
Påske i Hasle 2018
Lørdag den 24. marts:
Find påskeæg på fælleden
Hasle Børnehus i samarbejde med Hasle byting 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 eller et hus i karton, pris 20 kr. 
Fuglehus til at tage med hjem og male, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–13.00

Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 13.00-16.00

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

Søndag den 25. marts: 
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

Dansk Vandrelaug/Bornholm

Som led i årets temature: Maritime Vandringer 2018, går vi en tur på Hasle havn og oplever de nye tiltag, 
der er foregået de senere år. Vi ser strandlagunen med cafe og kanaler samt flydebro med udspring og 
bade- og saunafaciliteter.  Vi går videre nord for Hasle og ned på stranden, hvor vi drikker kaffe. 
Tilbageturen gennem bymidten til udgangspunktet. Tur: ca. 5 km. Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.) 
Mødested: Hasle Røgeri, Sdr. Bæk 20, 3790 Hasle. kl. 13.00-16.00

Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 13.00-16.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00
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Mandag den 26. marts:
Legeland – Familiedag 
Hallen bliver omdannet til leg og idrætsudfoldelse
Det er gratis at deltage – der kan købes lidt at spise og drikke
Arrangør: Svartingedal Skole, SFO og Svartingedal Skoles Forældreforening
Sted: Hasle-Hallen, Byvangen 6 – kl. 10.00–14.00

Besøg Kræmmerhuset Kunsthåndværk
Skøn forårsblomstrende have og kunsthåndværk i det Gamle Højskolemiljø fra 1886.
Et besøg værd for voksne og børn både ude og inde. Entre 30 kr.(under 16 år gratis)
Man.-Fred. 10.00-17.00  Skarpeskadevej 6, www.kraemmerhuset.com

Besøg Hasle Stof & Hobby 
Kom og lav en ugle eller en kanin eller et hus i karton, pris 20kr.
Fuglehus til at tage med hjem og male, pris 25 kr. 
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00 

Tirsdag den 27. marts:
Legeland – Familiedag 
Hallen bliver omdannet til leg og idrætsudfoldelse
Det er gratis at deltage – der kan købes lidt at spise og drikke
Arrangør: Svartingedal Skole, SFO og Svartingedal Skoles Forældreforening
Sted: Hasle-Hallen, Byvangen 6 – kl. 10.00–14.00

Besøg Kræmmerhuset Kunsthåndværk
Se mere under mandag den 26. marts
Åbent fra kl. 10.00-17.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00 

Besøg Hasle Stof & Hobby 
Kom og lav en ugle eller en kanin eller et hus i karton, pris 20 kr. 
Fuglehus til at tage med hjem og male, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00

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 denne dag!
Mødested: Hasle Turistinformation, Storegade 64, Hasle kl. 13.30 til ca.15.30

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. 13.00-14.30



Onsdag den 28. marts:
Legeland – Familiedag 
Hallen bliver omdannet til leg og idrætsudfoldelse
Det er gratis at deltage – der kan købes lidt at spise og drikke
Arrangør: Svartingedal Skole, SFO og Svartingedal Skoles Forældreforening
Sted: Hasle-Hallen, Byvangen 6 – kl. 10.00–14.00

Besøg Kræmmerhuset Kunsthåndværk
Se mere under mandag den 26. marts
Åbent fra kl. 10.00-17.00

Besøg Hasle Stof & Hobby 
Kom og lav en ugle eller en kanin eller et hus i karton, pris 20kr. 
Fuglehus til at tage med hjem og male, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–17.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00

Cafe Emajoka – Hasle Havn
Hvis vejret tillader det, afholder vi 
Onsdag d. 28 & torsdag d. 29 marts salg af lopper og krejl på 
Caféens udeareal ved loungeområdet. Ønsker du en stand, henvend dig på tlf.:23844745

Trup Ting Tang
Mød Trup Ting Tang på Hasle Torv kl. 19.00-20.00
Se børnegøglenes forestilling med historie, akrobatik og ild.
Efter forestillingen kan du lege med i en lille workshop

Påskebanko 
Stort Påskebankospil
Sted: Hasle Idrætsforenings klubhus, Damløkkevej 19. Hasle – kl. 19.00

Torsdag den 29. marts:
Besøg Kræmmerhuset Kunsthåndværk
Se mere under mandag den 26. marts
Åbent fra kl. 10.00-17.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00 

Cafe Emajoka – Hasle Havn
Hvis vejret tillader det, afholder vi 
Onsdag d. 28 & torsdag d. 29 marts salg af lopper og krejl på 
Caféens udeareal ved loungeområdet. Ønsker du en stand, henvend dig på tlf.:23844745

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



PÅSKE i KIRKEN
SPISNING SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag, d. 29. marts kl. 16 holder vi nadvergudstjeneste i Hasle kirke, og derefter er der fællesspisning
på Rådhuset i Hasle, Storegade 64, 3790 Hasle 
Tilmelding til spisning senest d. 25. marts  (gerne før) til menighedsrådsmedlem, Vibeke Ambrosen, 
tlf. 29 84 06 89, e-mail:  vipsen58@gmail.com
Pris spisning: 100 kr. for voksne. Hjemmeboende børn gratis  
Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver ikke tilmelding
ØVERIGE GUDSTJENESTER i påsken 
Se tidspunkter og steder på kirkesiderne i Hasle Nyt nr.1

