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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 4. oktober 2015
(udgives sidst i oktober)
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

4 2015

ultimo oktober

4. oktober (uge 40)

1 2016

ultimo januar

11. januar (uge 2)

2 2016

ultimo april

17. april (uge 15)

3 2016

medio august

7. august (uge 31)
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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

SPIL DANSK DAGEN
29. okt. 2015 kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen v. Havrebjerg kirke

Hvad er Spil Dansk?
Spil Dansk Ugen er musiklivets
festuge. Siden 2001 har man
rundt omkring i landet fejret Spil
Dansk Dagen - altid den sidste
torsdag i oktober - som en fast
tradition i dansk musikliv. De
seneste år har man udvidet til at
fejre dansk musik hele den sidste
uge i oktober. Der er i forbindelse med Spil Dansk langt over
tusinde musikarrangementer
fordelt over hele Danmark.

I Havrebjerg Kirke fejrer vi også Spil
Dansk! Igen i år vil vores dygtige
organist Marianne Reiche guide os
gennem en fantastisk formiddag
med masser af dansk musik.
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Hele familiens frisør

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

Bestil venligst tid!
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Sommersangaften
i Havrebjerg
23. aug. 2015 kl. 19.30
Traditionen tro indbyder Havrebjerg Valgmenighedskirke og Havrebjerg folkekirke til sommersangaften. I år finder arrangementet
sted i Havrebjerg Valgmenighedskirke på Krænkerupvej 53.

Årets musikalske gæst er
Ditte Lykke Hansen
Ditte Lykke Hansen er 17 år og er elev hos
Adam Ørvad på Amager igennem Slagelse
musikskole. Ditte spiller lige fra ny moderne
klassisk til barokmusik og underholdningsmusik. Ditte har vundet 4 talentpriser igennem de 8 år.
Efter koncerten vil der 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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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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tek, så når dette læses, er vi måske blevet meget dygtigere til at registrere alle
de ting, som I kommer med!
Arkivet er blevet den lykkelige (!)
ejer af fem store fotostater, ca. 85x120
cm, fremstillet efter de gamle kobberstik
fra omkring 1755, der også ses gengivet
i forskellige bøger om Slagelse. Fotostaterne viser bl.a. Slagelses ”skyline” fra
den tid, kongeslottet samt et situationsbillede med teksten: ”Den 13de maij
Eftermiddag Kloken 7: var Hands Kongelige Maijestæts Ankomst, og forblev
her Natten over”. (Frederik den 5.?)
ARKIVET ER KLAR
Fotostaterne har i mange år stået i
Arkivet i Havrebjerg har ikke ligget helt ”det lille museum” i pakhuset ved Havi hi i sommerferien, men har hver torsrebjerg Station, hvortil de kom fra Havdag været bemandet med en enkelt
rebjerg Brugs engang i 80’erne. Hvor de
medarbejder, grundet at erfaringen vistammer fra, og til hvilken lejlighed
ser, at der også i ferietiden kommer gæ- (udstilling i Slagelse?) de er blevet lavet,
ster i den ugentlige åbningstid.
står hen i det uvisse, så arkivet vil selvHavrebjerg Lokalhistoriske Arkiv
sagt blive lykkelig, hvis nogen ligger
indgår som led i Slagelse-arkiverne, og
inde med oplysninger om oprindelsen.
som sådan har man adgang til det
Der er ikke ændret på arkivets åblandsdækkende arkivsystem ”Arkibas”, ningstider – torsdage klokken 15-17 – og
hvor alt arkivmateriale opbevares elek- heller ikke med at kaffen er klar!
tronisk. Her i arkivet foregår løbende
registrering af vores arkivalier, men der er langt
endnu, inden vi når til vejs
ende – og forhåbentlig
kommer der mere endnu.
Derfor glæder vi tasteslaver os også til at komme på
kursus igen, så vi bliver
endnu mere rutinerede til
indtastningen. Det er Slagelse-arkiverne, der midt i
denne måned arrangerer
kurset på Slagelse Biblio-
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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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HAVREBJERG DAG
SÆT KRYDS I
KALENDEREN
LØRDAG 5. SEPTEMBER
Hilsen fra De fem foreninger

