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33. årgang - nr. 4 - oktober 2015 

 

God stemning til fællesspisning. Se mere side 32. 
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H AVREBJERG NYT udgives af 

Havrebjerg. Medlemskab af Hav-

rebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr. 

voksen i husstanden.  Er der nogen 

’udensogns’ der ønsker bladet, sender vi 

det gerne mod betaling af porto-

kostpris, 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 syns-

punkter, som bringes i bladet, deles ikke 

nødvendigvis af redaktionen. Udebliver 

Havrebjerg Nyt, så kontakt distributø-

ren. 

 

Indlæg sendes til  

havrebjerg@gmail.com,  

helst i vedhæftet Word-format.  

 

Næste deadline er 11. januar 2016  

(udgives sidst i januar) 

Hvis du gerne vil modtage en påmindel-

se via mail to uger før deadline, så skriv 

til havrebjerg@gmail.com. 

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  

 

Tryksted 

Lemann Grafisk, Rønnevej 4,  

Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 40 68 00 59  

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

1 2016 ultimo januar 11. januar (uge 2) 

2 2016 ultimo april 17. april (uge 15) 

3 2016 medio august 7. august (uge 31) 

4 2016 ultimo oktober 9.  oktober (uge 40) 
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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 forbindel-

se 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.  

http://www.havrebjerg.dk
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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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Kom og vær med til en rigtig (u)hyggelig halloween efter-
middag 

Søndag d. 8. november 
Vi mødes ved Galleri Scheel kl. 16.00 og går i fakkelop-
tog ”Gerne udklædt” til klubhuset på sportspladsen. 
(Medbring selv fakler eller lanterner hvis I har det).  
I klubhuset vil der være forskellige aktiviteter, f.eks.  
Skær en græskarlygte (medbring selv kniv),  
Bålplads,  
Tegnehjørne og lidt til halsen. Og andet. 
 
Ca. kl. 18.30 slutter vi af med lidt aftensmad.  
Arrangementet er gratis og for alle – voksne som børn. 
 
Vi håber at se rigtigt mange.  

MVH Foreningerne i Havrebjerg. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at ringe til:  

Kanna 30 31 44 21, Line 27 82 60 48, Charlotte 29 99 42 76. 
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T h o r l e i f  J ø r g e n s e n
T ø m r e r      A u t . k l o a k m e s t e r

T l f :  5 8  8 6  9 2  3 2  .  M o b i l :  3 0  4 0  3 4  2 4

T ø m r e r - ,  b e t o n  -  o g  k l o a k a r b e j d e  

K o l d h ø j v æ n g e t  1 2 ,  H a v r e b j e r g , 4 2 0 0  S l a g e l s e
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Se her:  

ARKIVET  ER  ÅBENT 
 

Lørdag den 14. november holder alle 

lokalarkiver ”ARKIVERNES DAG”, og 

således også i Havrebjerg, hvor man 

holder åbent mellem klokken 10.00 – 

14.00 i arkivets kælderlokaler på skolen, 

Krænkerupvej 54.  

 

Der er også tradition for, at man arbej-

der med et tema denne dag, og folkene 

her i Havrebjerg har valgt emnet: 

”Handel & erhverv i gamle dage”. Un-

derforstået i Havrebjergområdet, dvs. 

Havrebjerg by og omliggende, mindre 

landsbyer.  

 

Så kom og få en snak og fortæl og tag 

endelig billeder og andet materiale med. 

Der må være ting, som arkivet endnu 

ikke kender til, men som bør bevares for 

eftertiden. F.eks. om Bønder og Bødke-

re, Malere og Møllere, Købmænd og 

Kræmmere, Vognmænd og Vævere, 

Tømrere og Telefonister, Syersker og 

Smede, Mælkemænd og Murere, Bagere 

og Biavlere, og bliv selv ved!  

 

I den anledning spørger arkivarerne, om 

ikke der er nogen, der ligger inde med 

billeder af Havrebjerg Frysehus, det 

nuværende, lille museum. Både billeder 

af boksene inde i huset, men også ud-

vendigt fra medens det fungerede. 

        

Og lørdag den 28. november er der igen 

åbent i arkivet mellem klokken 13.00 og 

16.00, hvor der serveres gløgg og jule-

hygge samt æbleskiver og snak. Og det 

ville være morsomt, om nogen ville 

komme og fortælle om deres barndoms 

jul. Så skal vi nok få det registreret. 

 

Og alt dette får I ved bare at komme! 

Med venlig hilsen fra Arkivarerne 

Hyggeklubben 
Onsdag den 28. oktober 2015 klokken 14 

starter sæsonen for hyggeklubben i kon-

firmandstuen i præstegården. Som sæd-

vanlig fortsætter vi med at mødes til 

hyggeligt samvær og kaffe og kage, 

hver onsdag i lige uger. 

Ulla og Ole Jacobsen kommer denne 

gang  og fortæller og viser billeder fra 

deres tur til Antarktis. 

