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Carsten Egø Nielsen holdt foredrag til åbent arkiv. Se mere på side 8.
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AVREBJERG NYT udgives af
Havrebjerg. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr.
voksen i husstanden. Er der nogen
’udensogns’ der ønsker bladet, sender vi
det gerne mod betaling af portokostpris, kr. 100 pr. år ved henvendelse
til kassereren. Foreninger, folkevalgte og
enkeltpersoner er alle meget velkomne
til at få stof bragt her i bladet, ja de har
næsten pligt til det. Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke
nødvendigvis af redaktionen. Udebliver
Havrebjerg Nyt, så kontakt distributøren.
Indlæg sendes til
havrebjerg@gmail.com,
helst i vedhæftet Word-format.

Annoncepriser:
1/1 side 1.000,- kr.
1/3 side 500,- kr.
1/2 side 600,- kr.
1/4 side 400,- kr.
Redaktør
Helle Hartmann Jensen, Kildemarksvej
9, 4200 Slagelse, tlf. 41 40 22 55,
havrebjerg@gmail.com
Distribution
Anne Margrete Genkel,
Krænkerupvej 47, 4200 Slagelse,
tlf. 29 66 75 64
apgenkel@stofanet.dk
Kasserer
Børge Sørensen, Krænkerupvej 61,
4200 Slagelse, tlf. 29 93 00 01

Næste deadline er 2. august 2015
(udgives i midten af august)
Tryksted
Hvis du gerne vil modtage en påmindel- Lemann Grafisk, Rønnevej 4,
se via mail to uger før deadline, så skriv Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 40 68 00 59
til havrebjerg@gmail.com.

Kommende deadlines
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Blad nr.

Udgivelse

Deadline

3 2015

medio august

2. august (uge 31)

4 2015

ultimo oktober

4. oktober (uge 40)

1 2016

ultimo januar

11. januar (uge 2)

2 2016

ultimo april

17. april (uge 15)
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www.havrebjerg.dk
Her kan du se:

hvad der sker i byen

hvad der sker i foreningerne

ændringer af arrangementer

opslagstavle med køb og salg

finde hjælp til slægtsforskning

billeder fra arrangementer i byen

hvornår der er gudstjenester

gamle billeder af husene i byen
…..og meget, meget mere

Hvis du vil have en mail,
når der er nyt på hjemmesiden,
så send en mail til
hjemmesiden@havrebjerg.dk

Sogneforening sat ekstra kræfter ind for
at forsøge at få Havrebjerg med “ind i
kampen”. Og nu er der ved at ske noget.
Der er blevet holdt to rigtig gode borgermøder i forsamlingshuset. Fremmødet har været godt, men der er stadig
I et års tid har et udvalg bestående af
plads til mange flere. Særligt de unge
repræsentanter fra Slagelse Kommune
børnefamilier i Havrebjerg har været
og lokalrådene i Havrebjerg, Hejninge
savnet. Møde nr. 1 var et infomøde om
og Stillinge arbejdet på at forme en lokal projektet og møde nr. 2 var et ideudviklingsplan for det fælles område.
myldringsmøde, hvor alle de fremmødPlanen skal være med til at sikre lokalte borgere kunne komme med deres
områdets fremtid som et aktivt og atideer og visioner om Havrebjerg. Det
traktivt sted at bo og leve. Planen skal,
blev et rigtigt interessent møde. Nu skal
med udgangspunkt i borgernes egne
arbejdsgruppens repræsentanter for
ønsker og ideer, sikre den bedst mulige Havrebjerg til at renskrive ideerne og
fremtid for lokalområdet. Projektet køsætte dem i system, så de efterhånden
rer som et forsøgsprojekt i samarbejde
kan komme med i den lokale udvikmed Slagelse Kommune ud fra begrebet lingsplan.
“Borgerdreven Innovation”.

Har du en rigtig god ide
til, hvad der skal ske i
Havrebjerg?

Indtil nu har der desværre ikke været
den store interesse for projektet blandt
Havrebjergs borgere, og Havrebjerg har
derfor sakket en smule bagud. Men nu
har repræsentanterne fra Havrebjerg

4

Næste borgermøde bliver holdt den 7/5
kl. 19 i Havrebjerg Forsamlingshus. Så
mød op, og vær med til at give Havrebjerg en god fremtid og gøre vores by til
et endnu bedre sted at bo!

Hele familiens frisør

GRAVESTYKKET 3 - HAVREBJERG - TLF. 21 57 35 50
ÅBEN TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG

Bestil venligst tid!