Hans Gunnar Arentz’ erindringer
”Hus 4”
”Hus 4” var i
mange år en
meget vigtig
del af min tilværelse. Her
boede Martha
og Albert Johansen. Martha
var ledvogter, det betød, at hun sammen
med Issøe Nielsen i ”Hus 5” sørgede for
at hejse bommene op og ned ved Stillinge vejen og manuelt lukke de 2 led ved
Krænkerupvejen. Albert arbejdede ved
banen, når der ellers var noget arbejde.
Når der ikke var det, kunne Albert så
meget andet, ja, i mine øjne kunne Albert alt. Albert holdt høns, duer, kaniner
og ged, han havde mistbænk, og man
kunne købe porrer, stedmoderplanter
og andre gode ting til udplantning.
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Martha og Albert var jordens elskeligste
mennesker, og jeg holdt kontakt med
dem, så længe de levede. Jeg var aldrig
på besøg i Havrebjerg uden at se indenfor hos Martha og Albert.
Men i 1939 var det noget andet, der trak
mig til ”Hus 4”. En af mine fætre spurgte mig, hvem der var min bedste legekammerat, og jeg sagde, at det var
”Kellerbendergurli”, Marthas og Alberts
3 børn, der hed Kjeld, Bendt og Gurli.
Kjeld var 2 år ældre end jeg, Bendt 1 år
ældre, og Gurli var 2 år yngre end jeg.
De var mine første og forblev mine bedste legekammerater gennem barndommen. Min mor morede sig meget over
en episode, hun oplevede dagen før
Bendt og jeg startede sammen i 1. klasse.
Kjeld og Bendt og jeg sad på trappen til
vores hus og diskuterede skolegang, og
(Fortsættes på side 38)

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.

16

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

16. aug.

11. s. e. trin.

Havrebjerg kirke
kl. 10.00
Jacob Kleofas

23. aug.

12. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

30. aug.

13. s. e. trin

Ingen gudstjeneste

6. sept.

14. s. e. trin.

Torben Hjul Andersen

13. sept.

15. s. e. trin.

20. sept.

16. s. e. trin.

Skabelsestid - En grøn familiegudstjeneste
kl. 14.00: Jacob Kleofas
Jacob Kleofas

27. sept.

17. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

4. okt.

18. s. e. trin

Katja Liebst-Olsen

11. okt.

19. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

18. okt.

20. s. e. trin.

Jacob Kleofas

25. okt.

21. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste
Kirkekaffe i
Havrebjerg Kirke
Efter mange forespørgsler har menighedsrådet besluttet at
selvfølgelig skal der
være kirkekaffe efter
hver gudstjeneste i
Havrebjerg kirke.
Det vil fortsat være
menighedsrådet som
den første søndag
sørger for kaffen. De

øvrige søndage vil
Lilly og Max sørge
for kaffen.
Skulle DU have modet til at hælde vand
på kanden og bønner
i filteret, så er du mere end velkommen til
at være en del af kaffebryggerne
ved
Havrebjerg Kirke!
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Skabelsestid
En grøn gudstjeneste for børn og familier
på plænen foran Havrebjerg kirke
Søndag 13. sept. 2015 kl 14.00
Selvfølgelig skal vi være uden for kirkemurene
- midt i naturen, når vi samles børn og unge,
voksne og ældre til gudstjeneste for at fejre
skaberværket. Når vi skal være opmærksomme
på det skaberværk vi er en del af og har ansvar
for. Gudstjenesten er særlig tilrettelagt for børn. v. sognepræst Jacob Kleofas
Husk tæpper, liggeunderlag eller stole.
Efter gudstjenesten er der miljøvenlige lækkerier til ganen
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Aktiviteter og møder
23. aug. kl. 19.30: Sommersangaften i Valgmenighedskirken
- Et samarbejde med Havrebjerg Valgmenighedskirke.
3. sept. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Konfirmandstuen.
13. sept. kl. 14.00: Skabelsestid - En grøn gudstjeneste for børn
og familier på plænen foran Havrebjerg Kirke. I tilfælde af
dårligt vejr rykker vi ind i kirken.
25. sept. kl. 20.00-24.00: Natkirke i Helligåndskirken, Slagelse
- i forbindelse med Sct. Michaels nat
8. okt. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Konfirmandstuen.
29. okt. kl. 10.00-12.00: Spil-Dansk-Dag i Havrebjerg Kirke
v. kirkens organist Marianne Reiche

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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Gudstjenester i august, september,

Havrebjerg Valgmenighed

oktober og november
15. august (NB lørdag)
16. august

10.00

23. august

Sommersangaften 19.30

6. september

11.00 (høst)