 

Vi har nye og spændende ting i støbe-

skeen til den nye sæson, som vil blive 

oplyst på Havrebjergs hjemmeside: 

Havrebjerg.dk.  
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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 mo-

torcykler. Vi har lakeret biler i 44 år og har derfor meget stor erfa-

ring 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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Juletræsfest i Havrebjerg  

søndag 13. december 2015 

 

Så er det snart jul! 

 

Derfor holder de fire foreninger den traditionelle juletræsfest. I år bliver 

det søndag 13. december. 

Vi starter i Kirken kl. 14.00, hvor der er familiegudstjeneste med Lu-

ciaoptog – forhåbentlig med mange glade børn fra Havrebjerg. 

Efter gudstjenesten går alle til Forsamlingshuset, hvor det store juletræ 

er pyntet og bare venter på, at festen kan begynde kl. 15.30. 

Alle går rundt om træet, mens vi synger de gamle julesange, og hvis 

børnene kan råbe højt nok, kommer julemanden måske med godteposer! 

Så er det tid til at lege nogle af de gamle julelege, og der serveres kaffe, 

te, saftevand og æbleskiver! Gløgg, øl og sodavand kan købes! 

Alt dette fås for 30 kr. pr. voksen person (betales ved indgangen til For-

samlingshuset), børn kommer gratis med. 

 

På gensyn! 

Forsamlingshuset 

Sognekirken 

Idrætsforeningen 

Sogneforeningen 
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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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OM  HAVREBJERG  SKOLE 
 

I marts 2014, hvor Slagelse kommune 

besluttede at flytte Havrebjerg Heldags-

skole, foranledigede Lokalarkivet ned-

sat et lille udvalg til at følge ”slagets 

gang”, og der har siden været holdt et 

enkelt møde med bl.a. borgerdirektør 

Lone Irene Petersen. Den løbende kom-

munikation foregår dog mest med tele-

fon og mail, og situationen p.t. kan vist 

kort og godt udtrykkes sådan: ”Ingen 

ved noget!” 

       Ved henvendelse til de respektive, 

politiske udvalgsformænd, dvs. Troels 

Christensen, kultur-, turisme- og fritids-

udvalget samt Henrik Brodersen, land-

distrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, 

får man forsikring om, at de er meget 

opmærksomme på problemerne herude, 

men samtidig gør de også opmærksom 

på, at kommunens indstilling er, at alle 

”tiloversblevne” bygninger/lokaler skal 

afhændes. Det udelukker dog ikke an-

dre løsninger, kan man høre mellem 

linjerne, hvis der kan findes modeller, 

hvor lokalerne udnyttes, og det ikke 

koster kommunen noget (ikke ret meget 

i hvert fald!) 

       Der sigtes vist stadig efter at flytte 

Heldagsskolen efter sommerferien 

(aug.) 2016, men det forekommer ureali-

stisk. Det viser sig nemlig væsentligt 

dyrere end formodet at indrette Nørre-

vangsskolen til formålet, og forvaltnin-

gen oplyser, at arbejdet hermed endnu 

ikke er påbegyndt. Og medens dette 

skrives, er kommunens budget for den 

kommende toårsperiode end ikke ved-

taget, så hvad sker der og hvornår? 

 

Tremandsudvalget 

(Lars Frost, Erling Mathiesen, Vagn Pe-

dersen) 

JULETRÆSTÆNDING 
 

Som noget nyt prøver vi at gøre jule-

træstænding ved gadekæret til en 

tradition. Det vil vi gøre ved at mødes 

og tænde lysene på træet sammen. 

Efterfølgende vil Sogneforeningen 

byde på varm gløgg og æbleskiver. 

Vi mødes første søndag i advent den 

29. november kl. 15.30 ved gadekæret. 

Vi håber, at mange vil bakke op om 

dette nye tiltag her i byen. 

 

Hilsen Sogneforeningen 
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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 MUSE-

ER. TRODS STØRRELSEN ER DER MANGE EFFEK-
TER  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 
 

 
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  FOTOGRA-
FIER FRA BYEN, SOM DEN VAR ENGANG. VI 

MODTAGER OGSÅ GERNE MATERIALE  F.EKS. 
BILLEDER OG DOKUMENTER FOR EVT. KOPIE-

RING. 
 
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. 11-

12. Tirsdag tillige kl. 17-18. 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 Liebst-

Olsen   

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 fre-

dag. 

Sognepræst Majbrit 

Billesø Rasmussen 

Tlf. 23 64 34 97 | E-mail 

MABR@km.dk 

Træffes bedst efter aftale. 

Træffes ikke mandag.  
 

 

 

 

 

 

 

Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup, 

dødsfald eller lignende bedes rettet til: 

Kirkekontoret Sct. Peders-Havrebjerg 

Pastorat, Korsgade 4, 2. sal, 4200 Sla-

gelse 

 

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  
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 

Kirkekaffe i  

Havrebjerg Kirke 
Efter mange fore-

spørgsler har menig-

hedsrådet 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 mo-

det til at hælde vand 

på kanden og bønner 

i filteret, så er du me-

re end velkommen til 

at være en del af kaf-

febryggerne ved 

Havrebjerg Kirke! 