5

Fastelavn blev afholdt den 15. februar i
forsamlingshuset. Der var 23 børn og ca.
30 voksne. Det var ikke helt så mange
som der plejer, men det faldt også på
søndag i vinterferien, så mange var nok
lige landet hjemme fra ferie. Der var
godt gang i tønderne, og der blev kæmpet lige til det sidste af store som små.
Efter sidste bræt var faldet, fik et par

kattekonger og dronninger overrakt
flotte præmier. Der var også præmie til
den bedst udklædte. Dejligt at se glade
børn og forældre bakke
op om det lokale.

Formandens årsberetning

sat nye plader op, og den er blevet malet i en sjov farve. Det er planen, at den
skal forskønnes til foråret.

2014 var endnu et godt år for Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening. Vi
fik etableret en flot parkeringsplads,
som kommunen betalte, og som de frivillige ildsjæle vedligeholder.
Ligeledes var det et rigtigt godt år for
Krolfen, de vandt rigtigt mange titler til
afdelingen i Havrebjerg.
Badmintonen er rimeligt godt kørende,
skønt en lille tilbagegang i medlemstallet. De træner stadigt flittigt i Stillingehallen samt i gymnastiksalen.

Venlig hilsen
De 4 foreninger i byen

HGI har også hjulpet til med diverse
fællesarangementer, bla. fællesspisning,
juletræ, fastelavn, halloween, Sankt
Hans m.m.
Fremtidige projekter er et støjdæmpende loft i klubhuset samt at få malet lidt
hist og her. Der skal også en ny vandvarmer i klubhuset.

S-Formtræning foregår stadig i gymnastiksalen, og man kan altid være med,
selvom man ikke har prøvet det før. For
mere info: www.havrebjerg.dk

I forbindelse med alt det arbejde, som er
gjort for byens idrætsliv, vil jeg gerne
takke bestyrelsen, sponsorerne, de aktive idrædsudøvere samt alle andre, som
gør en positiv forskel i Havrebjerg by.
Havrebjerg Længe Leve.

På sportspladsen har boldvæggen fået

Kærlig hilsen Bjarne Gram, formand
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T h o r le if Jø r g e n s e n
T ø m r e r A u t . k lo a k m e s t e r

T ø m r e r -, b e to n - o g k lo a k a r b e jd e
K o ld h ø jv æ n g e t 1 2 , H a v r e b je r g , 4 2 0 0 S la g e ls e

T lf: 5 8 8 6 9 2 3 2 . M o b il: 3 0 4 0 3 4 2 4
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eller ender årets gang i et lokalarkiv,
er sommerferien en afbrydelse af
den ugentlige arbejdsgang, som
nogle ser hen til som et velkomment
”break”, medens andre utålmodigt
venter på, at ferien skal blive overstået, så man kan komme i gang
igen. I hvert fald kommer vi ikke
igen her i bladets spalter før i august, hvor det hele er overstået, og
hvordan ser verden så ud? Alt andet
lige bliver der arkivalier for fire måARKIVET ØNSKER
neder mere at gemme!
GOD SOMMER
Og vi har under alle omstændigheder fået blod på tanden, for i
Til de af Havrebjerg Nyts læsere,
august drager vi hele
der ikke nåede med til Åbent-Arkiv- ”arkivfamilien” til Korsbæk på BakAften den 10. marts i forsamlingsken og det giver måske ideer til vihuset, kan vi fortælle, at de gik glip dere udvikling af Havrebjergs Loaf en god aften med Carsten Egø
kalhistoriske Arkiv. (her tilføjer
Nielsen, der fortalte meget levende skriveren, at arkivarerne nok går i et
om de 39 år, hvor Sprogø, øen midt med Korsbæks indbyggere!). Måske
i Storebælt, husede en anstalt for
andre også får den gode ide og vil
skæve eksistenser af hunkøn.
skrive lidt om det i Havrebjerg Nyt
Aftenen var dog også kendetegnet
– eller om andre emner?
ved den sædvanlige gode blanding
af kaffebord, tid til at snakke og
Med venlig hilsen og
mindes, tid til at kigge på arkivets
GOD SOMMER fra Arkivarerne
fremlagte billeder og dokumenter, men ikke mindst – som vi ser
det – tid til at komme med nye
oplysninger eller billeder til arkivet, så vi kan blive endnu bedre
til at dokumentere Havrebjergs
fortid (gerne helt op til i dag!).
Uanset hvor man begynder
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HAVREBJERG AUTOLAKERING
Havrebjerg Stationsvej 9, 4200 Slagelse, tlf. 58 86 91 48
LAKERING AF KØKKENLÅGER OG MØBLER
Forny jeres køkken eller møbler med en ny frisk farve. Alt kan
lakeres, så det bliver som nyt. Der findes et utal af farver at vælge
imellem, så brug den kedelige vintertid til at opfriske de ting, som
I holder af, med en ny farve.

