
1 

34. årgang - nr. 1 - januar 2016 

 

Vestsjællandsblæserne Anette & Ernst Dyrby 
spillede til juletræstændingen se side 10 
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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 17. april 2016  

(udgives sidst i april) 

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 

Marlene Alstrup Torp, 

Løve gl. Landevej 27, 4270 Høng 

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 

2 2016 ultimo april 17. april (uge 15) 

3 2016 medio august 7. august (uge 31) 

4 2016 ultimo oktober 9.  oktober (uge 40) 

1 2017 ultimo januar 17. januar (uge 3) 
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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 

BEVAR  NAVNET 
I begyndelsen af 1980’erne, hvor Havrebjerg var blevet en del af storkommunen, viste der 
sig et behov for at markere området, hvis man ikke skulle drukne i den større kommune. 
Behjertede sjæle fik derfor stablet Havrebjerg Sogneforening på benene. Tidligere var 
Havrebjerg Kirkesogn og Havrebjerg Kommune stort set identiske, rent geografisk, så det 
lå lige for at kalde den nye forening Havrebjerg Sogneforening, idet man ikke godt kunne 
kalde den en kommuneforening, hvilket ville være misvisende. Dvs., at det gamle begreb 
sognet var et anvendt, godt verdsligt navn for området, tidligere styret af et Sogneråd. 
Med vilje kaldte man ikke den nye forening noget med et råd, fordi det associerer til en 
myndighed med en vis kompetence, f.eks. sogneråd eller byråd m.v. En forening der imod 
arbejder for sit formål og kaldes ofte også en interesseorganisation. 
Det vil derfor være at desavouere stifternes intention om historisk kontinuitet ved at fjerne 
”sognet” i foreningens navn og evt. kalde den noget med et råd, som ikke giver mening. 
Ganske vist er det blevet moderne, at hver lille flække skal have sit eget ”lokalråd”, hvil-
ket også er misvisende, da ”rådene” ikke har nogen kompetence. Havrebjerg var langt 
forud, da Sogneforeningen så dagens lys og foreningen har virket til alles tilfredshed, 
afhængig af den til enhver tid siddende bestyrelses ildhu. 
Derfor er det også svært at se begrundelsen for forslaget om at ændre foreningens navn. 
Ligger det i forlængelse af tidens dille – eller angst for – at man kunne komme til at 
”krænke” nogen ved at bruge betegnelser og navne om ting, steder og folk, der historisk 
har givet god mening, men åbenbart falder nogen for brystet. F.eks. begynder anerkendte 
museer rundt omkring at ændre teksten ved udstillinger om tidligere tiders folk, skikke og 
lande. Det kan være ord som neger, indianer eller lignende, som ikke findes passende i 
dagens (fortvivlede) politiske korrekthed. 
For jvf. meldingen fra Havrebjerg Sogneforening i Havrebjerg Nyt nr. 4/2015, hvor det 
bl.a. hedder…….at ændre navnet Sogneforeningen til et navn, hvor sogn ikke indgår, da 
mange forbinder det med kirken…., må det jo være det, der er på spil. Så bliver der en del 
at rette. Hvad med Stillingeområdets gode, lokale blad, ”2 Sogne”? Mener nogen, at de 
læser et kirkeblad? Jeg synes, at det er det tyndest mulige argument, der føres i marken på 
grund af nogle kirkeforskrækkede læsere, så, kære bestyrelse, spyt hellere i næverne, der 
er nok at tage fat på for at leve op til sogneforeningens gode ry og omdømme. Og lad 
foreningen stadig hedde Havrebjerg Sogneforening. 
 Vagn Pedersen, Gravestykket, Havrebjerg 

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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HALLOWEEN 

Igen i år blev der afholdt (u)hyggelig halloween søndag d. 8. no-

vember. Dagen startede med fælles fakkeloptog fra Galleri Scheel 

ned til sportspladsen. 

