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34. årgang - nr. 2 - april 2016 

 

Ole Gamst fra Havrebjerg Museum 
med det måske ældste fyrtøj i Danmark 

se side 42 
Foto: Kim Brandt, Sjællandske 
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H AVREBJERG NYT udgives af 
Havrebjerg Sogneforening. 

Medlemskab af Havrebjerg Sogne-
forening 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 enkelt-
personer 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 bla-
det, deles ikke nødvendigvis af 
redaktionen. Udebliver Havrebjerg 
Nyt, så kontakt distributøren. 
 
Indlæg sendes til  
havrebjerg@gmail.com,  
helst i vedhæftet Word-format.  
 
Næste deadline er 7. august 
2016  
(udgives midt i august) 
Hvis du gerne vil modtage en på-
mindelse via mail to uger før 
deadline, så skriv til havre-
bjerg@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 

3 2016 medio august 7. august (uge 31) 

4 2016 ultimo oktober 9.  oktober (uge 40) 

1 2017 ultimo januar 17. januar (uge 3) 

1 2017 medio april 2. april (uge 13) 
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Vi beholder vores navn 
– Havrebjerg Sogneforening 
 
I efteråret kunne man komme med forslag til navneændring til Havre-
bjerg Sogneforening. Vi takker for de forslag, som folk kom med. På 
årets generalforsamling blev der stemt om navneændringen, Der var et 
stort flertal for, at vi beholdt vores navn.   
Der udover skal det siges, at vi på ingen måde har noget med kirken at 
gøre, da sogn er et geografisk afgrænset område, hvor de beboere, der 
er medlem af folkekirken, har fælles kirke. Foreningens geografiske om-
råde er Havrebjerg by, Krænkerup og Blæsinge samt det åbne land 
med afgrænsning til Jernbjerg og Lille Valby 
Havrebjerg Sogneforening, er en forening, som afholder arrangementer 
hvor alle byens/sognets borgere kan deltage. Af arrangementer kan næ-
ves Skt. Hans, Halloween, juletræsfest, fællesspisninger og Åbent Arkiv. 
Vi er også et talerør over for myndighederne ved offentlige beslutninger, 
der vedrører området. 
Indunder sogneforeningen hører Havrebjerg Museum og Lokalhistoriske 
Arkiv. 

Du kan blive medlem af HAVREBJERG SOGNEFORENING 
for blot 100 kr.  
Hermed endnu en opfordring til at indbetale kontingent på 100 kr. pr. 
voksen i husstanden på bankkonto 0570-5734177794 (husk venligst at 
angive vejnavn og husnr. - det er fremover dit nye medlemsnummer). 
 
Med venlig hilsen 
Havrebjerg Sogneforening 

Der kan man nu se: 
7 huse på KOLDHØJVEJ 

54 huse på KRÆNKERUPVEJ 
7 huse på HAVREBJERGVEJ 

12 huse på HAVREBJERG STATIONSVEJ 
Ved alle husene kan man se billeder og hvem der har ejet huset igennem 
tiderne. Hen ad vejen kommer resten af vejene i Havrebjerg gennemgået. 

Vi er altid interesseret i nye billeder eller oplysninger om husene. 
Send det til hjemmesiden@havrebjerg.dk  

Venlig hilsen  
Ib Sander og Irene Hedengran  

Kig ind på www.havrebjerg.dk  
Under punktet Havrebjerg før og nu 
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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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Sankt Hans 
 

Torsdag den 23. juni 2016 
 
 
 

Vi håber at se så mange som muligt til vores hyggelige og 
stemningsfulde Sankt Hans arrangement i Havrebjerg. 

 
Som sædvanligt vil der være bål på engen denne aften. 

 
Grillen vil blive tændt kl. 19.00, her er man velkommen til at 

tage sin mad med. Der kan laves snobrød til ungerne.  
 

Kl. 20.30 vil der være båltale.  
Ca. kl. 21.00 bliver bålet tændt 

og heksen bliver sendt af sted mod Bloksbjerg.  
 

Der kan købes øl/vand og vin.  

Alle er meget velkomne. 
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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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"Kunst 
i pinsen 2016"  
i Havrebjerg 
 
Jeg deltager igen i år i 
"kunst i pinsen", hvor du 
er velkommen til at lægge 
din kunstrute forbi Kold-
højvej 3, Havrebjerg. 
 