HAVREBJERG AUTOLAKERING
Vi lakerer alt i personvogne, varevogne og små lastbiler samt motorcykler. Vi har lakeret biler i 44 år og har derfor meget stor erfaring og bruger derfor de bedste materialer.

HAVREBJERG FESTUDLEJNING
Vi har en total festudlejning og telte i bredden 6 m, 9 m og 12 m.
Længde kan laves efter ønske. Alle telte kan laves med gulv. Ring
for pris. Vi har alt i stole og borde samt service. Fadølsanlæg,
slush ice-maskiner og varme. Ring efter prisliste på tlf. 5886 9148.
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Atterup Vænge 2, 4293 Dianalund
Tlf. 59 50 74 75 mobil 30131143
Mail perrene@stofanet.dk
Er skaden sket, hjælper vi dig med taksering af skaden
hos dit forsikringsselskab.
Henter og bringer din bil på fejeblad
Vi laver KUN 1. klasses arbejde med 2 års garanti.
Vi er en del af FAI og Lak og Know How-kæden.
Se vores hjemmeside på:
andersens-autolakering.dk

Indretning og design - Dokumenthåndtering
Kontorartikler - Emballage
Kontormaskiner - Skoleartikler
It-løsninger - Tryksager
Holbækvej 8
4200 Slagelse
Tlf. 79 14 07 00
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Nyt fra Sogneforeningen

fordre folk til at bruge deres stemme d.
11. juni om, hvordan pengene fra Slagelse Kommune skal fordeles mellem Havrebjerg og Stillinge/ Hejninge.

Et nyt tiltag fra Sogneforeningens side
er, at der i hvert Havrebjerg Nyt skal
været et lille indlæg om, hvad vi går og
Vi arbejder også på at få et nyt spring”roder” med, og hvad der kommer til af
vand til gadekæret, så der i fremtiden
nye tiltag.
kommer lys i det om aftenen.
Først og fremmest vil vi takke for opbakningen til vores generalforsamling.
Det var dejligt at se alle de fremmødte.
Ps. Vi mangler dog stadig en suppleant,
hvis nogen har lyst. 
Der er blevet afholdt 2 borgermøder i
forsamlingshuset med god tilslutning.
Dejligt at se, at folk bakker op om vores
lokalsamfund. Næste borgermøde i forsamlingshuset er den 7. maj. Jeg vil op-

Den 5. september 2015 afholdes der
Havrebjerg-dag. Mere info kommer
senere 
Hvis man ikke har betalt kontingent,
kan det sagtens nås endnu.
Formand Martin Johnsen
Havrebjerg Sogneforening

Stemningsbilleder fra åbent-arkiv-aften

Hans Gunnar Arentz’ historie
fortsætter i næste nummer.
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Husk!!
Forsamlingshuset
fortsætter med
bankospil

onsdage
i ulige uger

Spar på energien
Vinduer og døre efter mål
Nyt tag
Ombygning og renovering
Ring og få et uforpligtende tilbud
Tømrermester Kai H. Jensen
Jordbrovej 1, Havrebjerg, 4200 Slagelse
Tlf. 58 86 94 27 mobil 40 86 94 27
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HAVREBJERG MUSEUM OG
HAVREBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV
HAVREBJERG MUSEUM ’FRYSEHUSET’,
SIGER VI, ER ET AF DANMARKS MINDSTE MUSEER. TRODS STØRRELSEN ER DER MANGE EFFEKTER FRA HAVREBJERG BY GENNEM TIDERNE
HVIS DU VIL BESØGE MUSEET
UDENFOR ÅBNINGSTIDEN SÅ KONTAKT
OLE GAMST – olegamst@gmail.com
24 61 83 88
ÅBNINGSTIDERNE ER
TORSDAGE 15.00 – 17.00
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I HAVREBJERGS LOKALHISTORISKE ARKIV ER
DER OPLYSNINGER OM HAVREBJERGS HISTORIE
- HVEM DER BOR HVOR OG HVEM DER HAR BOET
I BYEN GENNEM TIDERNE - HVEM DER HAR HAFT
DIN EJENDOM FØR OG EN MÆNGDE FOTOGRAFIER FRA BYEN, SOM DEN VAR ENGANG. VI
MODTAGER OGSÅ GERNE MATERIALE F.EKS.
BILLEDER OG DOKUMENTER FOR EVT. KOPIERING.
HVIS DU VIL BESØGE LOKALARKIVET UDENFOR
ÅBNINGSTIDEN SÅ KONTAKT
KANNA HANSEN – kanna@live.dk
30 31 44 21
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Havrebjerg Kirke
Provst og Sognepræst
(kbf.)
Torben Hjul Andersen
Herrestræde 1 B,
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 05 33 | 30 30 08 86
| Fax. 58 53 45 33 | THAN@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 1112. Tirsdag tillige kl. 17-18. Træffes
ikke mandag.