Nede på sportspladsen blev der lavet flotte melonlygter, da det i år 

ikke var til at finde græskar. Der blev dekoreret en masse uhyggeli-

ge muffins. Der var også et lille bål, hvor der blev ristet skumfiduser 

og hygget ved varmen, da mørket faldt på. Dagen sluttede af med 

kødsovs til alle mand. Alt i alt var det en rigtig god dag/aften.  Dog 

var fremmødet ikke ret stort i år, men dejligt at se dem som bakker 

op om sådanne arrangementer.  

Med venlige hilsen  

Charlotte, Kanna og Line  
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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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V i er, i Havrebjerg Lokalarkiv i gang med at registrere de mange 
arkivalier som vi har liggende. Det er et stort arbejde, så skulle der være 
nogen, der har lyst til at give en hånd med,  skal I være meget velkom-
ne. Det er et arbejde man evt. kan sidde med hjemme. 
 

H er nederst ses hvad der kommer frem, når man skriver arkiv.dk. 
 

I  det hvide søgefelt kan man skrive alt muligt, prøv evt. med en adres-
se eller et navn i sognet, men husk at tage Havrebjerg med. f. eks: 
”Kalundborgvej 151, Havrebjerg” det skyldes at arkiv.dk dækker hele 
Danmark, og der er rigtig mange steder, hvor der findes en Kalundborg-
vej. 
 

L igeledes findes der jo mange, der hedder Jens Jensen, så hvis man 
bare husker at tilføje Havrebjerg, så får man kun dem, der bærer navnet 
og er fra Havrebjerg. Lige nu er det mest billeder, vi har lagt på. Artikler 

”hænger lidt i 
bremsen”. 
 

V i har ikke så 
mange konfirmati-
onsbilleder fra 
Havrebjerg. Så er 
der nogen der har 
nogle, så er vi at 
finde på  arkivet 
hver torsdag ef-
termiddag. 
 

Med venlig 
hilsen 

De 10 arkivfolk 

arkiv.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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Juletræstænding 

For første gang i Havrebjerg har vi holdt juletræstænding ved byens 
gadekær den første søndag i advent, med efterfølgende gløgg og æble-
skiver i Børges carport. Vi var 85-90 lokale, der nød den gode julemusik 
spillet af Vestsjællandsblæserne Anette & Ernst Dyrby på deres trompe-
ter. Juletræet blev sponsoreret af Gunni fra Blæsinge. 
 

Dejligt at se så mange ved gadekæret på en kold vinterdag. 
 

Sogneforeningen 

Aktiv Fritid Sportsmesse i Slagelse 
 
HG&I deltager på Slagelse Sportsmesse i Vesthallen den 7. 
februar kl.10-15 og der bliver fremvist en form for indendørs 
krolf. Standen er i samarbejde med DAI og Eggerslevmagle 
Krolf, så kom og se hvad det går ud på. 

Hilsen Aksel Tagmos 
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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 
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Ny legeplads. Vil du hjælpe? 
 

Havrebjerg Sogneforening har ønsker om at modernisere 
og udvide den nuværende legeplads ved    Kildegårdsvej. 
Midler til materialer skal ansøges hos Slagelse Kommu-
ne, men for at projektet skal blive en realitet, er det nød-
vendigt at basere det på udelukkende frivillig arbejdskraft. 
Har du lyst til at hjælpe? Send en mail til 
 

sogneforeningen@havrebjerg.dk. 
 

På forhånd tak. 

 
Hilsen Havrebjerg Sogneforening 

Til Havrebjerg Sogneforening 
 
I Havrebjerg Nyt oktober 2015 efterlyses forslag til nyt navn til forenin-
gen. 
Mit forslag er, at vi beholder det nuværende navn.  
 
Nogle har ønsket et navn, hvor ordet sogn ikke indgår, og argumentet er, 
at mange forbinder det med kirken. 
Det finder jeg heller ikke noget forkert i, når 87 % af beboerne er med-
lemmer af folkekirken. Indtil 1970 var Havrebjerg Sogn også en sogne-
kommune med sognefoged og sogneråd. 
 
Vi bor også alle på et matrikelnummer i en by og i et matrikelsogn.  
(f.eks. 42f af Krænkerup by, Havrebjerg sogn.) Havrebjerg Sogn er altså 
et afgrænset område, hvor netop ordet sogn sikrer, at beboere i Krænke-
rup og Blæsinge også hører med til Havrebjerg. 
 