13. september

Ingen

20. september

Ingen

24. september (NB torsdag)

19.00

27. oktober

Ingen

4. oktober
11. oktober

10.00 (Efterårsmøde hos Stevns valgmenighed)
9.00

18. oktober

Ingen

25. oktober

11.00

1. november (Allehelgensdag)

10.00

15. november

9.00

22. november

Ingen

29. november (1. s. i advent)

14.00
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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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Plejeplan for engen ved Tudeå og gadekæret i
Havrebjerg
Havrebjerg Sogneforening har indgået en plejeplan og pasningsordning med Slagelse Kommune
om at pleje og passe de to steder.
Det er Jarl og jeg, der står for at passe det, og vi
har beføjelser til at:
Slå græs
Beskære buske og træer
Fælde træer
Så græs, hvis der mangler
Plante hæk, træer, buske og blomster
Der er 3 måneders gensidig opsigelse. Hvis vi
ikke holder planen,
må kommunen
opsige aftalen med
det samme, men
ellers er det hver
gang til den 1. januar.
Der kan læses mere
på hjemmesiden
under Plejeplan.
Kommunen har
givet bordebænkesæt og et
skraldestativ,
som vi har sat op.
Tak til Bjælkehøj
for lån af maskine.
Læs mere på
havrebjerg.dk.
Hilsen
Børge Sørensen
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Tilbage til normaltilstand
efter sommerferie
Ferietid
Efter en dejlig lang og varm sommer
med rutiner i børnehaven, der er præget af ferie, er hverdagen ved at være
tilbage i Askehavegård. Det er noget,
som børnene nyder, for de kan jo faktisk godt lide de faste rutiner og hverdagens forudsigelighed.
Børnene er også ved at finde sig til
rette i de nye opdelinger; de mindste
børn, som indtil nu var myre-gruppen,
bliver til græshopper og græshopperne
bliver til krudtugler og skal nu forberedes til at blive skolebørn næste år. Alle
glæder sig rigtig meget til at indtage de
nye roller, med det ansvar og de beføjelser, der følger de nye titler.

spørgsmål. Nu er de blevet så store, at
de er blevet installeret i hønsehuset
sammen med de gamle høns.
De bliver stadig fulgt på tæt hold, og
kan i den grad betegnes som Vores
Høns…

Askehavegård i medvind
Vi oplever i øjeblikket stor tilgang af
nye børn i Askehavegård. Af samme
årsag har Slagelse kommune besluttet
at opnormere børnetallet, dvs. antallet
Kyllinger uden hane
af børnehavepladser. Det glæder os
Vores kære personale er utroligt kreati- meget, at der er så stor interesse for
ve på mange områder, og sjældent
Askehavegård Børnehave, og vi vil
støder de på begrænsninger, ”næh nej, derfor opfordre jer til at tage kontakt til
det er blot en udfordring”.
os, hvis I vil høre nærmere eller aftale
Så hvad gør man, når man gerne vil
et besøg.
have kyllinger, men ingen hane har…?
Man erhverver en rugemaskine, et
Arbejdsdag og forældremøde
kuld befrugtede hønseæg og sætter sig Vi hviler ikke på laurbærrene. Knapt
grundigt ind i udrugningens kunst.
har støvet lagt sig efter den sidste arÆggene skal jo vendes og fugtes for
bejdsdag, før end den næste er på traphver x antal timer døgnet rundt, også i perne. Den 26. september holder vi
weekenden.
endnu en arbejdsdag. Programmet er i
Så personalet har på skift været
skrivende stund ikke sat endnu, men vi
”rugemødre”, indtil æggene blev udfinder sikkert på noget, og håber på
klækket. Siden har kyllingerne boet på fornuftig vejr og talrig deltagelse - lige
kontoret, hvor de er blevet tilset af små
(Fortsættes på side 34)
nysgerrige drenge og piger med mange
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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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LUP`en Udviklingsplanerne
Slagelse Kommune har foreløbig valgt tre områder til "pilotprojekter", hvor borgerne kan få medindflydelse i deres lokalområde, kaldet "Borgerne bestemmer".
Ideen er bl.a. at sikre bosætning og positiv udvikling. Sogneforeningen har deltaget i flere møder herom siden april 2014, hvorefter det blev besluttet, at der var
behov for egne borgermøder i Havrebjerg.
Der har i den forbindelse været flot fremmøde af borgere, som har talt og arbejdet
med emnerne Infrastruktur, Erhverv, Institutioner og foreninger, Natur og rekreative områder samt Markedsføring.
Næste BORGERMØDE er TORSDAG d.13. AUGUST i
HAVREBJERG FORSAMLINGSHUS kl 19.00
Alle er velkomne!
Med venlig sommerhilsen
Havrebjerg Sogneforening