Alle er velkomme i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 17.00 den 
14., 15. og 16. maj 2016. 
 
Jeg byder dig på en anderledes kunstoplevelse. Du kan opleve 
oliemalerierne på din tur rundt i haven, ind i mellem natur og 
spændende omgivelser. Mine håb og drømme er, at fordybe 
mig mere i det visuelle udtryk og bruge det til at koncentrere 
fokus og tanker. Malerierne kan give udtryk for den stemning 
og sanselighed jeg stræber efter og som jeg ønsker at fasthol-
de på et lærred. 
 
Læring og udvikling: 
Læring og inspiration fra diverse kurser og skoler, bl.a. male-
ren Erik Hansen, Slagelse og maleren Robert Mc. Lean, Lisele-
je. Derudover har min lyst til udvikling og læring bragt mig på 
et ophold på Institut for kunstterapi. 

 
Glæder mig til at byde dig velkommen 

Kærligst Karin Jønson 

Facebook 
Havrebjerg Sogneforeningen har fået en 
Facebook side, som hedder Havrebjerg 
Sogneforening. 
 
Gå ind og like siden og bliv opdateret 

med hvad der sker i byen. Se billeder fra 

arrangementer. 
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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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Formandens Årsberetning 
Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening 
 
2015 var endnu et godt år for Havrebjerg Gymnastik og 
Idrætsforening. Vi fik opsat et støjdæmpende loft i klub-
huset, samt installeret en ny vandvarmer. 
 
Ligeledes var det et rigtigt godt år for Krolfen, de vandt 
rigtig mange titler til afdelingen i Havrebjerg. 
 
Badmintonafdelingen er rimeligt godt kørende, med en 
lille fremgang i medlemstallet. De træner stadigt flittigt i 
Stillingehallen samt i gymnastiksalen. 
 
S-Formtræning tager lige en pause. 
 
På sportspladsen er boldvæggen blevet malet i en fornuf-
tig farve. Fremtidige projekter, er evt. et nyt gulvbelæg-
ning i klubhuset, samt div. malingsopgaver o.a. 
 
HGI har også hjulpet til med diverse fællesarrangemen-
ter, bla. fællesspisninger, juletræ, fastelavn, halloween, 
Sankt Hans, o.a. 
 
I forbindelse med alt det arbejde som er gjort for byens 
idrætsliv, vil jeg gerne takke bestyrelsen, sponsorerne, de 
aktive idrætsudøvere samt alle andre som gør en positiv 
forskel i Havrebjerg by. 
 
Havrebjerg længe leve. 
 
Kærlig Hilsen Bjarne Gram, formand 
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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  

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 
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 

Kirkekaffe i Havrebjerg Kirke 
Der er selvfølgelig kirkekaffe efter hver 

gudstjeneste i Havrebjerg kirke. Menig-

hedsrådet sørger for kaffen den første 

søndag i måneden. 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! 

24. april 4. s. e. påske Kl. 12 Konfirmation: KAL 

1. maj 5. s. e. påske Ingen gudstjeneste 

5. maj Kristi himmel-
fartsdag 

LUJ 

7. maj     

8. maj 6. s. e. påske KAL 

15. maj Pinsedag THA 

16. maj Anden pinsedag Ingen gudstjeneste 

22. maj Trinitatis søndag JK 

29. maj 1. s. e. trin Ingen gudstjeneste 

4. juni     

5. juni 2. s. e. trin KAL 

12. juni 3. s. e. trin. THA 

19. juni 4. s. e. trin Ingen gudstjeneste 

26. juni 5. s. e. trin. JK 

2. juli     

3. juli 6. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 

10. juli 7. s. e. trin. 11.30: LUJ 

17. juli 8. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 

24. juli 9. s. e. trin. KAL 

31. juli 10. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 

6. aug.     

7. aug. 11. s. e. trin. Kl. 12: THA 

14. aug. 12. s. e. trin. KAL 

21. aug. 13. s. e. trin. JK 

28. aug. 14. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 
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Hyggeklubben 
 
Hermed vil vi gerne sige tak for vintersæsonen 
2015/16,  hvor vi har været meget glade for at se 
så mange møde op hver gang, uanset hvad vi har 
planlagt. Vi glæder os til igen at mødes den 19. ok-
tober 2016 (lige uge), og hvis nogen har em-
ner på dagsordenen, kan de bare henvende sig til 
undertegnede. 
 