Påske i Vækst-Huzet
Skærtorsdag 29. marts kl. 18
Lammesteg og nadver – pris: 30 kr. for voksne. Gratis for børn u/12 år 
Tilmelding til Lone Møller-Hansen senest 27.3. 
sms: 23 47 40 15, email: lone@baptistkirken.dk
Se det øvrige program i Hasle Nyt nr.1 side 37

Fredag den 30. marts:
Kom og se og leg med biler mv. 
RC MODELTRUCK BORNHOLM, RC4wd Bornholm og RC Bornholm
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

Besøg Kræmmerhuset Kunsthåndværk
Se mere under mandag den 26. marts
Åbent fra kl. 10.00-17.00

Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00  

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

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: Hasle Røgerierne, kl. 13.30 til ca.16.30 – det er gratis at deltage denne dag!

Lørdag den 31. marts:
Kom og se og leg med biler mv 
RC MODELTRUCK BORNHOLM, RC4wd Bornholm og RC Bornholm
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

Åben stald og ”uldværksted”
Der er mulighed for at prøve at filte under kyndig vejledning



Det vil være muligt at købe vores garn og skind
I stalden kan man røre får og lam
Sted: Nordvang, Teglkåsvej 2, nord for Hasle
Åbent kl. 10 – 15  

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

Besøg Hasle Stof & Hobby 
Kom og lav en ugle eller en kanin eller et hus i karton, pris 20 kr. 
Fuglehus til at tage med hjem og male, pris 25 kr.
Sted: Storegade 84, kl. 10.00–13.00

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 kl. 13.00 – tag en blyant med

Grønbechs Gård
Anne Marie Helger åbner sin udstilling af kostumerne ”Råbe Rober”. Kom og mød hende fra kl. 16.00
og hør hende præsentere kostumerne 
Sted: Grønbechs Gård, kl. 16.00 til 18.00 
Åbningstider i hele påsken kl. 10.00–17.00
Se mere under:  www.groenbechsgaard.dk

Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 13.00-16.00

Søndag den 1. 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 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00 

Bådemotorklubben Columbus
Maritimt museum – åbner sæsonen
Sted: Hasle Havn – kl. 13.00-16.00

Mandag den 2. april:
Grønbechs Gård
Se mere under lørdag den 24. marts
Åbningstider kl. 10.00–17.00 

Malerier & Skulpturer hos Ib Helge
Åbent værksted, kom og se hans malerier og skulpturer

http://www.groenbechsgaard.dk/


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 24.-25. marts kl. 10.00-14.00
Mandag den 26. marts til torsdag den 29. marts kl. 13.00-16.00
Fredag den 30. og lørdag den 31. marts er der åbent fra 10.00-15.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilhelm Herold udstilling
Hasle-Egnens Lokalhistorie`s 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 (24.3-02.04) fra kl. 10.00-17.00
Påsketilbud alle dage - røgeriets fiskebuffet til kr. 100,-

Hasle Havnegrill
Har åbent fra 28.3- 2. april
Åbent alle dage fra kl. 11.00-19.00 – tlf.: 56965070

Café Emajoka, Hasle Havn 
Åbent fra lørdag d. 24 marts til og med søndag d. 1.april kl. 11.30 -17.00 
(Køkkenet åbent 12-16)
PåskeTilbud: Caféens superlækre cafeburger serveret med nachos & salsa kr. 99,- 
Fiske- eller tapasplatte inkl. snaps. Kr. 148,- 

Le Port
Påske – se åbningstider på hjemmesiden
Sted: Vang 81, Hasle. www.leport.dk

The Ranch
Åbent hele påsken – fra kl. 17.00
Sted: Kirkebyen 49, Rutsker – tlf.: 56941010

Sponsorer:
Hasle Byting, Hasle Turist- og Erhvervsforening, BRK Center for Sundhed, Bornholms Brandforsikring, 
Færgen, SuperBrugsen Hasle, Spar Hasle, Klædeskabet Hasle, Bornholms Tidende og Kjærstrup Chokolade

Klædeskabet i Storegade har åbent alle påskens dage – med mange flotte påsketilbud 
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00-15.00 – øvrige dage kl. 10-17.30

http://www.leport.dk/
http://www.bornholm.info/


Påskekonkurrence:
Spørgsmål: Hvor mange indbyggere var der i Hasle i 2017? – var der 1565, 1665 eller 1765
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 31. marts kl. 15
Blandt de rigtige svar trækkes der lod om 1 gavekort på en billet t/r bil+5 til færgen og 2 andre præmier 

Kælkebakke med eller uden sne i aktivitetsparken ved Hasle Fælled

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Arrangør: Hasle Byting i samarbejde med Hasle Turist- og Erhvervsforening