Projekt LEGEPLADS/MØDESTED
Slagelse Kommune havde afsat 100.000 kr. i forbindelse med pilotprojektet for
Stillinge, Hejninge og Havrebjerg.
Beløbet kunne gå til et eller flere projekter eller forslag indsendt af borgere i dette
område.
Vi (Havrebjerg) havde indsendt et projekt: en legeplads/mødested, et fælles socialt
samlingspunkt til glæde og gavn for byens indbyggere beliggende på det grønne
område ved Krænkerupvej/Kildegårdsvej.
Ideen er at bevare og forbedre den eksisterende legeplads med nye spændende
legeredskaber, legehus, borde, bænke samt bygge en bålhytte m.m.
Selvom flere var mødt op til afstemningen i Huset i Stillinge d. 11. juni, var det
Stillinge, som fik flest stemmer og dermed hele beløbet.
Vi vil forsøge at skaffe midler på anden vis, fordi vi synes godt om projektet.
Med venlige sommerhilsner
Havrebjerg Sogneforening
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Sogneforeningen takker for at så mange mødte op fra Havrebjerg til afstemningen
11. juni. På trods af det blev der ikke flertal for vores projekt med Legeplads/
Mødested. De fremmødte syntes imidlertid ikke, at afstemningen foregik helt efter
reglerne og derfor sendte Sogneforeningen dette brev til kommunen.

Slagelse Kommune
Att.: Sanne Salomonsen
Via Havrebjerg Sogneforening

Havrebjerg, den 18. juni 2015
Vedr. afstemningen i forbindelse med ansøgning om projekter på Stillinge skole d.
11. juni 2015.
Nogle af deltagerne i mødet fra Havrebjerg har efterfølgende drøftet fremgangsmåden ved afstemningen.
Der er blandt os enighed om, at det var en uhensigtsmæssig måde at afgøre sagen
på.
Der kunne dårligt være tvivl om resultatet, idet det for det første blev afholdt i
Stillinge samt at dørene ikke blev lukket ved mødets start kl. 19.00. Vi observerede, at der efter kl. 19.00 til stadighed indfandt sig adskillige personer fra Stillinge –
som afgav stemmer. Uanset hvad kunne resultatet ikke være blevet anderledes –
antallet af indbyggere i Stillinge taget i betragtning i forhold til Havrebjerg og Hejninge.
Stemmerne var 174, 74 og 19 – til hhv. Stillinge, Havrebjerg og Hejninge.
Retfærdigvis burde man have fordelt pengene i det forhold, som også ville have
givet både Havrebjerg og Hejninge en mulighed for at have fået del i pengene.
At resultatet ikke kan ændres er vi vidende om, men vi har bare behov for at kommentere sagen.

Her kommer svaret fra kommunen:

Tak for din mail med jeres kommentarer fra Lokalarkivet…de er meget relevante
og vi medtager dem i vores evaluering af processen over for LTE-udvalget.
Sanne Salomonsen
udviklingskonsulent
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(Fortsat fra side 28)

og en gåtur til anlægget, og der blev
efterfølgende snakket meget om, at de
havde været ude og spise fint.
Askehavegård Børnehave ønsker
krudtuglerne: Freja, Ronja, Sara, Isabella, Stine, Celine, Tea, Nicklas, Rasmus,
Krudtugler
Emil, Lucas H. og Malthe god vind
Krudtuglerne har i juni været på 2 bro- fremover.
bygningsbesøg på Stillinge Skole, hvor
de har prøvet en rigtig skoledag og
Med venlig hilsen
stiftet bekendtskab med deres nye om- Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave
givelser. For at fejre 3 års børnehaveliv
og en kommende skolestart tog krudtAskehavegård Børnehave, Fuglagervej 2,
uglerne på restaurant i Slagelse og
holdt afskedsmiddag i juni måned. Det Øster Stillinge, 4200 Slagelse
var en stor oplevelse med både bustur Tlf. 58 54 47 44, mail: askehavesom sidste gang.
Til efteråret bliver der også indkaldt til
årets andet forældremøde. Datoen er
sat og er onsdag den 7. oktober kl. 19.