Nu glæder vi os til foråret og sommeren, hvor vi 
forhåbentligt kan komme udendørs og få brugt 
kræfterne der. 
 

Mange hyggelige hilsener fra Erling og Tove 
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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  

 

 

Børge og Jarl plejer engarealet 
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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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Som sædvanligt var arki-

vets Åbent Arkiv Aften i 

marts velbesøgt, om end 

der ikke var lige så meget 

mylder, som det tidligere 

har været tilfældet. Men 

der blev – også som sæd-

vanligt – lyttet interesseret 

til, hvad de fire brødre fra 

huset på det nuværende 

Krænkerupvej nr. 25, hvor 

de tilbragte en del af deres 

barndom, havde at fortæl-

le. 

 

Det har vist sig nu igennem en lang årrække, at Havrebjerg Lokalarkiv her har 

fundet et forum, der stadig interesserer sig for det, de kommer af og fra. Og når 

der i det tidlige forår indbydes til kaffe og snak, er det samtidig en god lejlighed 

til et godt, socialt samvær. På billederne ses de fire brødre, Max, Per, Tom og 

Rud og et par interesserede tilhørere. Og arkivfolkene er allerede så småt i gang 

med ar lede efter næste års fortæller (-ere). 

 

Om arkivets fremtidsudsigter med hensyn til lokaler er intet afgjort, men der 

pågår forhandlinger om udnyttelse af skolens lokaler, hvorfra Havrebjerg Hel-

dagsskole som bekendt flytter til sommerferien. De frivillige arkivfolk krydser 

fingre for, at de kan forblive på skolen, helst med mere plads, så de 

kan yde en bedre service for publikum. 

 

Arkivet ønsker alle en god sommer (-ferie) 

Lokalarkivet ønsker 
en god sommer 
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Gudstjenesteliste 
for valgmenighedskirken 
 

 
  
Alle gudstjenester ved Nana Hauge 
 
 

Folkemøde i Høng 

lørdag den 28. maj kl. 10.00-17.00 

Havrebjerg valgmenighed skal på folkemøde i år - i Høng. 
Kom og være med til at debattere blandt andet folkekirkens 
fremtid.  Der vil også være andre politiske debatter og om-
egnens foreninger vil være repræsenteret. Program offent-
liggøres senere. Følg folkemødet på facebook. Søg på 
”Folkemøde Kalundborg i Høng”. 

8. maj 6.s.e.påske 10.00 

15. maj Pinsedag 11.00 

16. maj                            Ingen 

22. maj Trinitatis Ingen 

29. maj 1.s.e.trin 9.00 

5. juni 2.s.e.trin Årsmøde Ryslinge 

12. juni 3.s.e.trin 11.00 

19. juni 4.s.e.trin 9.00 

26. juni 5.s.e.trin 11.00 

 3.juli 6.s.e.trin 19.00 (kaffe) 
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Fællesspisning 
 
Sidste fællesspisning var den 19/3 

Det var en hyggelig aften med god mad og over 60 tilmeldte. 
"Thopper" spillede op til dans og dem der ikke var så meget til 
dans, rykkede op i den lille sal og forsatte snakken. Men der var 
også gang i den på dansegulvet. 
 

 
Næste fællesspisning er den 11/6. Mere herom midt i maj. 
 
På gensyn  
Hilsen festudvalget 
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Vi er… 
Hvis der skulle sidde nogen og læ-
se denne klumme for første gang, 
er her en kort præsentation af 
Askehavegård børnehave. 
Askehavegård Børnehave startede 
den 1. maj 2002, og er en selv-
ejende institution under Landsor-
ganisationen Danske Daginstitutio-
ner. 
Initiativet til at bygge Askehave-
gård Børnehave blev taget af en 
gruppe frivillige forældre og pæda-
goger, der alle ønskede en gård-
børnehave, hvor der var plads, og 
som satte det enkelte barn, pas-
ningskvalitet og forældresamarbej-
de højt. Askehavegård er en perle 
af en gårdbørnehave, der ligger i 
smukke og naturskønne omgivelser 
i den lille landsby Øster Stillinge, 
cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi er 
en lille børnehave, hvor der max 
kan være 50 børn. Disse 50 børn 
tilbyder vi 400 indendørs m2 i lys 
og venlig stil, samt ca. 7500 uden-
dørs m2, der indeholder en kæmpe 
legeplads, en lille frugtplantage, en 
køkkenhave samt et dyrehus, med 
flere forskellige dyr. 
Af hensyn til overskuelighed og 
pasningskvalitet har vi et ønske 
om, at børnehaven som udgangs-
punkt ikke overstiger de 44 børn. 
Når det så er sagt, så tilbage til 
hvad der sker lige nu… 
 