Med venlig hilsen 
Helge Christiansen, Bildsøvej 29, 4200 Slagelse 
Udensogns medlem af sogneforeningen 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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 82 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  
 
KAL:  Katja Libst-Olsen 
JK:  Jacob Kleofas 
LUJ:  Lone Uldall Jørgensen 
THA:  Torben Hjul Andersen 



17 

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 

kaffebryggerne ved 

Havrebjerg Kirke! 

7. feb. Fastelavn Kl. 14.00 Familie-gudstjeneste: KAL 

14. feb. 1. s. i fasten KAL 

21. feb. 2. s. i fasten Kl. 16.00 Morten Brøgger 

28. feb. 3. s. i fasten Ingen gudstjeneste 

6. marts Midfaste LUJ 

13. marts Marie bebudelses dag JK 

20. marts Palmesøndag ingen 

24. marts Skærtorsdag Kl. 19.00 Nadvergudstjeneste: KAL 

25. marts Langfredag Liturgisk gudstjeneste: KAL 

27. marts Påskedag LUJ 

28. marts Anden påskedag Ingen gudstjeneste 

3. april 1. s. e. påske LUJ 

10. april 2. s. e. påske KAL 

17. april 3. s. e. påske JK 
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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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De seks børn fra ”Sekshuset” Krænkerupvej 25. 

Fra venstre: Lis Gudrund, Jan Birk, Carl Max, Per Vang, Tom Barny og  
Niels Rud samt deres forældre  Karen Agnes  og Peter Esbern Petersen 
 
De fire sidstnævnte kommer og fortæller om deres barndom i Havrebjerg omkring midt 
1950erne. Vi håber at rigtig mange, som altid, møder op denne aften, og meget 
gerne medbringende billeder af ejendomme og personer fra Havrebjerg. 
Men ellers har vi jo åbent i arkivet hver torsdag kl. 15 til 17. Her kan vi scanne 
evt. billeder ind med det samme så I kan få originalerne med hjem igen. 

Arkivaften 

torsdag d. 17 marts kl. 19.30 Havrebjerg  Forsamlingshus 
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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. 

VELKOMMEN TIL HAVREBJERG 
 
Om kort tid vil folderen ”Velkommen til Havrebjerg” blive hus-
standsomdelt, idet vi vil genoptage traditionen med personligt 
at byde nye borgere i Havrebjerg velkommen. 
 
Såfremt I får nye naboer, genboere osv. må I meget gerne give 
besked om det til 
Irene Hedengran - 
sogneforeningen@havrebjerg.dk 
 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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Fastelavn i Havrebjerg 
 

Som sædvanlig arrangerer foreningerne i Havrebjerg fastelavnsfest i kirken og 
forsamlingshuset. I år er det allerede søndag 7. februar hvor vi mødes i kirken 
kl. 14.00 til familiegudstjeneste, hvor Katja har overraskelser.  – Og børnene 
møder selvfølgelig udklædte.  
 
Efter gudstjenesten går vi til forsamlingshuset, hvor tønder, saftevand, kaffe og 
fastelavnsboller venter. Der er præmier til kattekonger, kattedronninger og bedst 
udklædte. 
 
Det er gratis for børn at komme ind i forsamlingshuset, de voksne betaler 25 kr., 
men så er der også fastelavnsboller til alle samt saftevand til børnene og kaffe til 
de voksne. 
 
Vi håber at se rigtig mange udklædte både i kirken og forsamlingshuset. 
 
 

På gensyn til 
fastelavnsfest! 
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Vi skyder 2016 i gang med en 
masse nye ting og aktiviteter 
 
Samtidig med at den første sne meldte sin 
ankomst, flyttede der også nye dyr ind i 
børnehaven. Der har længe været et ønske 
at udvide dyreflokken. Efter at vi sidste år 
mistede en af vores geder, syntes vi, at det 
blev lidt tomt og derfor besluttede vi at 
købe 2 nye geder, samt 3 nye pige-
kaninunger. 
Gederne hedder Henriette og Laura, og 
Henriette er i lykkelige omstændigheder. 
Vi ved ikke, hvor mange kid der er i maven 
eller hvornår det bliver, så der er en del at 
glæde sig til. Dyrehuset har efterhånden 
en del år på bagen, så det står for tur til 
næste arbejdsdag, hvor det får en til-
trængt make-over. 
 