25. okt. 21. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 

1. nov. Alle helgens dag 19.00 Allehelgensgudstjeneste: 
Katja Liebst-Olsen 

8. nov. 23. s. e. trin. Torben Hjul Andersen 

15. nov. 24. s. e. trin Katja Liebst-Olsen 

22. nov. S. s. i kirkeåret Ingen gudstjeneste 

29. nov. 1. s. i advent Jacob Kleofas 

6. dec. 2. s. i advent Lone Uldall Jørgensen 

13. dec. 3. s. i advent Kl. 14.00 Familiegudstjeneste m. Luciaop-

tog: Katja Liebst-Olsen Efterfølgende ju-
letræsfest i Forsamlingshuset. 

20. dec. 4. s. i advent Ingen gudstjeneste 

24. dec. Juleaften 15.30: Katja Liebst-Olsen 

25. dec. Juledag Katja Liebst-Olsen 

26. dec. Anden juledag Ingen gudstjeneste 

27. dec. Julesøndag Ingen gudstjeneste 

1. jan. 
2016 

Nytårsdag Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste: Jacob 
Kleofas 

3. jan. Helligtrekonger 
søndag 

Ingen gudstjeneste 

10. jan. 1. s. e. h. 3 k. Torben Hjul Andersen 
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Nytårsgudstjeneste i Havrebjerg Kirke 

1. januar 2016 kl. 16.00 
 

v. sognepræst Jacob Kleofas 

 

Vi er altid parate til at fejre de store 

fester og begivenheder i kirken – og 

det gør sig selvfølgelig også gældende 

til nytår! Derfor vil vi fejre nytårets 

komme med en festlig gudstjeneste i 

Havrebjerg Kirke.  

Efter gudstjenesten vil vi under mere uformelle rammer ønske hin-

anden godt nytår med et glas bobler og lidt kransekage.  
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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  

 

 

Kig ind på havrebjerg.dk/HAVREBJERG FØR OG NU 
 

Der kan man nu se alle husene (54 stk) på Krænkerupvej – hvem der har ejet hu-

set, og hvis arkivet ligger inde med billeder, så vil der være billeder af huset – må-

ske er det dit hus. 

 

Ib Sander fra Lokalarkivet og jeg har gennem det sidste år gået oplysningerne om 

husene igennem, og de er efterhånden lagt ind på hjemmesiden. Vi startede ved 

Kalundborgvej og er nu endt ude i Krænkerup. De gårde, der ligger på Krænke-

rupvej, kommer på senere. 

 

Næste vej, vi vil gennemgå husene på, er Havrebjerg Stationsvej. 

 

Vi er altid interesseret i nye billeder eller oplysninger om husene. 

 

Kig ind på havrebjerg.dk/HAVREBJERG FØR OG NU 

 

Hilsen fra Ib og Irene 
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HG&I’s klubhus 

Vedrørende leje af  Havrebjerg G&I’s  
klubhus og inventar 

 
Klubhuset, stole og borde kan lejes af  medlemmer af  
HG&I. Grill og hoppeborg kan lejes af  alle beboere og 
foreninger i Havrebjerg. Ved leje af  borgen medfølger en 
instruktion til opsætning. Krolfbane og udstyr kan kun 
lejes af  medlemmer af  krolfen. 
 

VIGTIGT!  
SKRALD OG FLASKER  

SKAL TAGES MED IGEN!! 
 
Borde og stole skal sættes tilbage, hvor de stod.  
 
Leje af  borde: 10 kr. pr. stk. 
Leje af  stole:  5 kr. pr. stk. 
Leje af  hus og slutrengøring: 600 kr. 
Leje af  hoppeborg: 500 kr.  
Stor grill  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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JULESTUE  

I LOKALARKIVET OG MUSEET 
 

Lørdag 28. november  kl. 13 - 16 

 

Vi vil åbne dørene helt op for  

et juleudsmykket museum og et julepyntet lokalarkiv. 

 

Traditionen tro vil ’købmanden’ sælge spegesild 

 

Alle er meget velkomne og vi byder på lidt julegodt. 

 

Hilsen fra Lokalarkivet 
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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 kon-

taktet 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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Julen i  

Havrebjerg Kirke 
 

Efteråret trænger sig 

på, og det betyder at 

julen nærmer sig med 

hastige skridt. Igen i 

år er der familieguds-

tjeneste forud for 

Juletræsfesten i For-

samlingshuset.  

Det bliver søndag d. 

13. december kl. 14.00 

i Havrebjerg Kirke, og 

dernæst kl. 15.00 i 

Forsamlingshuset. 

 

Juleaften er der som 

vanligt Julegudstjene-

ste kl. 15.30. Vi regner 

med at det bliver lige 

så stemningsfyldt som 

det plejer. 