Et nyt ansigt i Askehavegård  
Pga. det store tilløb vi oplever, har 
vi ansat en ny pædagog. Hun hed-
der Suzanne og er startet som pæ-
dagog 1/2 på høloftet.  
Derudover byder vi også velkom-
men til Kian der er startet 1/2 på 
høloftet, Athea der er startet 1/2 
på laden, Signe der starter den 1/4 
på laden, Maggie der starter 1/5 på 
laden og Felix der starter 1/5 på 
høloftet. 
 

Askehavegård børnehave skif-
ter navn til Askehavegård Bør-
nehus 
Kommunen har længe holdt på, at 
der ifølge demografien ikke var 
behov for flere vuggestuepladser, 
og de mangler nu ca. 100 pladser. 
De har bedt institutionerne om 
hjælp og Askehavegård åbner op 
for foreløbig 6 vuggestue pladser. 
De første 2 børn starter i juni og 
lige nu er vi i fuld gang med at gø-
re Askehavegård klar til de små. 
Der bliver indrettet en stue til de 
helt små i det nuværende pude-
rum. Der skal organiseres stole, 
vugger til middagsluren osv.   
Det er ikke en hemmelighed, at 
Askehavegård har længe haft et 
ønske om, at blive en integreret 
institution og forhåbentlig er det 
det første skridt dertil. Plads har vi 
i hvert fald rigelig af. 
 
Vigtige datoer: 
Traditionen tro holder vi Bedstefor-
ældredag dagen før Kristi Himmel-
fart den 4. maj, hvor børnene by-
der bedsteforældrene indenfor, og 
de hygger sig sammen med at 
plante blomster og vise deres bed-
steforældre, hvad der sker i børne-
haven. Og sidst og ikke mindst er 
der fælles madpakkespisning.  
 
Tirsdag den 10. maj holder vi for-
ældremøde. Det giver nye forældre 

(Fortsættes på side 34) 
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Årets konfirmander i Havrebjerg 
søndag d. 24. april 2016 kl. 12.00 

 

Andreas Lind Andersen 
Jeppe Valdemar Jørgensen 

Simon Eger Steinbacher 
 
Konfirmanderne er blevet undervist sammen med deres klas-
sekammerater i Stillinge Kirke, hvor sognepræst Katja Liebst-
Olsen har fungeret som vikar og afløser for sognepræst Mor-
ten Brøgger. 
 
Havrebjerg Kirke og menighedsråd ønsker de unge mennesker 
tillykke med konfirmationen, samt Guds rige velsignelse. 
  

Med venlig hilsen 
sognepræst Katja Liebst-Olsen 
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Marianne vil på pension! 
 
Vi må desværre meddele, at vores dygtige organist Marianne Reiche 
går på pension 31. juli 2016! Vi kan godt forstå, at hun vil have mere tid 
til familien, men vi kommer til at savne hende og hendes dejlige måde at 
spille på. Da hun har en del ferie, der skal afvikles først, har hun sidste 
arbejdsdag allerede søndag 5. juni 2016. 
  
Efter højmessen 5. juni vil vi tage afsked med Marianne, og vi håber at 
mange af byens borgere også vil sige pænt farvel og tak for mange go-
de ”spillerier”. Menighedsrådet byder på et let traktement.  
 

Havrebjerg Menighedsråd 

Spring-
vandet i 
gade-
kæret  
 
Der er nu ved at blive 
lavet lys på spring-
vandet og det forven-
tes at være tilbage 
sidst i april.  
 
Vi vil meget gerne markere det, når springvandet er sat ud 
og skal tændes, så hold øje med infotavlerne rundt om i 
byen. Der vil vi sætte sedler op, når vi nærmer os. 
 