Sognepræst Majbrit
Billesø Rasmussen
Tlf. 23 64 34 97 | E-mail
MABR@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Jacob Kleofas
Frankrigsvej 9,
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 50 03 |
JKC@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Katja LiebstOlsen
Krænkerupvej 63A,
4200 Slagelse
Tlf. 51 53 97 70 |
KAL@km.dk
Træffes efter aftale. Træffes
ikke mandag.
Sognepræst
Lone Uldall Jørgensen
(vikar til og med 31. dec.
2015)
Bredegade 7A
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 89 03 | luj@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag.
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Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup,
dødsfald eller lignende bedes rettet til:
Kirkekontoret Sct. Peders-Havrebjerg
Pastorat, Korsgade 4, 2. sal, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 08 81 | Fax. 58 52 08 86
E-mail: JEHE@km.dk eller
VIBST@km.dk.
Kontortid: Mandag til fredag kl. 9-13.
Torsdag tillige kl. 16-18.
www.sctpederskirke.dk

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Dato

Dagens navn

Havrebjerg kirke
kl. 10.00

1. maj

Bededag

Ingen gudstjeneste

3. maj

4. s. e. påske

10. maj

5. s. e. påske

Jacob Kleofas
Kirkekaffe
Ingen gudstjeneste

14. maj

Jacob Kleofas

17. maj

Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske

24. maj

Pinsedag

Lone Uldall Jørgensen

25. maj

Anden pinsedag

Ingen gudstjeneste

31. maj

Trinitatis søndag

Ingen gudstjeneste

7. juni

1. s. e. trin

14. juni

2. s. e. trin

Jacob Kleofas
Kirkekaffe
Jan Grønborg

21. juni

3. s. e. trin.

28. juni

4. s. e. trin

kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Slagelse By
Ingen gudstjeneste

5. juli

5. s. e. trin.

Jacob Kleofas

12. juli

6. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

19. juli

7. s. e. trin.

Jan Grønborg

26. juli

8. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

2. aug.

9. s. e. trin.

9. aug.

10. s. e. trin.

Morten Brøgger
Kirkekaffe
Torben Hjul Andersen

16. aug.

11. s. e. trin.

Jacob Kleofas

23. aug.

12. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

30. aug.

13. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Lone Uldall Jørgensen
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Aktiviteter og møder i Havrebjerg Kirke
29. april kl. 19.30

Gospelkoncert, Havrebjerg Kirke.

27. maj kl. 10.00

Menighedsråds- og Budgetmøde, Konfirmandstuen.

15. juni kl. 10.00

Menighedsrådsmøde, Konfirmandstuen

21. juni kl. 14.00

Fælles gudstjeneste med de 4 Slagelse kirker i forbindelse
med Slagelse Festuge.

6. aug. kl. 11.30

Menighedsrådsmøde, Konfirmandstuen.

23. aug. kl 19.30

Sommersangsaften sammen med Havrebjerg
valgmenighedskirke i Valgmenighedskirken.

3. sept. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde, Konfirmandstuen.

Boxergruppe 10 Slagelse
Træningsplads:
Havrebjerg Sportsplads
Koldhøjvej 5
Havrebjerg
4200 Slagelse
Træning: tirsdag kl. 19.00 til kl. 20.00
Aftentræning indtil d. 1. oktober
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HG&I’s klubhus
Vedrørende leje af Havrebjerg G&I’s
klubhus og inventar
Klubhuset kan lejes af alle beboere og foreninger i Havrebjerg. Den store hoppeborg udlejes også til børnefødselsdage eller lignende. Ved leje af borgen følger en videre
instruktion med til opsætning af denne.
VIGTIGT!
SKRALD OG FLASKER
SKAL TAGES MED IGEN!!
Borde og stole skal sættes tilbage, hvor de stod.
Leje af borde:
Leje af stole:
Leje af hus og slutrengøring:
Leje af hoppeborg:
Stor grill

10 kr. pr. stk.
5 kr. pr. stk.
600 kr.
500 kr.
300 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning af huset til:
Lykke Brix, tlf. 22 88 86 19 efter kl. 17.
Ved udlejning af hoppeborgen:
Bjarne Gram, tlf. 22 63 80 37
M.V.H. HG&I
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Så er vinteren endelig forbi, og vi går
mod lysere tider. Vi har dog her i Sommerfuglen haft en dejlig vinter med
masser af indendørs aktiviteter, som
“mini klub” hvor de ældste har lært om
bogstaver. Temauge om farver, hvor
hver dag havde en farve, f.eks. blå dag,
havde vi blåt tøj på og limede paptallerkenfisk på blåt karton. Samt masser af
julehygge i december og fastelavns fest i
februar.
Nu da foråret er over os, er vi begyndt
at være mere ude, vi spiser frokosten i
det fri og nyder vores cykelture på ladcyklerne. Årets anden temauge handlede om naturen og naturfænomener, så
vi var ude i skoven og opleve naturen
helt tæt på, og vi fandt mange flotte sten