Man kan orientere sig i gudstjenestelisten i dette blad om alle julens gudstjene-

ster i Havrebjerg Kirke. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Havrebjerg Kirkes Menighedsråd 

Lucia i Havrebjerg Kirke 

Søndag d. 13. dec. kl. 14.00 fejrer vi 

Lucia-dagen i Havrebjerg Kirke. 

Vi øver lucia-sang og andre julesange 

Mandag 23. nov., 30. nov. og  07. 

dec. kl. 16.00 - 17.00 i Konfirmandstu-

en. 

Lørdag  12. dec. kl. 10.00 - 11.00 i Kir-

ken 

Søndag 13. dec. øver vi kl. 13.00. 

 

Tirsdag 17. nov. kommer Katja, vores 

præst og jeg på Stillinge Skole for at 

fortælle om Lucia-dagen. 

Alle kan deltage.   

Venlig hilsen Marianne, organist. 



25 

 



26 



27 



28 

Efterår og juletid i Askehavegård 

Lørdag den 26. september holdt vi den 

anden af vores to årlige arbejdsdage.  

Denne arbejdsdag længes af både de 

store og de små. I Askehavegård hol-

der vi os åbenbart til den traditionelle 

arbejdsfordeling – mens de 'store dren-

ge' må lege med de store maskiner og 

prøver kræfter med både gravemaski-

ner, pælebor og diverse andre maski-

ner, holder mødrene sig til diverse 

malerarbejder, syslerier og forsyning af 

de hårdt arbejdende mænd. Tid til hyg-

ge med børnene og en god sludder 

med andre forældre var der selvfølge-

lig også. Og i fællesskab fik vi renove-

ret urtehaven, malet legehusene og 

legeredskaber, sat trafikskilte op på 

mooncar-banen og ordnet verdensitua-

tionen over en kop kaffe :-) 

Om efteråret arbejder alle børn med 

temaet Natur og naturfænomener i 

deres aldersgrupper. Vi kigger på vej-

ret og farvernes skiften, samt løvfald. 

Vi snakker om, at dyrene samler forråd 

og går i hi. I denne forbindelse har 

børnene bygget et insekthotel, hvilket 

giver børnene mulighed at følge de 

små insekter på klods hold. Men også 

årstidernes frugter, og hvad de kan 

blive til i køkkenet, er tema. Alt hvad 

vi har høstet i vores have og urtehave 

kan trylles om til lækker syltetøj, sup-

per, boller eller kager sammen med 

børnene. 

Mørket har langsomt fået overtaget, og 

det føles lidt mere naturligt at bruge 

mere tid på indendørshygge. Nu er der 

heller ikke så lang tid til jul, og i no-

vember måned bruger vi en del tid på 

at lave julehemmeligheder til forældre-

ne. Så har vi masser af tid i hele decem-

ber til julehygge og andre overraskel-

ser.  

Børnene begynder så småt at lytte efter 

drillenisserne, og mon ikke at julemu-

sene flytter ind igen i år og tager på 

skift hjem med børnene og fortæller 

om deres oplevelser?  

Torsdag den 10. december må der sæt-

tes kryds i kalenderen til vores  julear-

rangement. Børnene går Lucia-optog 

og bagefter serveres der gløgg og æble-

skiver af aktivitetsudvalget. Rygterne 

siger, at vi får besøg af en helt særlig 

gæst igen i år, der har et langt hvidt 

skæg og elsker børn. Mon ikke han 

også har et par godteposer med i sæk-

ken ... 

Det er også rigtig dejligt, at Askehave-

gård har en stor tilgang af børn. I løbet 

af efteråret starter 6 nye børn. Vi siger 

(Fortsættes på side 34) 
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OK støtter lokalt 

OK støtter forskellige foreninger og 

klubber, bl.a. Havrebjerg Sognefor-

ening. 

Du kan få folderen ”Bestilling af el” i 

din forening. 

Ved din accept som el-kunde hos OK, 

giver vi et beløb til foreningen. 

Som el-kunde får du: 

 Ved at handle med OK kan du spare pen-

ge, da vi finder den bedste pris til dig. 

 Er du i forvejen kunde hos OK, slipper du 

for den ekstra el-faktura. I stedet kommer 

der en ekstra linie på din nuværende OK-

faktura eller din PBS-oversigt. 

 Kig ind på www.ok.dk, og læs mere om 

OK’s elløsninger. 

Styrk Havrebjerg Sogneforening 

- køb el hos OK 
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KROLF 
 

Vi havde 2 hold med til regions-

finale i Benløse og det blev for 

tredje gang til mesterskab for et 

HG&I hold bestående af 

Billede 1 Kurt Hansen , Aksel 

Tagmos , Erik Winther og Carl 

Andersen. 

 

Der var også deltagelse af 8 spil-

lere til individuelt regionsme-

sterskab i Bjernede hvor der blev 

spillet fire runder på nogle 

meget spændende baner og 

her lykkedes det også at få en 

mester i herrerækken ved 

Aksel Tagmos billede 2 hvor 

Carl Andersen blev nr. 4 og 

det betød vi skulle til det 

første officielle DM i krolf 

sammen med holdet. 