gaard@slagelse.dk

Fællesspisning
Der blev afholdt endnu en
vellykket fællespisning fredag den 3. juli. Maden fik
meget ros, og der var god
stemning omkring bordene
med masser af snak.
Der var 52 tilmeldte, selvom
sommerferien var begyndt.
De næste to datoer for efteråret er allerede fundet. Det
bliver den 26. sep. med mad
og levende musik samt den
14. nov. med fællesspisning.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

Hilsen Børge, Lars & Lykke
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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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gammelt dansk og betød ”end én
stump”, altså endnu et stykke. Jeg har
aldrig nogensinde hjemme fået eller
bedt om et stykke sigtebrød med smør
og sukker. Det hørte til i ”Hus 4”.
En anden ting, der hørte med til hyggen
i ”Hus 4” var manglen på elektricitet.
Der var petroleumslamper, og i stuen
Jeg har et utal af minder fra ”Hus 4”. Et var der en karbidlampe. Den var virkeaf dem sigtebrød med smør og sukker.
lig spændende, den lyste bedre end peNår Skaftelevbageren havde været der, troleumslamperne og den havde en
smuttede vi ind i det meget lille køkken. stærk, ram lugt, især når man tændte og
Så skar Martha et stykke sigtebrød til
slukkede den. Jeg er ikke sikker på, at
hver, kom smør på og holdt det på sned Martha og Albert mente det var hyggeover sukkerskålen mens huns dryssede ligt og spændende at undvære elektricisukker på. Og hvis Marta mente, vi hav- tet
de fortjent det, spurgte hun, om vi ville
have ”en en stump”. Jeg vidste, hvad
Krigen.
det betød, men jeg kunne ikke forstå,
hvorfor Martha sagde ”en” 2 gange. En I min erindring starter 2. verdenskrig
dag spurgte jeg far, hvorfor Martha som den 9. april 1940. Østrigs indlemmelse i
den eneste i verden sagde ”en” 2 gange. Det Tyske Storrige, krigen mod Polen,
(Fortsættes på side 42)
Og han kunne fortælle mig, at det var
forventningsfuld sagde jeg: ”Nu er der
kun én dag, til vi skal i skole.” Hertil
kommenterede Kjeld, der allerede havde et års erfaring: ”Så er jeres bedste tid
forbi.” Den bemærkning har vi tit moret
os over.

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.

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.
38

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
22 26 75 69
splintpiil@hotmail.com
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22 88 86 19
lykkebrix@cool.dk
1. suppleant
Frank Dehli
Krænkerupvej 38
20 78 55 99
dehlifrank@gmail.com