Det er stadig muligt at give en skærv til springvandet på:  

Reg: 0570     Konto: 5734177794. 
 

Hilsen Sogneforeningen 
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Fra 100 års jubilæet i 1988 
 

Bevaring af faner i Havrebjerg Idrætsforening 
 
Den 14. maj 1988 fejrede Havrebjerg G & I 100 års jubilæum, 
og ved den anledning fik foreningen af Danmarkssamfundet 
foræret en ny fane. Hermed havde foreningen i alt 3 faner, da 
man ved foreningens 75 års jubilæum også havde fået en fa-
ne. De 3 faner bliver i dag opbevaret i lokalhistorisk arkiv på 
skolen, og det er blevet foreslået at få de 2 ældste faner mon-
teret og opsat på væggen i klubhuset på sportspladsen. På 
den måde vil fanerne blive bevaret for eftertiden, og fortælle 
historien bag foreningen. Jeg tror det vil glæde foreningens 
medlemmer at have fanerne synlige  og samtidig vil det være 
med til at lydisolere rummet. 
Der er andre idrætsforeninger bl.a.  i Hvidebæk som har lavet 
dette, så man kunne lave en orienterende tur dertil med nogle 
fagfolk.  På den ældste fane fra 1888 er broderet: Uden kamp 
ingen sejr – hvilket jo stadig er aktuelt, forstået på den måde 
at vi stadig skal kæmpe både økonomisk og aktivt for at få 
gennemført et sådan projekt.  Så bolden er hermed givet vide-
re til nogle friske folk her i Havrebjerg, som vil være med til at 
fortælle historien videre. 
I kan kontakte undertegnede på telefon 23 30 94 42, hvis I er 
med på ovenstående ide. Tove Mathiesen 
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mulighed for at hilse på de andre 
forældre, få en dybdegående be-
skrivelse af dagligdagen i Askeha-
vegård, praktisk info, samt at få et 
indblik i det frivillige arbejde, som 
kendetegner vores institution. 
Aftenens gæst er Tina Sonne, er-
goterapeut fra Stillinge skole. 
 
En anden traditionsrig dag i maj er 
vores arbejdsdag, som holdes den 
28. maj, hvor vi alle giver en hånd, 
både børn og voksne, for at gøre 
børnehaven forårs og sommerklar. 
Der vil som altid være opgaver for 
enhver smag og evner, fra køkken-
tjenesten til leg med de store ma-
skiner , malerarbejde, fjerne spin-
delvæv osv. Udover alt det arbej-
de, er der selvfølgelig masser af tid 
til hygge, lege og snakke. Hvis der 
er nogen, der godt kunne tænke 
sig at opleve en masse glade børn 
og forældre og se sig lidt omkring i 
børnehaven, er I meget velkom-
men, at kigge forbi den dag og 
snuse lidt til Askehavegård-
fællesskabet. I er selvfølgelig også 
velkomne på alle andre dage:-)  
 
Krudtuglerne skal snart i skole 
Vores ældste børn i børnehaven er 
"krudtuglerne", og krudtuglerne 
starter jo i skole til sommer. Man 
kan på mange fronter mærke, at 
skoleparatheden er ved at melde 
sig. De har været på besøg på Stil-
linge skole under teaterugen, og se 
generalprøven på deres teaterstyk-
ke. Den 6. og den 13. juni skal 
Krudtuglerne besøge Stillinge Skole 
igen, og være med til en rigtig sko-
ledag i 0. klasse.  
 
Nyt fra dyreflokken: 
Vores dyreflok har vokset sig stør-
re. I februar måned har vi fået 2 
gedekid. Vi har valgt, at de skal 
hedde Aske og Rosa, og dem har vi 
rigtig meget glæde af. Både de to 

voksne geder Henriette og Laura 
og de 2 kid er bare så kælne og 
børnene elsker dem.  
Vores nye kaniner vokser også ba-
re så fint. De har haft rigtig god 
indflydelse på vores gamle kaniner, 
der tidligere var lidt sky. Så nu vil 
de alle sammen gerne kæles. Det 
nyder både dyr og børn.  
Vores høns og haner nyder også 
livet og det faktum at blive forkæ-
let af børnene i Askehavegård.  
Vores 2 marsvin er desværre beg-
ge døde af alderdom.  
Lige nu er vi i gang med at indhen-
te tilbud i forbindelse med en om-
fattende renovering af det eksiste-
rende dyrehus, som kommer til at 
finde sted i løbet af sommeren.  
 