 

DM i krolf foregik i Skander-

borg den 26.09 i et forrygen-

de efterårsvejr med solskin, 

desværre blev det ikke til 

medaljer denne gang, men 

Kurt , Erik , Carl og Aksel 

som deltog med det vinden-

de Regionshold havde en 

god dag med en 12. plads ud af 17 hold. 

Carl og Aksel deltog også individuelt og her blev Carl nr. 11 med 107 slag og 

Aksel nr. 5 med 102 slag på 36 huller. 
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Fællesspisning den 26. september 
Denne gang var vi 50 til arrangementet. Der blev lavet mad hele dagen af Lars og 

Charlotte, og medhjælperne  Bjarne, Connie, Børge og Lykke og Jarl gjorde baren 

klar. 

Tak til Karin for kagerne. 

Tak til Theis for god underholdning og tak til alle, der mødte op og gjorde det til 

en dejlig aften. 

Næste fællesspisning er den 14. november. Sæt allerede nu X i kalenderen. 

Venlig hilsen festudvalget 
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velkommen til Gustav og Caya, der er 

startet den 1. oktober på Høloftet, Ma-

thias, der starter den 1. oktober på La-

den, Camilla, der starter den 1. novem-

ber på Laden, Diana, der starter den 1. 

december på Høloftet, og Emil, der 

starter den 1. december på Laden. Vi 

ønsker jer en dejlig start og en fanta-

stisk tid i Askehavegård Børnehave. 

Til sidst vil vi gerne sige tak for endnu 

et dejligt år i Askehavegård til både 

børn og forældre og ikke mindst en 

særlig tak til vores supermotiverede 

personale, som yder en kæmpe indsats 

året rundt. Uden jer ville Askehave-

gård ikke være Askehavegård!  

 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave    

 

Askehavegård Børnehave, Fuglagervej 

2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse, tlf. 58 

54 47 44, mail: askehave-

gaard@slagelse.dk 

(Fortsat fra side 28) 

Feltpræst tur-retur 
Pr. 1. september 2015 er sognepræst 

Katja Liebst-Olsen, bosiddende i Hav-

rebjerg, atter tilbage i tjeneste som sog-

nepræst i Sct. Peders og Havrebjerg 

Pastorat. Her er et par ord om oplevel-

sen: 

Det første, der slår mig, da jeg sætter 

foden ud af flyveren i den militære 

lufthavn i Kabul, er lugten. Her lugter 

rent ud sagt af lort! Og ikke på den 

(trods alt lidt) charmerende landlige 

måde. Nej, det her er en ram lugt af 

kloak. 

To timer senere lægger jeg slet ikke 

mærke til det. Da har jeg ved selvsyn 

noteret mig den gigantiske og uigen-

nemtrængelige sorte dyne af smog 

mv., der hænger over Kabul, og som er 

særligt slem i morgentimerne. Især om 

vinteren, hvor lokalbefolkningen bræn-

der alt, hvad der brændes kan, for at 

holde varmen og for at tilberede da-

gens første måltid – inkl. egen og dyrs 

afføring. Man kan spørge sig selv, 

hvorfor de ikke bare bruger træ, og 

svaret er enkelt: Der er træmangel. 

Russerne fældede de fleste træer under 

deres besættelse af Kabul, og hvis man 

lægger den eksplosive befolkningstil-

vækst i Kabul oveni, så mangler her 

stort set alle råmaterialer. Befolkningen 

må altså klare sig efter det forhånden-

værendes princip. De mange biler, igen 

som følge af befolkningstilvæksten, gør 

heller ikke smogskyen mindre. 

Ved sommertide er luften knap så tung 

at trække ned i lungerne, for der fyres 

mindre, og højtrykket gør, at smoggen 

lettere kan transpores væk. Ikke der-

med sagt at luften er ren – Kabul er en 

af de mest forurenede storbyer i ver-

den. 

Det er hér, jeg skal tilbringe de næste 6 

måneder, og snart får jeg andet i tan-

kerne end den dårlige luftkvalitet. Her, 

i en af de 4 lejre hvor danske soldater 

gør tjeneste i Kabul, skal jeg være 

præst for vores udsendte soldater. Det 

er ikke et arbejde, man holder fri fra. 

Der er ingen fridage. Faktisk er jeg 

aldrig alene; for vi arbejder sammen, 

sover sammen, træner sammen, spiser 

sammen, bader sammen, går på toilet-
(Fortsættes på side 38) 



35 

 



36 



37 

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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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. 

Lej krolfbanen 
 

HG&I lejer  

krolfbanen og  

krolfvognen ud  

til medlemmer  

for 100 kr.  