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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Englands krigserklæring mod Tyskland,
ja, det husker jeg i sagens natur ikke.
Men den 9. april husker jeg tydeligt, og
især to hændelser brændte sig fast i min
hukommelse. Den første var, at min mor
græd, og det havde jeg aldrig oplevet
før. Mange år senere fortalte en psykolog mig, at det altid gør et stort indtryk
på børn, når de oplever, at deres forældre græder. Dernæst husker jeg tydeligt
de tyske fly. Ikke mange, måske 4 – 5
stykker, der kredsede rundt i god afstand fra Havrebjerg. Min far gættede
på, at de lå over flådens skibe i Korsør
eller Korsør færgehavn, og det viste sig,
at være tilfældet.
Privat bilkørsel blev snart forbudt, og
det blev besluttet, at familiens dejlige
Ford 1929 skulle langtidsparkeres i Johannes Frandsens vognport. Spørgsmålet var nu, om far skulle være en lovlydig borger og lade et par heste trække
bilen ud til Holmegård, eller om han
skulle fyre de sidste liter benzin af og –
stik imod loven – selv køre den derud.
Valget faldt på det sidste, og kom mere
eller mindre til at ligne en skovtur. Hele
familien blev stoppet ind i bilen, og dagen blev fejret med kaffebord hos familien Frandsen. De efterfølgende mange
fod- og cykelture betød, at min far tabte
ca. 20 kg på et år.
Generelt mærkede vi ikke meget til krigen i de første krigsår. Men jeg husker
tydeligt problemerne med mørklægningsgardiner. Man kunne ikke umiddelbart købe rullegardiner, og slet ikke i
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den størrelse som vore store vinduer
krævede, så tømrermester Charles Hansen lavede nogle uhåndterlige trærammer, der blev beklædt med mørklægningspapir.
Rationeringen blev hurtigt om ikke et
problem, så dog et irritationsmoment,
ikke mindst manglen på brændsel i de
meget kolde vintre. Man kunne ikke få
koks, så der blev fyret med tørv, ofte af
en temmelig dårlig kvalitet. Skolens
kælder blev omdannet til beskyttelsesrum, og der blev opsat jernbanesveller
foran kældervinduerne. Det bedste var
imidlertid, at min far blev udstyret med
en gasmaske og en meget stor lygte,
samt – og guderne må vide hvorfor – en
politistav. Skolen blev også udstyret
med en ”Røde Kors kasse” med spændende ting, vi ikke måtte røre. Noget
senere, jeg tror det må være i 1944, blev
skolen tildelt én stålhjelm. Falck fra Slagelse afholdt førstehjælpskurser i skolen, hvor alle voksne kunne deltage, og
min mor blev medlem af ”Danske Kvinders Beredskab”, og efter bestået kursus
i førstehjælp blev hun udstyret med et
flot emblem og et Røde Kors armbind.
Det opfattede jeg som noget meget
spændende og vigtigt.
I sensommeren 1941 fik vi besøg af danske soldater på øvelse. Et feltkøkken
blev sat op under de store kastanietræer
i skolegården, og 4 - 5 soldater sad i
vaskekælderen og skrællede kartofler.
En af dem sang "Lotte hopper som en
ged, gade op og gade ned". Jeg tror, det
(Fortsættes på side 45)

Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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Nedenstående har været bragt i Sjællandske
som læserbrev i midten af juli, men da ikke
alle får den avis, kommer det nu også her i
Havrebjerg Nyt.

Så når administrationen – stadig iflg.
Sjællandske -i et notat til økonomiudvalget siger, at man kan (kunne) flytte
aktiviteterne i Havrebjerg andre steder
hen, er det at springe over, hvor gærdet
er meget lavt. Med fare for at blive upoHAVREBJERG VIL GERNE HJÆLPE pulær i administrationen synes jeg, at
det vidner om, at man ikke kender virSjællandske skriver 3. juli, at ved centra- keligheden i små lokalsamfund men
liseringen af kommunens specialunder- tror, at alting kan klares på et regneark.
visning kommer Havrebjerg Skole (dens Nå, nok om polemik.
brugere) i problemer. Det er mildt sagt
en grov underdrivelse. Det er en af
Det er tidligere blevet nævnt, at driftslandsbyens sidste livliner, der kappes,
omkostningerne på Havrebjerg skole er
hvis skolen bliver sat til salg. (Og hvem ca. 100.000 kr./år. Så må man jo se på,
køber – rockerne eller en brugtvognshvor mange indtægter der kan skaffes
handler?).
gennem at udnytte de forhåndenværenDer er noget, der ikke rimer her. Havre- de lokaler optimalt. Det vil føre for vidt
bjerg har, sammen med andre områder, her at gå i detaljer, men ift. Folkeoplysdeltaget i et pilotprojekt om udvikling
ningsloven og de andre ordninger om
af landdistrikterne under mottoet
lokaler og haller til sport m.v. er der
”Borgerne bestemmer”, hvor der var sat ikke så lidt at hente på indtægtssiden.
nogle penge på højkant til formålet.
Og hvad med udlejning til lejrskoler og
Men, kære politikere, ved den ene hånd bolig for en pedel? Genhusning af lokalikke, hvad den anden gør, eller er det
arkivet er jo heller ikke gratis. Hvis adadministrationens forskellige afdelinger, ministrationen vil angive nogle benytder ikke kommunikerer?
telsespriser, er jeg sikker på, at vi herude vil være behjælpelige med at udarAllerede omkring marts 2014, hvor cen- bejde et driftsbudget. Om så politikerne
tralisering og salg var på tale, etablerede vil undlade økonomisk at fylde op til
de frivillige i Havrebjerg Lokalarkiv
balancepunktet for at støtte et lille lokal(der holder til i skolens kælder) et tresamfund i landdistriktet, kan man jo
mandsudvalg til at undersøge de forfundere lidt over. Med tanke på hvor let
skellige scenarier, der kunne være til at millionerne flyder andre steder.
bevare skolebygningerne. Man havde
også et møde med borgerdirektør Lone Vagn Pedersen
Irene Petersen, hvor netop borgerindGravestykket 6
dragelse blev nævnt. Mig bekendt er der Havrebjerg
ikke sket noget siden.
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var en revy- eller måske filmvise, og
Lotte var en hest.*
Der blev opstillet vagtposter op forskellige steder, og i hjørnet ved Stillinge
vejen under den store Elm, stod et maskingevær på 3-fod. Jeg fik lov til at tale
i felttelefon og prøve en stålhjelm, joh,
det var en skøn dag.
Godt et år efter var der soldater igen.
Jeg legede med Kjeld og Bendt i Hus 4,
da Martha kom og fortalte, at der var
soldater i vor have. Jeg styrtede hjem,
hoppede gennem hullet i hækken ved
den store Elm - og lige i favnen på 5 - 6
tyske soldater. I 1942 vidste en 7-års
dreng udmærket, at tyskerne var onde.
Jeg vidste måske ikke helt, hvor onde de
var, for jeg var sikker på, de ville skyde
mig. De ca. 50 meter fra de tyske soldater og hen til hoveddøren er de længste,
jeg har spadseret i mit liv. Jeg ventede
hele tiden, at kuglerne ville pifte om
ørerne på mig, ja, at de ville ramme mig.
Der skete ikke noget, jeg kom helskindet
ind i huset, og min mor kunne tydelig
se, at jeg havde været ude for en uhyggelig oplevelse. Hun kunne dog trøste
mig med, at soldaterne ikke ville gøre os
fortræd, og hun mente ikke, de havde
rigtige patroner i deres geværer.