Urtehaven: 
Ved sidste arbejdsdag har vi lavet 
nye kasser til urtehaven, så den 
kunne blive lidt større. Vi bruger 
urtehaven meget i forbindelse med 
årshjul og årstiderne og børnene 
elsker at være med og give en 
hånd i urtehaven. Denne form af 
håndgribelig læring bruger vi me-
get i Askehavegård, fordi børnene 
elsker at lære med fingrene, og 
tingene er nemmere at forstår når 
man selv har været med fra start 
til slut, dvs. fra såning til høst og 
bagefter madlavning. 
 
Apropos madlavning: 
Vi har indført en båldag. Fremover 
vil vi hver fredag lave bål i bålhyt-
ten og tilberede suppe over åben 
ild sammen med børnene. Det er 
sjovt, og selv de mest kræsne børn 
smager modigt på de farligste 
grønsager :-) Og når alle er mætte 
og tilfredse, kan de krudte af på de 
dejligste ude arealer, eller tage en 
slapper i den nye sansegynge. 
 
De dejligste solskins-forårshilsner 
fra 
Askehavegård Børnehus 

(Fortsat fra side 28) 
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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  

Aksel 58 86 93 88 

Kulturdag 3. september 
 

Sæt kryds i kalenderen den 3. september 2016. 

Denne dag holder foreningerne i Havrebjerg kulturdag. 

Start dagen med morgenmad og flaghejsning ved forsamlingshuset. 

Ligesom i 2014 vil der være pølsevogn 
og et jazzorkester der kommer og spiller musik. 

Der vil være en masse underholdning og lege for børn og barnlige sjæle. 

Der vil være åben i folkekirken. 

Har du noget du gerne vil vise/komme og udstille på kulturdagen, 
så skriv en mail til havrebjerg@gmail.com 

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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Sogneforeningen:  

sogneforeningen@havrebjerg.dk 

Museet: 

museet@havrebjerg.dk 

Arkivet: 

arkivet@havrebjerg.dk 

Hjemmeside:  

hjemmesiden@havrebjerg.dk 

Formand 
Martin Johnsen 
Krænkerupvej 70 
Havrebjerg 
Telf.: 61715482 
mjohnsen47@gmail.com 
 
Næstformand 
Lykke Brix 
Krænkerupvej 78 
4200 Slagelse 
22 88 86 19 
hlykkebrix@gmail.com 
 
Kasserer 
Børge Sørensen 
Krænkerupvej 61 
Havrebjerg 
Telf.:  29 93 00 01 
boerge2704@gmail.com 
 
Line Andersen 
Krænkerupvej 70 
Havrebjerg 
27 82 60 48 
line.192@hotmail.com 
 
Claus Kofoed Nielsen 
Kirkestien 7 
Havrebjerg 
22331115 
7@kirkestien.dk 
 
Jarl Piil Jensen  
Krænkerupvej 55 
Havrebjerg 
Telf.: 22 66 32 34 
splintpiil@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
Unnie Hansen 
Smedelodden 8 
Havrebjerg 
41190871 
unnielb@hotmail.com 
 
1. suppleant 
Annemette Pedersen 
Krænkerupvej 55 
Havrebjerg 
splintpiil@hotmail.com 
 
Suppleant 
Frank Dehli 
Krænkerupvej 38 
Havrebjerg 
20 78 55 99 
dehlifrank@gmail.com 
 
Revisor 
Charlotte Rasmussen 
 

Bestyrelsen i 
Havrebjerg 
Sogneforening 

mailto:mjohnsen47@gmail.com
mailto:lykkebrix@cool.dk
mailto:bs@engbakken.dk
mailto:line.192@hotmail.com
mailto:7@kirkestien.dk
mailto:splintpiil@hotmail.com
mailto:unnielb@hotmail.com
mailto:splintpiil@hotmail.com
mailto:dehlifrank@gmail.com
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Danmarks måske ældste fyrtøj 
fundet i Havrebjerg 