 

Kontakt  

Pelle 51 36 68 37  

eller  

Aksel 58 86 93 88. 

tet side om side…. Over 4000 mænd og 

kvinder er stuvet sammen i hovedlejren 

Kamid Kazai International Airport på 

0,5 km x 1 km. Det efterlader ikke meget 

albuerum. Alle ved, at jeg er præsten – 

også de øvrige nationer – for jeg bærer 

korsdistinktioner. De øvrige 3 lejre besø-

ger jeg i fast rotation. Her er situationen 

den samme – blot med mindre plads pr. 

mand/kvinde. 

Jeg troede, at jeg ville hade ikke at være 

alene nogensinde, for hjemme i Dan-

mark kan jeg godt have brug for at 

trække mig lidt tilbage. Jeg reagerer stik 

modsat af, hvad jeg havde troet, og jeg 

elsker simpelthen min rolle her i Kabul. 

For her handler det om ægte nærvær og 

mod til at turde møde mennesker i alle 

situationer – og lade dem se mig ditto. 

Her er jeg PRÆSTEN 24/7. Eller 

”Madre”, som hurtigt bliver den titel 

både de udenlandske og danske solda-

ter altid hilser mig med, inspireret af det 

engelske ”Padre” for mandlig præst. 

At berette om alt, jeg har oplevet og lært 

i Kabul på disse sider ville være en hals-

løs gerning. Jeg vil nøjes med at sige, at 

ud over smoggen i lungerne, så tager jeg 

en pragtfuld oplevelse med mig hjem. 

Og en erfaring af, hvordan man også 

kan være præst. Det er godt at være 

tilbage – 

om end 

vemodigt 

at måtte 

sige farvel 

til alle de 

skønne 

mennesker, 

jeg har haft 

æren af at 

være præst 

for i 6 må-

neder. 

 

(Fortsat fra side 34) 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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HHHØNGØNGØNG   HHHANDELSCENTERANDELSCENTERANDELSCENTER   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Jarl Piil Jensen 

Krænkerupvej 55 

22 66 32 34 

splintpiil@hotmail.com 

  

Lykke Brix 

Krænkerupvej 78 

22 88 86 19 

hlykkebrix@gmail.com  

 

1. suppleant 

Frank Dehli 

Krænkerupvej 38 

20 78 55 99 

dehlifrank@gmail.com  

Sogneforeningen:  sogneforeningen@havrebjerg.dk 

Museet:                museet@havrebjerg.dk 

Arkivet:                arkivet@havrebjerg.dk 

Hjemmeside:       hjemmesiden@havrebjerg.dk 

mailto:lykkebrix@cool.dk
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Hans Gunnar Arentz’ erindringer 
 

En helt speciel 

episode glem-

mer jeg aldrig. 

Det var Hitlers 

fødselsdag, den 

20. april 1943. 

Lars og jeg var 

lagt i seng og 

havde sovet nogle timer, da vi blev 

vækket af mor, fordi der var luftalarm. 

Kort tid efter så vi et fly blive beskudt 

fra jorden. Flyet blev ramt og styrtede 

ned. Jeg var overbevist om, at det styrte-

de ned ved Valbygården, godt et par 

kilometer væk, men far sagde, at det 

nærmere var ved Korsør. Mens vi snak-

kede om det, startede en luftkamp lige i 

nærheden, og i løbet af nogle minutter 

styrtede yderligere to fly til jorden. Det 

ene kunne vi næsten stedfæste, for flam-

merne fra det brændende fly kunne ses i 

retning af Bildsø. Det hele var meget 

spændende, og jeg har nok nærmest 

oplevet det som flot fyrværkeri, men da 

vi hørte vore forældre tale om de stak-

kels unge mennesker, der blev dræbt, 

gik det langsomt op for mig, at der var 

tale om krig og død.  

 

Dagen efter var nattens luftkampe på 

forsiden af alle aviser. Der findes natur-

ligvis en del litteratur om denne nat, der 

blandt andet er beskrevet i bogen 

”Skudt ned over Danmark 1940 – 1945”. 

Fem engelske fly gik tabt over Danmark 

på vej til Rostock og Stettin om aftenen 

den 20. april, og endnu flere blev skudt 

ned om natten på tilbagevejen. Det viste 

sig senere, at det første fly vi så styrte 

ned, blev ramt af luftværnsartilleri og 

styrtede ned ved Sprogø. De to næste 

blev skudt ned af tyske natjagere, et 

styrtede ned kl. 01.55 ved Kongsmark 

og et kl. 02.00 ved Drøsselbjerg, begge 

ca. 7 km fra Havrebjerg. Fra disse tre fly 

overlevede kun et besætningsmedlem, 

de øvrige 23 omkom. I alt styrtede 18 

eller 19 (tyskerne hævdede 22) engelske 

fly ned på dansk område på dette togt, 

og ikke mindre end 6 styrtede ned ved 

(Fortsættes på side 44) 

NAVNEFORANDRING 
Havrebjerg Sogneforening har fået flere henvendelser omkring navnet. 

 

Derfor er der atter overvejelser om at ændre navnet Sogneforeningen til et navn,   

hvor sogn ikke indgår, da mange forbinder det med kirken. 