Tilgang og ændringer 
Vi kan også berette, at det ikke kun er 
vores dyreflok, som vokser, men også 
børneflokken. Vi gik ud af 2015 med et 
børnetal, der allerede lå over kommenens 
normering, og den gode trend fortsætter, 
og i løbet af foråret runder vi 50 børn. 
Derfor har vi brug for flere hænder og er i 
skrivende stund i færd med at ansætte en 
ny pædagog, som tiltræder 1. marts 2016. 
Vi vil også gerne byde velkommen til Jona-
than og Thea, som startede på Høloftet d. 
1. januar og Freja, som starter på Laden d. 
1. februar. 
Da de fleste af vores nye børn er myrer, 
den yngste børnegruppe, er det blevet en 
meget stor gruppe. Så vi har valgt at dele 
gruppen op, så der bliver to grupper. Der 
vil være myreforløb tirsdag for de røde 
myrer og onsdag for de grønne myrer. 
Med årsskiftet fulgte også omslag i vejret. 
Som altid holdt vi fast i vores aktive udeliv 
bare i mindre omfang. Det var en stor 

udfordring for især de mindste børn at 
holde sig varme, specielt pga. den iskolde 
vind, og sikkert også fordi vi manglede 
overgangen fra efterår til vinter, hvor man 
langsomt vænner sig til den dalende tem-
peratur. 
 I december måned plejer hele børneha-
ven at tage til Kirke Stillinge Kirke for at 
deltage i julegudstjenesten, som er speci-
elt arrangeret for de 2 børnehaver og dag-
plejerne. Det var desværre ikke muligt at 
gennemføre turen i december, da perso-
nalet var ramt af sygdom. Vi var dog så 
heldige at kunne få arrangeret en ny kirke-
dag i starten af januar, hvilket faldt i rigtig 
god jord hos børnene. 
 

Sprogprojekt 
På børnehavens årshjul byder årets første 
10 uger på sprogprojekt. Her lærer børne-
ne, at kommunikation indeholder både en 
taledel og en lyttedel, samt vigtigheden af 
begge dele. 
 
Temaet leges ind ved brug af teater, rim 
og remser, højtlæsning og samtale. Teater-
delen kan både være med de voksne som 
skuespillere eller med børnene.  
De voksne laver nogle gange skuespil, hvor 
børnene kan se forskellige måder at løse 
problemer og konflikter på, hvor man bru-
ger sine ord, og ikke sin næve. Men det 

(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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Vandkants Danmark 
Vi må da lige love for, at der var 
vand i og uden for åen her i slut-
ningen af december måned. 
Kun det øverste af bord/bænke 
sættet kunne ses og de to store 
sten ved begyndelsen af stien, var 
helt væk i vandet. Selv hundelufte-
re måtte dreje af og nøjes med at 
gå langs haverne i Ådalen. Vandet 
var kun 30 cm fra undersiden af 
broen og der var flow i vandet.  
Mon ikke bord/bænke sættene har 

"sat" sig nu :) 

Spring-
vandet i 
gadekæret  
 
Vi har snakket om det kunne blive 
flot med lys på vores springvand 
her i Havrebjerg. 
 
Men det koster nogle penge at få 
lavet. Omkring 13.000 kr., men så 
er det også renoveret og efterset. 
 
Så hvis der er nogen, der har lyst at give et bidrag til det, siger vi TAK. 
Der er en beboer i Havrebjerg, der allerede har givet tusinde kr. til det. 
 