Uddrag af artikel i Sjællandske den 26. januar 2016 af journalist 
Kim Brandt 
 
”HAVREBJERG: I  slutningen af sidste år modtog det lille 
Havrebjerg Museum en helt særlig genstand, som straks vakte 
stor opmærksomhed: Et meget gammelt stykkeegetræ med flot-
te og meget detaljerede udskæringer -inklusive en tydelig mar-
kering af alderen: 1786. - Mit gæt er, at det er Danmarks ældste 
fyrtøj, siger Ole Gamst fra Havrebjerg Museum, som var den, 
der fik overbragt klenodiet fra en nabo til museet. I første om-
gang var Ole Gamst noget usikker på, hvad det egentlig var, han 
havde fået i hænderne. Men et større detektivarbejde gik i gang 
- og efterhånden som stumperne af puslespillet begyndte at tage 
form, blev han mere og mere overbevist om, at der vitterligt er 
tale om et meget gammelt fyrtøj - altså datidens »Ronson-
lighter«. 
 
Helt specielt 
- Selve trækassen har indeholdt en flintesten og et stykke jern, 
og så har der været noget tørt kvas til at fange gnisten med. Når 
der så kom ild, blev den viderebragt til for eksempel en pejs eller 
en ovn. Herefter brugte man en lille sten til at slukke ilden igen, 
så selve fyrtøjet ikke antændte, fortæller Ole Gamst. Når gen-
standen er så speciel, skyldes det flere ting: Der findes ikke et 
eneste eksemplar af det gamle fyrtøj på noget dansk museum - 
heller ikke på Nationalmuseet - og så er det bemærkelsesvær-
digt at det gamle træ er så velbevaret efter hele 230 år. - Jeg 
kunne godt forestille mig, at Nationalmuseet vil være meget in-
teresseret i fundet, siger Ole Gamst, der dog helst ser, at fyrtø-
jet forbliver i Havrebjerg, hvor det blev fundet i jorden for om-
kring 70 år siden. - Det er jo ikke så tit, at vi får indleveret den 
slags, og jeg kunne godt forestille mig, at det blev et lille træk-
plaster for vores museum, siger han. Omvendt vil han heller ikke 
modsætte sig et eventuelt ønske fra Nationalmuseet, hvis det 
skønner, at fyrtøjet fremover vil gøre mere gavn foran et poten-
tielt større publikum i København.” 
 
Besøg Havrebjerg Museum og få hele historien om det 
spændende fund! 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Hvem var C. C. Christensen ? 

C arl Christian Christensen var en 
kendt skolemand og geograf. 

H an var født d. 24. nov. 1860 i Søn-
derup som søn af murermester Johan 
Jacob Christensen og jordemoder Ellen 
Kirstine   Olsdatter, faderen var søn af 
murermester Knud Christensen, Pile-
krogen 1 i Havrebjerg. 

C . C. Christensen startede sin sko-
legang i 1. klasse i Sønderup. Her blev 
han færdig i sommeren 1873 og blev 
opfordret til at søge ind på Slagelse Re-
alskole, der lå på Skolegade.  

C arl Christian blev konfirmeret i Sankt Mikkels Kirke i oktober 
1875, han fik ug i kundskab og udviste dadelfri opførsel.  

V ed eksamen på Slagelse Realskole i 1877 opnåede han 79 
point, topkarakteren opnåede han i faget geografi, hvor han fik ug. 

C arl Christian var efter denne eksamen blevet optaget på Skå-
rup Seminarium. 

I  1880 tog Carl Christian sin lærereksamen med karakteren 
”meget duelig”, han blev herefter ansat på Fredericia Latinskole. 

I  1882 rejste han til Lemvig Realskole, derefter var det realsko-
len i Hobro. 

H jemme i Sønderup døde hans forældre, hans far i 1883 og mode-
ren i 1890. 