følte virkelig, at vi var rige, da vi gik ind
i den store sal, for der sad så mange fine
mennesker, damer med hatte af et format, jeg ikke havde set på min mor eller
andre damer i Havrebjerg.
Vi fandt et bord med plads til 3 personer. På begge sider af bordet sad tyske
officerer og drak kaffe. Inden vi fik sat
os, kom tjeneren hen til far og sagde
højt: "Nu skal De se, jeg har et bord med
meget bedre udsigt herovre." Jeg kunne
nu ikke se, at udsigten var meget bedre,
og jeg forstod ikke tjenerens demonstration overfor de tyske officerer. Da vi
forlod National Scala forklarede far
sammenhængen. Jeg var meget stolt
over at have besøgt så fint et sted, og
hver gang jeg siden hen hørte radioens
transmission af middagskoncerten fra
National Scala, mindedes jeg mit besøg.
Som sagt mærkede vi ikke meget til
krigen i Havrebjerg. Vi kunne høre sirenerne i Slagelse, når der var luftalarm,
men vi var aldrig i kælderen.
Det hændte 3 - 4 gange, at der var luftkamp om natten så tæt på Havrebjerg,
at vi kunne høre det. Så blev vi vækket
og sad på fars og mors senge eller stod
ved vinduet i soveværelset. Vi kunne
følge de tyske lyskastere i Korsør.
Fortsættes i næste nummer...

I 1942 var Lars og jeg på besøg i København, hvor vores far på daværende tidspunkt gik på sløjdlærerkursus. Han
inviterede på varm chokolade og kage
i National Scala. Jeg havde godt nok
prøvet Lindeskovs Konditori i Slagelse,
men det her var noget helt andet. Jeg
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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

Tirsdage kl. 19.00 - 20.00

18

Forsamlingshuset

Banko

Onsdage i ulige uger kl.
19.00

13

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl. 15.00 - 17.00

8, 14

Valgmenighedskirken

Sommersangaften

23. august kl. 19.30

6

Stillinge Hallen
Konfirmandstuen,
Havrebjerg Kirke

Picnickoncert

28. august kl. 18.00

10

Menighedsrådsmøde

3. september kl. 19.00

20

Havrebjerg Kirke

Grøn gudstjeneste

13. september kl. 14.00

18

Forsamlingshuset
Konfirmandstuen,
Havrebjerg Kirke
Konfirmandstuen,
Havrebjerg Kirke

Fællesspisning med dans 26. september kl. 18.00

34

Menighedsrådsmøde

20

Spil dansk dagen

8. oktober kl. 19.00
29. oktober kl. 10.00 12.00

Forsamlingshuset

Fællesspisning

14. november kl. 18.00

34
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