 

I er meget velkomne til at komme med forslag til nyt navn. Alt har interesse, og 

det valgte forslag bliver honoreret med to gode flasker rødvin. 

 

Med venlige sensommerhilsner 

Havrebjerg Sogneforening  
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Korsør og i Storebælt. (Jeg kan naturlig-

vis ikke huske datoer, antal fly og antal 

dræbte, men jeg har fundet disse data i 

mine bøger om krigen).  

 

Lars og jeg legede ”flyvere”, når vi var 

kommet i seng. Den ene – for det meste 

Lars – styrede, og den anden – og det 

var så mig – ”var ham der skød”. Ham 

der skød, kastede bomber og skød efter 

tyske fly og tanks og alt andet, der var 

tysk. Vi havde engelske navne. Jeg ville 

hedde Willy efter en helt i Familie Jour-

nalens mest populære tegneserie. Lars 

hed i lang tid Joe. Flyversproget kunne 

vi fra Willy i Familie Journalen. ”Stig til 

højde 730”, ”Styr 290 grader”, ”Gør klar 

til landing”, sådan sagde Willy, og han 

sagde også ”Styrbord” og ”Bagbord”, 

og jeg røbede aldrig overfor Lars, at jeg 

aldrig kunne huske om styrbord var 

højre eller venstre. Der var stor begej-

string, når vi fik ram på en tysker, og 

det gjorde vi tit. Bagefter kløede det i 

mine læber, fordi jeg i lang tid havde 

brummet lige som en flyvemaskine. 

  

Jeg husker meget tydeligt en dag i som-

meren 1944, hvor der var luftkamp næ-

sten lige over Havrebjerg. Lars opholdt 

sig nede ved stationen, og stationsfor-

standeren fortalte, at et eller andet var 

landet på taget og var rullet ned i tag-

renden. Det blev sat en stige til taget, og 

Lars fandt ganske rigtigt  et patronhyl-

ster i tagrenden på stationen. Stations-

forstander Issøe Nielsen gav Lars lov til 

at beholde patronhylstret. Det stamme-

de fra et 12,7 mm maskingevær og stod i 

mange år på vores værelse. Jeg mener, 

det var samme dag, at vi med sikkerhed 

så et tysk fly blive skudt ned. Det var en 

jager, der angreb en lille formation på 5 

– 6 amerikanske fly. Pludselig så vi den 

styrte mod jorden med en hale af sort 

røg efter sig. Det så ud som om, flyet 

var styrtet nogle få hundrede meter 

borte, men det viste sig, at det var på 

den anden side af Solbjerg eller Ørslev. 

Vi cyklede af sted med far i spidsen, og 

det blev ivrigt diskuteret, om vi ville se 

nogle døde tyskere. Jeg var nu ikke helt 

sikker på, jeg havde lyst til det. Med da 

vi kom frem, var der ikke meget at se, 

for flyet var havnet i en tørvemose. Net-

op da vi havde besluttet at cykle hjem, 

kom tyskerne, og så blev det spænden-

de igen. Jeg tror min far var den eneste 

tilskuer, der kunne lidt tysk, og en af 

soldaterne spurgte ham om et eller an-

det. Bagefter var Lars og jeg pavestolte 

over at vores far blev ”afhørt” af tysker-

ne.  

  

Et andet dramatisk minde er fra et be-

søg i København. Sammen med min 

moster Karen Margrethe var jeg ude at 

handle i Blågårdsgade, da der pludselig 

lød en masse skud. Vi smuttede hurtigt 

ind i en forretning, og jeg kan huske, at 

jeg følte mig helt tryg, for jeg stod bag 

ved disken og skjulte mig. Da der var 

faldet ro over landskabet, og vi kom ud 

på gaden igen, så vi, at radioforretnin-

gen på den anden side af gaden – jeg 

husker stadig, at den hed ”Hildebrandt 

Radio” – havde 7 – 8 skudhuller  i en 

stribe henover den store butiksrude var. 

(Fortsat fra side 42) 

(Fortsættes på side 46) 
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Formand:  

Bjarne Gram 

Kalundborgvej 106  

22 63 80 37 

bjgram67@sol.dk 

 

Næstformand:  

Lykke Brix  

Krænkerupvej 78 

22 88 86 19 

hlykkebrix@gmail.com  
 

Kasserer:  

Charlotte Rasmussen 

Kalundborgvej 106 

29 99 42 76  

bjgram67@sol.dk 

 

Menigt medlem: 

Ann-Karina Overlade 

Krænkerupvej 50 

22 18 28 58 

ann-karina@overlade.dk 

 

Menigt medlem: 

Marina Wulf  

Ådalen 17 

21 83 58 12  

marina.wulf@gmail.com 

 

 

 

Menigt medlem:  

Kaj Jensen 

Havrebjergvej 11 

24648094 / 58869170  

kajbjens@gmail.com  

 

Suppleant og badminton:  

Børge Carlsen 

Holmstrupvej 56 K 

23 72 03 51 

58530351@mail.tele.dk  

 

Menigt medlem:  

Aksel Tagmos 

Smedelodden 11 

58 86 93 88 

akseltagmos@gmail.com 

 

Suppleant og krolf: 

Pelle Hansen 

Gravestykket 1 

51 36 68 37 

pelle@lite.dk 

 

 

Bestyrelsen for Havrebjerg Gymnastik- og Idrætsforening  
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Jo, jo, jeg havde været i krig.  