som vi efterfølgende malede i sjove farver. Og hver dag snakkede vi om vejret
(sol, skyer, regn osv.).
Målet med denne uge var, at børnene
skulle opleve, at naturen er spændende at det er sjovt at lege i naturen, at udforske og undersøge den samt føle glæde
ved at være i den. Simpelthen at opleve
naturen.
Ugen inden påske producerede vi påskeæg og kyllinger i stor stil. -Børnene
elsker at være kreative med lim, saks og
maling, og vi ledte og fandt nogle lækre
æg som påskeharen havde gemt i haven.
Til sommer stopper et par af vores store
børn, da de skal videre i
børnehave. Derfor har vi
helt ekstraordinært ledige
pladser i Sommerfuglen!
Vi har åbent for tilmelding allerede nu.
Så er der bare tilbage at
ønske alle et rigtigt dejligt
forår!
Mvh. Lea og Stian
i Sommerfuglen :)
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Vi kan jo også levere:
El
Naturgas
Varmepumper
Jordvarme
Solvarme
Fyringsolie
Erhvervsdiesel
Udskiftning af fyr/olietank

Har det din interesse så ring til:
Ole (Brugs)
22 48 13 55
Så sørger han for at du bliver kontaktet af en ekspert på det område
du ønsker helt uden binding.
F. eks. kan en alm. familie med et
gasforbrug på ca. 2.000 m3
spare 700 –900 kr.
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Havrebjerg i kunstens verden
"Kunstdage i pinsen" afholdes hvert år i Slagelse kommune. Det betyder, at lokale
kunstnere åbner deres atelier og der er mulighed for at få et kig ind i kunsten og
kunstnerens verden.
I Havrebjerg vil der i år være hele to steder at gå hen, for at få en kunstudstillingsoplevelse. Det er hos Merethe Scheel i Galleri Scheel, Krænkerrupvej 69 og hos
Karin Jønson på Koldhøjvej 3 i Havrebjerg.
Begge kunstneres oliemalerier har i flere år hængt side om side i Galleri Scheel,
men i pinsen kan de opleves hver for sig.
Så tag familien med på tur og vi glæder os til at byde Jer velkommen i vores verden,- d.23, 24 og 25 maj kl. 11 - 17.00 alle tre dage.
Mange hilsner Merethe og Karin
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Gudstjenester

Havrebjerg Valgmenighed

26. april 3.s.e.påske

9.00

3. maj 4.s.e.påske

Ingen

10. maj 5.s.e.påske

10.00

14. maj Kristi Himmelfartsdag

10.00

17. maj 6.s.e.påske

Ingen

24. maj Pinsedag

9.00

25. maj 2. pinsedag

Ingen

31. maj Trinitatis søndag

11.00

7. juni 1.s.e.trin.

Grundtvigske valg og frimenigheders årsmøde i Rødding

14. juni 2. s. e. trin

Ingen

21. juni 3.s.e.trin

9.00

28. juni 4.s.e.trin

11.00

5. juni

19.00 (Kaffe og kage)

9. august 10.s.e.trin

Liselund 10.00 Radiotransmission

11. august

Liselund (sommermøde)

NYHEDSMAIL
Hvis du er interesseret i at modtage en mail, når der er nyheder på
hjemmesiden, eller der er påmindelser om møder
eller arrangementer, så send en mail til
sogneforeningen@havrebjerg.dk, og du kommer med på listen.
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Lej krolfbanen

for 100 kr.

HG&I lejer
krolfbanen og
krolfvognen ud
til medlemmer

Kontakt
Pelle 51 36 68 37
eller
Aksel 58 86 93 88.
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Sol, lys og varme
Vi glæder os til, at træer og buske
springer ud og bliver levende at se på
igen. Det bliver spændende at se, om
den nye beplantning har holdt livet
vinteren over. Ikke så meget pga. kulde, men fordi der har været rigtig mange små fødder hen over f.eks. hindbærrene! Man vil også få en fornemmelse
af, hvordan alle de fine ”rum”, som vi certificering ved en storstilet reception,
fik plantet i efteråret, kommer til at
hvor vores borgmester Stén Knuth er
fungere på vores legeplads.
inviteret.
Forårets milde vejr frister til at tage
overtøjet af, når solen skinner. Men det
er stadig for tidligt og ender gerne med
lidt hoste eller en næse, der løber. Det
kan være svært at forstå for børn mellem 3-6 år, som gerne render rundt i tshirt og korte bukser, så snart solen
viser sig på himlen.