Pengene kan sættes ind på konto:  Reg. 0570 konto 5734177794 — og mærk det med 
springvand.                                                                   
    
Hilsen  
Havrebjerg Sogneforening 
Børge Sørensen 
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Onsdag d. 9 marts kl. 19:00 i forsamlingshuset 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne 
 

 Valg af dirigent  
 Valg af stemmetæller  
 Formands beretning    
 Regnskab  
 Indkomne forslag  
 Fastsættelse af kontingent 
 Valg af bestyrelse  
 På valg er: 
 Børge (ønsker genvalg)  
 Gigja (ønsker ikke genvalg) 
 Jarl (ønsker genvalg) 
 Valg af suppleanter  
 Valg af revisorer  
 Fremtidig virksomhed  
 Eventuelt  

Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen hænder 14 dage før generalfor-
samlingen. Efter generalforsamlingen serveres en let anretning til dem der 
har tilmeldt sig inden mandag d. 2 marts til 

Børge Sørensen på 29 93 00 01 eller boerge2704@gmail.com 
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kan også være børnene, der spiller skue-
spil, hvor de øver at sige replikker på skift 
og lytte efter hinanden, så de ved, hvornår 
det er deres tur. 

En øvelse de også kan tage med ud i ver-
den, hvor det jo er god kutyme at man 
snakker på skift og ikke afbryder hinanden. 

Som supplement til sprogprojektet tager 
de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur 
til Stillinge Skole for at overvære deres 
generalprøve på deres teaterstykke. En 
tur, der bliver set frem til og talt længe om 
bagefter. 
 

Tabulex 
Vi har nu i et stykke tid benyttet det nye 
registreringssystem, Tabulex, som letter 
administration og kommunikation mellem 
børnehave og forældre. Systemet giver 

blandt andet mulighed for at skrive beske-
der til forældrene om dagligdags aktivite-
ter og lignende. Et nyt system kan give 
diverse udfordringer og en eftermiddag i 
januar fik forældrene følgende besked:  

I dag har vi fået to nye geder de 
hedder Henriette, som er mor til 
vores anden nye ged, som hedder 
Laura. Henrettelse er også med 
gid, så vi venter spændt på at se 
hvornår det sker. Vi har også fået 
tre nye kaniner de har ikke fået 
nogle navne endnu så kom gerne 
med forslag. 

Efter at være gjort opmærksom på 
”henrettelsen”, blev sætningen 
’Henrettelse er også med gid’ til ’Henriette 
er også med kid’. Det blev der grinet en 
del af, så stavekontrollen længe leve… 
De varmeste vinterhilsner 
 
Fra Bestyrelsen i Askehavegård 

(Fortsat fra side 28) 

Sidste fællespisning i november var en stor succes. Der blev serveret lime ma-
rineret lakse rose på spinat bund og and med alt tilbehør. Vi var næsten 80 til-
meldte. Der blev desværre ikke taget nogle billeder denne gang. Efter maden 
var der kaffe og småkager til dem, der ikke skulle hjem og se håndbold. Dem 
der blev tilbage hyggede rigtig længe. Det er super dejligt at lave mad og gøre 
klar, når der er sådan en opbakning. Tak til byen :) 
 
De næste 4 datoer er allerede sat: 
Det bliver den 19. marts med musik ved "THOPPER" 
og den 11. juni, 27. august og sidste fællesspisning i år bliver den 29. oktober. 
 

Vi ses til marts. 
Hilsen Festudvalget 

Succes med ænder i år 
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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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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. 

Havrebjerg G&I 
Badmintonafdelingen 
 

Påskestævne  
 

lørdag den 2. april 2016 kl. 9.00 
på Havrebjerg Skole. 
 
Kom og vær med til hyggelig og 
social dag. Vi starter klokken 9.00 
med kaffe, morgenbrød og en lille 
bitterdram. 
 
Der sammensættes nogle ligelige par og alle spiller 3-4 kampe. Ved mid-
dagstid spiser vi frokost med bestilt smørrebrød eller medbragt mad. Midt 
på eftermiddagen har vi fundet vinderne, der modtager deres fortjente 
præmie. En super hyggelig dag. Pris kr. 50.00 pr deltager. 
 
Tilmelding til Keld 60920556 eller Børge 23720351  

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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 

boerge2704@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:boerge2704@gmail.com
mailto:lykkebrix@cool.dk
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Indbetaling for 
annoncører og private 

 
GODT NYTÅR TIL ALLE 
 

Så er der gået et år, og det er 
blevet tid til at støtte op om 
vores lille lokale samfund her i 
Havrebjerg.  
 
