 16. april
Sted: Vang 81, Hasle. www.leport.dk
Sponsorer:
Hasle Byting, Hasle Turist- og Erhvervsforening, BRK Center for Sundhed, Bornholms Brandforsikring,
Færgen, SuperBrugsen Hasle, Spar Hasle, Den Økologiske Købmand Hasle, Bornholms Tidende og
Kjærstrup Chokolade.
Påskekonkurrence:
Spørgsmål: Hvad er det svært at være i Hasle?
Svaret på spørgsmålet afleveres på en seddel med navn/adresse/telefonnr. I Turistinformationen i
Rådhuset på torvet
Eller puttes i brevsprækken samme sted – senest lørdag den 15. april kl. 15.
Blandt de rigtige svar trækkes der lod om 1 gavekort på en billet t/r bil+5 til færgen og andre præmier
Arrangør: Hasle Byting i samarbejde med Hasle Turist- og Erhvervsforening