Askehavegård på landkortet
Børnehavens synlighed har længe ligget os på sinde, og mange muligheder
og tiltag har været drøftet. Vi har flere
gange oplevet, at folk simpelthen ikke
er klar over, at der ligger en børnehave
ud til Stillingevejen, da Askehavegård
er skærmet af buske og træer. Det har
vi taget konsekvenserne af og har udMed årstidens skift kommer også tiden styret buskettet ud mod vejen med et
med mindre overtøj, mindre mudder
stort skilt i træ, så alle kan se, hvor
og mindre tid indendørs, noget både
vores dejlige børnehave er.
børn og voksne glæder sig til. Som
forældre glæder vi os til, at vasketøjsBedsteforældredag
bunkens udseende ændrer karakter.
Onsdag d. 13. maj holder Børnehaven
Specielt udsigten til, at der ikke længe- den traditionsrige bedsteforældredag,
re skal vaskes flyverdragt hver anden
hvor børnene kan invitere deres
dag bringer smilet frem...
Bedster med i børnehave for en formiddag. De skal vise dem, hvad de
Bevægelsesinstitution
laver i hverdagen. Alle børn har en lille
Sidste gang skrev vi, at Askehavegård blomst eller plante med, som de planBørnehave er blevet til en bevægelses- ter sammen med deres bedsteforældre.
institution. Det må vi rette til, at vi er
Børnene plejer at nyde, at de kan vise
ved at blive certificeret til Bevægelses- deres børnehave frem og alle de ting,
institution. Vi forventer, at Askehave- de går og laver. Et af de store højdegård sidst på foråret vil modtage sin

(Fortsættes på side 32)
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Styrk Havrebjerg Sogneforening
- køb el hos OK
OK støtter lokalt

Som el-kunde får du:

OK støtter forskellige foreninger og

 Ved at handle med OK kan du spare pen-

klubber, bl.a. Havrebjerg Sogneforening.

ge, da vi finder den bedste pris til dig.
 Er du i forvejen kunde hos OK, slipper du

Du kan få folderen ”Bestilling af el” i

for den ekstra el-faktura. I stedet kommer

din forening.

der en ekstra linie på din nuværende OK-

Ved din accept som el-kunde hos OK,
giver vi et beløb til foreningen.

faktura eller din PBS-oversigt.
 Kig ind på www.ok.dk, og læs mere om
OK’s elløsninger.
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Havrebjerg G & I indbyder til generationernes dag i samarbejde med dai krolfudvalg Region Sjælland, hvor der spilles på
tværs af alder. Stævnet afvikles som en
par turnering hvor antal slag tælles sammen. Der spilles 2 runder med start kl.
11.00 med første runde, derefter frokost
og efterfølgende spilles anden runde.
Forventes færdigspillet kl. 14.00 derefter
præmieuddeling. Dato for afvikling
torsdag 2 juli. Prisen for deltagelse bliver 20 kr. pr. hold og inkluderer frokost
- vand - kaffe og is.
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Betaling foregår på spilledagen.
Tilmelding skal ske senest onsdag 24
juni til:
Aksel Tagmos, Smedelodden 11, Havrebjerg, 4200 Slagelse
Tlf. 40 24 94 88
E-mail: akseltagmos@gmail.com
Venlig hilsen
Havrebjerg G&I
Koldhøjvej 5
Aksel Tagmos
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(Fortsat fra side 28)

punkter er den fælles madpakkespisning.

Forældremøde
Tirsdag d. 19. maj holder vi forældremøde med henblik på at informere om
dagligdag og nye tiltag. Denne gang
får vi besøg af socialrådgiver Kristina
Marcussen, som er tilknyttet til Stillinge Skole. Hun vil fortælle om, hvad
hun laver, og hvordan hun kan hjælpe
og vejlede, hvis behovet skulle opstå.
Vi får også besøg af Artur Stryjak, unHavrebjerg G&I Badmintonafdelingen
Badminton har nu afsluttet sæsonen. Vi
har igen i år deltaget i DGIs turnering
med et hold i veteranpuljen. Det sportslige resultat er ikke helt i top, men vi har
haft mange gode kampe og hyggeligt
socialt samvær. Lørdag den 28. marts
afviklede vi den traditionelle påsketurnering i gymnastiksalen på Havrebjerg
skole. De 18 spillere startede klokken
9.00 med kaffe og brød samt
en lille bitterdram. Efter mange spændende kampe og frokost med smørrebrød var
vinderne fundet ved 16-tiden.
Finalekampen var med Mogens og Dorrit mod Claus og
Erling med førstnævnte som
vindere.
Vi afsluttede dagen med fællespisning i klubhuset, hvor
ægtefæller var inviteret med.
Nu holder afdelingen en velfortjent sommerferie og ser
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derviser fra Gerlev Legepark, som vil
fortælle om ”Legeprojektet”, som Børnehaven er i gang med.
Askehavegård Børnehave har et meget
åbent og muntert miljø, og personalet
er altid klar til at tage imod nysgerrige
forældre, som er ude at ose på deres
små poders vegne. Askehavegård Børnehave kan være stedet for netop jeres
barn, så ring og få en snak eller aftal et
besøg…
Med venlig hilsen Bestyrelsen fra
Askehavegård Børnehave
frem til sæsonstart i september. Hold øje
med opslag om dato for tilmelding til
den nye sæson.
Vi spiller hver fredag fra kl. 18.00 til
20.00 i Stillinge Hallen og har tider på
Havrebjerg Skole alle hverdage fra kl.
17.00 til 22.00.
God sommer
Hilsen Børge Carlsen
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Velkommen hos
home Slagelse