Vi håber, at alle vil støtte op om det, så vi igen i år kan få lavet nogle arran-
gementer i byen. 
 
Vi siger TAK til alle, der har bidraget med et eller andet til disse arrange-
menter, og til dem, der bare er kommet og støttet op om det, der er sket i 
byen. Prisen er stadig 100,- kr. pr person. 
 
Annonceprisen i Havrebjerg Nyt er efter aftale ud fra, hvor stor annoncen 
er. 
Indbetaling på reg. nr.:  0570 konto: 5 734 177 794 
 
Hilsen kasserer 
Børge Sørensen 

GENERALFORSAMLING 
 

Der afholdes generalforsamling i Havrebjerg Forsamlingshus 
den 8. marts 2016 kl. 19.00. 

Forsamlingshuset serverer en forfriskning og lidt til ganen. 
  

Med venlig hilsen 
 Per Petersen 

Formand Havrebjerg Forsamlingshus 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighedskirke 
 

 
Menighedens fødselsdag på Liselund fejres med en gudstjeneste i kirkesalen kl. 

14.00. Efter gudstjenesten er der kaffe/chokolade/the og lagkage. Efter kaffen er der 

fortælletime ved fortæller og leder af friskolearkivet Lis Toelberg Eriksen.  

31. januar Seksagesima Kyndelmisse 14.00. 
Ditte Lykke Andersen 
medvirker på accordion 

7. februar Fastelavnssøndag 9.00 

14. februar 1.s.i fasten 11.00 

21. februar 2.s.i fasten Ingen 

28. februar 3.s.i fasten Menighedens fødselsdag på Liselund 
14.00. 

6. marts Midfaste Ingen 

13. marts 
Marie bebudelsesdag 

11.00 (Marie bebudelsesdag) 

20. marts Palmesøndag 9.00 
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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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Generalforsamling HGI 2016 
Mandag den 29. februar kl.19.00 

Sted: Klubhuset 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
                     2. Formandens beretning  
                      2.1 Krolfformanden 
                      2.2 Badmintonformanden 
                     3. Regnskabet af kasseren 
                      3.1 Fastsættelse af kontingent 
                     4. Behandling af skriftlige forslag  
                    5. Valg af bestyrelse. På valg er: 
                           Marina: Modtager ikke valg. 
                           Ann-Carina: Modtager ikke valg. 
                           Charlotte: Modtager valg. 
                          Valg af suppleanter. På valg er:  
                           Børge: Modtager valg. 
                          Valg af revisor. På valg er : 
                           Bruno : Modtager valg. 
                    6. Krolfudvalg. 
  7. Eventuelt 
 
Forslag til HGI sendes til formanden bjgram67@sol.dk eller tlf.22638037 senest 22. 
februar 2016. 

På foreningens vegne Bjarne Gram 

HUSK! 

Vi spiller også 

krolf, selvom 

der ligger sne! 

mailto:bjgram67@sol.dk
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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 
  

 
Havrebjerg Kirke 
Forsamlingshuset 

Fastelavn 
  

7. februar kl. 14.00 
  

24 
  

 
Liselund 
  

Valgmenigheds-
fødselsdag 

28. februar kl. 14.00 
  

44 
  

 
Vesthallen 
  

Aktiv Sport og Fritid 
HG&I Krolf 

7. marts kl. 10.00-15.00 
  

10 
  

 
Forsamlingshuset 
  

Generalforsamling 
Forsamlingshuset 

8. marts kl. 19.00 
  

42 
  

 
Forsamlingshuset 
  

Generalforsamling 
Sogneforeningen 

9. marts kl. 19.00 
  

32 
  

 
Forsamlingshuset 
  

Arkivaften 
  

17. marts kl. 19.30 
  

22 
  

 
Forsamlingshuset 
  

Fællesspisning 
  

19. marts kl. 18.00 
  

34 
  

Havrebjerg Skole 
  

Påskestævne bad-
minton 
  

2. april kl. 9.00 
  

38 
  

 
Havrebjerg Nyt 
  

Deadline 
  

17. april 
  

2 
  