C arl Christian gik i gang med studierne på universitetet. Først 
tog han filosofikum med udmærkelse, derefter studerede han 

naturhistorie og geografi med klimatologi som speciale. 
Fortsætter på side 44 
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Formand: 
Bjarne Gram 
Kalundborgvej 106 
22638037 
bjgram67@sol.dk 
 
Næstformand: 
Lykke Brix 
Krænkerupvej 78 
22888619 
hlykkebrix@gmail.com 
 
Kasserer: 
Charlotte Rasmussen  
Kalundborgvej 106 
29994276 
bjgram67@sol.dk 
 
Menigt medlem: 
Kaj Jensen 
Havrebjergvej 11 
24648094 / 58869170 
kajbjens@gmail.com 
 
Krolf-Formand: 
Aksel Tagmos 
Smedelodden 11 
40249488 
akseltagmos@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
Menigt medlem: 
Erik Winther 
Krudthusvej 21 
41283289 
Erw4200@gmail.com 
 
Menigt medlem: 
Max Larsen 
Ådalen 20  
25331291 
 
Suppleant & 
badmintonformand: 
Børge Carlsen  
Holmstrupvej 56 K 
23720351                                                             
58530351@mail.tele.dk 
 
Suppleant:                            
Pelle Hansen 
Gravestykket 1 
51366837 
pelle@lite.dk  
 

Bestyrelsen for Havrebjerg 
Gymnastik- og Idrætsforening  

Hvem var C. C. Christensen ? 

mailto:bjgram67@sol.dk
mailto:hlykkebrix@gmail.com
mailto:bjgram67@sol.dk
mailto:kajbjens@gmail.com
mailto:akseltagmos@gmail.com
mailto:Erw4200@gmail.com
mailto:58530351@mail.tele.dk
mailto:pelle@lite.dk
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I  1892 blev han cand. Mag. i naturhistorie og geografi. 

H ans forfatterskab tog sin begyndelse i disse år. I 5 bind af 
”Lande og Folk” fra 1899 beskrev han Grækenland. Samme 

år udkom ”Lærebog i Geografi for real– og Latinskoler”. Året efter 
kom 2, del: ”De fremmede Verdensdele og den almindelige Geo-
grafi”. De 2 bind var så omfattende, at der i 1902 udkom en revide-
ret udgave med titlen ”Mindre Lærebog i Geografi for Latin og Re-
alskoler samt højere Pigeskoler” 
 

H an blev i 1893 gift med Marie Emanuella Castella Rudelbach. 
Vielsen blev foretaget af pastor Rønne fra Sønderup i Sankt 

Johanneskirken på Nørrebro. 
 

D en 27. februar 1896 fik de deres 1. barn, han blev døbt af pa-
stor Rønne d. 14. marts i Sankt Johanneskirken, han fik nav-

net Knud Holger. 
 

C . C. skrev et større værk ”Evropa” i tre bind 1895-1902. Fra 
1902-1904 udarbejdede han desuden en række vægkort over 

Skandinavien og de fremmede verdensdele. 
 

A djunkt på Roskilde Katedralskole blev Carl Christian i 1896. I 
1899 fik Carl Christian og Marie en datter, der blev døbt Ellen i 

Roskilde Domkirke af pastor emeritus Peter Rønne. 
 

C .C. Christensen døde 1955, hans kone var død halvandet år 
forinden, de ligger begravet på Østre kirkegård i Roskilde. Han 

nåede endvidere en stor produktion af forskelligt skolemateriale. 
 

M en om det, og meget mere, kan man 
læse i Historisk forening for Midt– og 

Sydvestsjællands årbog 2015. Artiklen er 
forfattet af Knud Bruun Rasmussen. Årbo-
gen er værd at læse og der er mange an-
dre gode artikler i den 200 siders bog. 

 
Roskilde Katedralskole  

Foto: Roskilde Lokalarkiv 
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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 
  

Konfirmation 
  

Søndag den 24. april 
  

29 
  

Koldhøjvej 3 
  

Kunst i pinsen 
  

14., 15. & 16. maj 
kl. 11.00-17.00 

10 
  

Høng 
  

Folkemøde 
  

28. maj kl. 10.00-17.00 
  

24 
  

Børnehaven Aske-
havegård 
  

Bedsteforældredag 
  

4. maj 
  

28 
  

Børnehaven Aske-
havegård 

Arbejdsdag 
  

28. maj 
  

34 
  

Havrebjerg Kirke 
  

Afsked med organist 
Marianne Reiche 
  

5. juni 
  

30 
  

Forsamlingshuset 
  

Fællesspisning 
  

11. juni 
  

26 
  

Engen Ådalen 
  

Sankt Hans 
  

23. juni kl. 19.00 
  

6 
  

Havrebjerg Nyt 
  

Deadline 
  

7. august 
  

2 
  

Havrebjerg 
  

Kulturdag 
  

3. september 
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