Steen Grosen

Kasper Kok

Start dit boligsalg med en gratis
salgsvurdering!
Når du vælger home til at sælge din bolig,
sker det efter Solgt eller Gratis –
du betaler først, når ejendommen er solgt*!

home Slagelse v/ Steen Grosen
Fisketorvet 11
4200 Slagelse
Tlf. 5850 2110 / Mail: slagelse@home.dk
*Udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke dog undtaget af
Solgt eller Gratis.
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HAVREBJERG DAG
SÆT KRYDS I
KALENDEREN
LØRDAG 5. SEPTEMBER
Hilsen fra De fem foreninger

Hyggeklubben i Havrebjerg
Hyggeklubben havde besøg af Carsten
Holm den 4. februar, hvor han fortalte
om Ludvig Holbergs liv, bl.a. om hans
færden omkring Brorup gården.
Den 18. februar fortalte Rasmus LiebstOlsen om hans ansættelse / udstationering som politibetjent på Grønland,
som blev suppleret med flotte billeder
fra det område hvor han virkede i et ½
år. Familien var også på besøg, hvilket
gjorde det til en større oplevelse for
hele familien.

på besøg, og denne gang havde han
taget organist Marianne med som ledsager til emnet John Mogensen. Det
blev en dejlig eftermiddag, hvor vi alle
kunne synge med på alle sangene, som
vi jo kendte godt.
Sidste hyggedag blev den 1. april, hvor
vi lod snakken gå rundt i konfirmandstuen, suppleret med lidt billeder fra
Australien.
Der har været et fint fremmøde, og vi
glæder os til at starte igen den 28. oktober, hvor Ulla har lovet at fortælle om
deres tur til Antarktis.

Vagn Pedersen fulgte op med billeder
fra Grønland, hvor han var omkring
1970 som bygningskonstruktør for at
bygge et træhus.

Vi vil nu glæde os til en dejlig sommer
og på gensyn.

Den 18. marts kom Carsten Holm igen

Med venlig hilsen Erling og Tove.
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HØNG HANDELSCENTER

Alt i hesteudstyr
Bredt udvalg i foder til husdyr og kæledyr
Slagelsevej 59 - 4270 Høng
58 85 13 08
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Bestyrelsen i
Havrebjerg Sogneforening
Formand:
Martin Johnsen
Krænkerupvej 70
61 71 54 82
mjohnsen47@gmail.com
Næstformand:
Gigja Bojsen
Krænkerupvej 48
24 42 47 48
bojsen.g@gmail.com

Jarl Piil Jensen
Krænkerupvej 55
31 34 32 33
splintpiil@hotmail.com
Frank Dehli
Krænkerupvej 38
20 78 55 99
dehlifrank@gmail.com
1. suppleant
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22 88 86 19
lykkebrix@cool.dk

Kasserer:
Børge Sørensen
Krænkerupvej 61
29 93 00 01
bsslagelse@gmail.com
Line Andersen
Krænkerupvej 70
27 82 60 48
line.l92@hotmail.com
Stian L’orange Nyhus
Koldhøjvej 7
42 75 62 70
stianlorange@gmail.com