I foråret 1944 fik familien lidt af et chok, 

da min fætter Poul blev arresteret af 

tyskerne og dømt til døden. Han var 

knap 20 år, og hans alder var måske 

årsagen til, at han fik dommen ændret 

til livsvarigt fængsel. Han blev overført 

til et tysk fængsel, hvor han sad til kort 

tid før afslutningen på krigen. Han hav-

de fået tuberkulose i fængslet, og kom 

hjem fra Tyskland med grev Bernadot-

tes ”hvide busser”. Jeg havde 3 andre 

fætre, der var særdeles aktive i mod-

standsbevægelsen allerede på et tidligt 

tidspunkt, men de slap gennem krigen 

uden skrammer. 

  

I 1944 fik jeg pludselig 2 nye ”fætre”, 

Hans Jørgen og Mogens, der var ca. 2 og 

4 år ældre end jeg. De hed Hansen til 

efternavn, og deres ankomst ændrede 

hverdagen totalt. De flyttede ind i gæ-

steværelset, og der boede de til krigen 

var slut, ja, faktisk til august 1945. De 

var aldeles ikke fætre, og de hed ikke 

Hansen. Jeg tror nok, at de langt ude var 

i familie med min mors kusine, som vi 

kaldte tante Lis. De hed Winkler til ef-

ternavn, og årsagen til at de dukkede op 

hos os var, at deres far var tysk statsbor-

ger. De gik under jorden, da der var 

mulighed for, at de blev tvangsindskre-

vet til medlemskab af Hitler-Jugend, ja, 

måske endda til militærtjeneste for Mo-

gens vedkommende. Men i første om-

gang opfattede jeg det som fest og balla-

de, og vi havde utallige muntre timer 

sammen. Samtidig blev alvoren ikke 

glemt. Vi fulgte konstant fronten og 

tegnede tyskernes og de allieredes stil-

linger ind på de kort, vi hver søndag 

klippede ud af Politikken.   

 

Lige efter jul blev husstanden endnu 

større. Min kusine Minna, der gik i 1. g, 

flyttede også ind. Hendes skole var ta-

get af tyskerne til  flygtningelejr, og da 

hendes 2 ældre brødre var meget invol-

verede i modstandskampen, mente alle, 

at det var en god ide, at hun flyttede til 

Havrebjerg. Hun havde tilbragt alle sine 

ferier hos os siden hun var 4 – 5 år, så 

hun faldt hurtigt ind i rytmen. 

  

Min far var ikke på noget tidspunkt 

tilknyttet nogen illegal gruppe under 

krigen, men han var ivrigt beskæftiget 

med at kopiere illegale blade, noget vi 

børn ikke kendte til før efter krigen. Det 

foregik i samarbejde med Post Poulsen. 

Far var meget påpasselig med ikke at 

opbevare illegale blade eller materiale 

til fremstilling i hjemmet. Hans skrive-

maskine blev flyttet over på biblioteket i 

skolen, og papir, karbonpapir og kuver-

ter blev placeret sammen med skolens 

øvrige materialer. 

 

Når de illegale blade var læst og evt. 

kopieret, blev de lagt i bunden af et af 

bistaderne i haven, så det ville have 

krævet en særdeles modig tysker eller 

dansk håndlanger at finde dem. Der lå 

de til krigen var slut, og det er årsagen 

til, at jeg i dag har kopi af de fleste af 

dem. 

 

Fortsættes i næste nummer... 

(Fortsat fra side 44) 
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Hvor: Hvad: Hvornår: Side: 

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 

Konfirmandstuen Hyggeklubben 28. oktober kl. 14.00 8 

Konfirmandstuen,      

Havrebjerg Kirke Spil dansk dagen 

29. oktober kl. 10.00 - 

12.00 4 

Ved gadekæret Halloween 8. november kl. 16.00 6 

Forsamlingshuset Fællesspisning 14. november kl. 18.00 34 

Arkivet Arkivernes dag 14. november kl. 10-14 8 

Konfirmandstuen, Havre-

bjerg Kirke Menighedsrådsmøde  19. november kl. 19.00  

Arkivet og Frysehuset Julestue 28. november kl. 13-16 22 

Ved gadekæret Juletræstænding 29. november kl. 15.30 12 

Havrebjerg Kirke Juletræsfest 13. december kl. 14.00 10 + 24 

Havrebjerg Kirke Nytårsgudstjeneste 1. januar kl. 16.00 18 

    

    

    