Sogneforeningen:
Museet:
Arkivet:
Hjemmeside:

sogneforeningen@havrebjerg.dk
museet@havrebjerg.dk
arkivet@havrebjerg.dk
hjemmesiden@havrebjerg.dk
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Pinse er kirkens fødselsdag
I pinsen fejrer vi, at Guds Hellige Ånd kom til apostlene, som blev sendt ud i
verden med budskabet om den opstandne Jesus Kristus.
I Det nye Testamente kan vi læse, at der på den første pinsedag kom en lyd som
af et kraftigt vindstød, og at tunger som af ild viste sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og apostlene var virkelig ildsjæle, som med troen brændende i deres hjerter satte livet på spil, ved at fortælle om Jesus.
Jean II Restout, 1732.
Og da blev de første kristne menigheder født, og da tog den kristne kirke sin
første spæde begyndelse. Og fortælling om Jesus er fyldt med livskraft, så den
levede videre længe efter de første apostle var døde. Den kristne fortælling har
levet i slægtsled efter slægtsled, og den lever i dag, og det er det, der gør, at vi
har en kirke i verden, i Danmark og her i Havrebjerg.
Hver gang, et lille barn bliver båret til dåben, fortælles det videre. Pinse er at
give det videre, som vi selv har fået. Pinse er Åndens livskraft og
troens glød.
Derfor fejrer vi pinse!
af sognepræst
Lone Uldall Jørgensen
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Sommersangaften
i Havrebjerg
23. august 2015
kl. 19.30
Traditionen tro indbyder
Havrebjerg Valgmenighedskirke og Havrebjerg
folkekirke til sommersangsaften. I år finder
arrangementet sted i Havrebjerg Valgmenighedskirke på Krænkerupvej
53.

Årets musikalske gæst er harpespilleren Ditte Lykke Hansen
Der vil også være fællessang og efterfølgende serveres kaffe og kage.
Vi glæder os til at se mange fra valgmenigheden, folkekirkemenigheden
og ikke mindst fra Havrebjerg landsby.
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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S-formstræning
i Havrebjerg
Kom og vær med…
Sted: Havrebjerg Gymnastiksal
Tidspunkt: Torsdage kl. 18.00-19.00
Pris: 40 kr. pr. gang
S-formstræning er en træningsform, der understøtter den form,
som en sund og naturlig rygsøjle har, når den ses fra siden.
Træningen henvender sig til dig, som kan holde til en rask gåtur,
men som oplever begrænsninger i forhold til udholdenhed i ryg og
øvrige led.
Igennem træningen vil der være fokus på at styrke muskulaturen i
ben, baller, mave, ryg, arme og halsmuskulatur. Desuden vil der være fokus på bækkenbund, vejrtrækning og holdning.
Træningsformen veksler mellem pulstræning, styrketræning samt
hvile og afspænding.
Medbring et liggeunderlag/yogamåtte, drikkedunk samt løstsiddende tøj. Du får mest ud af øvelserne, hvis du har enten strømper på
eller bare tæer.
Du kan læse mere om træningsformen på
www.charlottevittenbach.dk eller www.s-formstraening.dk.
Spørgsmål kan rettes til Charlotte Vittenbach mobil: 26 35 99 90
eller email: charlotte@vittenbach.dk . Se også www.havrebjerg.dk.
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Bestyrelsen for Havrebjerg Gymnastik- og Idrætsforening
Formand:
Bjarne Gram
Kalundborgvej 106
22 63 80 37
bjgram67@sol.dk

Menigt medlem:
Kaj Jensen
Havrebjergvej 11
24648094 / 58869170
kajbjens@gmail.com

Næstformand:
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22 88 86 19

hlykkebrix@gmail.com

Suppleant og badminton:
Børge Carlsen
Holmstrupvej 56 K
23 72 03 51
58530351@mail.tele.dk

Kasserer:
Charlotte Rasmussen
Kalundborgvej 106
29 99 42 76
bjgram67@sol.dk

Menigt medlem:
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
58 86 93 88
akseltagmos@gmail.com

Menigt medlem:
Ann-Karina Overlade
Krænkerupvej 50
22 18 28 58
ann-karina@overlade.dk

Suppleant og krolf:
Pelle Hansen
Gravestykket 1
51 36 68 37
pelle@lite.dk

Menigt medlem:
Marina Wulf
Ådalen 17
21 83 58 12
marina.wulf@gmail.com
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Hvor:

Hvad:

Hvornår:

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage kl. 14.00

Sportspladsen

Hundetræning

18

Forsamlingshuset

Banko

Tirsdage kl. 19.00 - 20.00
Onsdage i ulige uger
kl. 19.00

Arkivet og museet
Gymnastiksalen
på Havrebjerg Skole

Åbent

Torsdage kl. 15.00 - 17.00

8, 14

S-formstræning

Torsdage kl. 18.00
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Havrebjerg Kirke

Gospelkoncert

29. april kl. 19.30

18

Forsamlingshuset
Galleri Scheel og
Koldhøjvej 3

Idemøde

7. maj kl. 19.00

4

Kunstudstilling

23-25. maj kl. 11.00-17.00

22

Huset i Stillinge

Vækstkonference

28. maj kl. 19.00-22.00

10

Sportspladsen

Generationskrolf

2. juli kl. 11.00

30

Valgmenighedskirken

Sommersangaften

23. august kl. 19.30
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