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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 ’uden-
sogns’ der ønsker bladet, sender vi 
det gerne mod betaling af porto-
kostpris, kr. 100 pr. år ved hen-
vendelse 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. 
 
Næste deadline er 9. oktober 
2016  (udgives midt i oktober) 
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  
 
 
 
 
 
 
 
Indlæg sendes til  
havrebjerg@gmail.com,  
helst i vedhæftet Word-format.  

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

4 2016 ultimo oktober 9.  oktober (uge 40) 

1 2017 ultimo januar 17. januar (uge 3) 

2 2017 medio april 2. april (uge 13) 

3 2017 medio august 13. august (uge 32) 
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Hvor blev legepladsen af? 
 
Mange har undret sig over, hvad der er blevet af legepladsen 
på Havrebjerg Skole.  Den er blevet flyttet med til Nørrevangs-
skolen. 
 
Men mange af byens børn har haft glæde af de gode mulighe-
der der var på den og derfor har Sogneforeningen sendt føl-
gende brev til Slagelse Kommune: 
 
Kære Slagelse Kommune 
 
Da Heldagsskolen i Havrebjerg flyttede til Nørrevangsskolen, 
tog de deres legeplads med. Den legeplads har igennem årene 
været til stor glæde for byens børn. 
Derfor vil vi bede kommunen stille en ny legeplads op med lige 
så gode faciliteter som den tidligere legeplads, dvs. med alt fra 
boldspil til udfordringsbaner, så den lige som den tidligere le-
geplads, når ud til flere aldersgrupper. 
Legepladsen er ikke kun vigtig for byens børn, men er også 
vigtig for at gøre byen attraktiv over for tilflyttere med børn. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer snarest muligt. 
 
Venlig hilsen  
Sogneforeningen 
 

Der kan man nu se: 
7 huse på KOLDHØJVEJ 

9 huse på KOLDHØJVÆNGET 
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 på engen 
Torsdag den 23. juni 2016 
 
Efter vejr og vind, lyn og torden, blev der alligevel holdt Sankt 

Hans ved bålpladsen på engen. Der blev budt velkommen i silen-

de regn med lyn og torden kl. 20.00. Men inden var der nogen 

der havde hygget sig med grill, nede ved pladsen. Frank havde 

sat partytelt op, så de kunne sidde i tørvejr.  Vestsjællandsblæ-

serne kom og spillede for os, og da de spillet Midsommervisen, 

og der blev sunget til, og bålet blev tændt. Så forsvandt det dår-

lige vejr, så der blev snakket og hygget af de ca. 40 fremmødte 

til denne våde aften. Tak til Annelise og Vagn som havde kage 

med til os. 
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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

Mangler du 

GODT LYS I HJEMMET? 
Små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER 
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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 



9 

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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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. 

Koncert i Havrebjerg Kirke 
 

I forbindelse med Kulturdagen den 3. september 2016, 
afholdes der guitarkoncert i Havrebjerg Kirke kl. 13.00 

med klassisk guitarist Leif Hesselberg. 
Tårnet er åbent for besøg kl. 12.00. 

 
Der er gratis adgang og alle er meget velkomne. 

 
Med venlig hilsen 

 
Havrebjerg Menighedsråd 
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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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Havrebjerg Kulturdag 
 

Lørdag den 3. september 2016 
 

Programmet for dagen : 
 
Kl. 09.00 Flaghejsning ved Forsamlingshuset 

Kl. 09.00 Morgenkaffe med rundstykker og der kan købes no-

get til halsen. 

Kl. 10.30 Pølsevognen åbner med sandwich, pølser, vin, fadøl, 

vand 

Kl. 11.00 Karin åbner udstilling af billeder og stole. Krænke-

rupvej 60 ved Per Autolak 

Kl. 11.00 Valgmenighedskirken med sang og kaffe med et 

stykke kage 

Kl. 11.30 Krolf og andet spil på plænen ved Asgårdshusene  

Kl. 12.00 Åbner museet og arkivet ved skolen  

Kl. 12.00 Åbner kirken med mulighed for at komme op i tårnet  

Kl. 13.00 Koncert med Leif Hesselberg i kirken  

Kl. 15.00 2 timers jazz med Don Carlos jazzband 

 
Hilsen  

De 4 foreninger i Havrebjerg  
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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 
”FRYSEHUSET” 
 
Havrebjerg Museum ”Frysehuset” 
siger vi, er et af Danmarks mindste 
museer. Trods størrelsen er der man-
ge effekter fra Havrebjerg by gennem 
tiderne. 
 
Hvis du vil besøge museet uden for 
åbningstiden, så kontakt 
 
OLE GAMST – olegamst@gmail.com 
24 61 82 88 
 
ÅBNINGSTIDERNE ER  
TORSDAGE 15.00 – 17.00 

 

HAVREBJERG  
LOKALHISTORISKE ARKIV 
 
I Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv er 
der oplysninger om Havrebjergs hi-
storie. Hvem har haft din ejendom 
før og en mængde fotografier fra 
byen, som den var engang. 
 
Vi modtager gerne materiale f.eks. 
Billeder og dokumenter for evt. kopi-
ering. 
 
Hvis du vil besøge lokalarkivet uden 
for åbningstiden, så kontakt 
 
KANNA HANSEN – kanna@live.dk 
30 31 44 21 
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Havrebjerg Kirke 
 

Sognepræst Katja 
Liebst-Olsen   
Krænkerupvej 63A,  
4200 Slagelse 
Tlf. 51 53 97 90 
kal@km.dk 
Træffes efter aftale. 
Træffes ikke mandag. 
 
Sognepræst 
Lone Uldall Jørgen-
sen  
Bredegade 7A 
4200  Slagelse 
Tlf. 51 50 89 03          

  luj@km.dk 
Træffes bedst efter aftale. 
Træffes ikke fredag. 
 
Vikarierende sognepræst 
Finn Dyrhagen 
Tlf. 51 50 50 03, fabd@km.dk 
Træffes efter aftale. 
Træffes ikke mandag. 
 
www.sctpederskirke.dk 
 

Alle henvendelser vedr. dåb, bryl-
lup, dødsfald eller lignende bedes 
rettet til: 
 
Kirkekontoret Sct. Peders-
Havrebjerg Pastorat, 
Korsgade 4, 2. sal, 4200 Slagelse 
 
Tlf. 58 52 08 81 
Fax 58 52 08 86  
E-mail: mam@km.dk 
 
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 9-13. 

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 
Søndag d. 14. august kl. 10.00 Gudstjeneste 
  Katja Liebst-Olsen 
 
Søndag d. 21. august kl. 10.00  Gudstjeneste  
  Dan Eilgaard 
 
Søndag d. 4. september kl. 10.00 Gudstjeneste  
  Finn Dyrhagen  
 
Søndag d. 11. september kl. 10.00 Gudstjeneste 
  Katja Liebst-Olsen 

Besøg kirken på Havrebjerg Kulturdag den 3. september 2016. 

Se program side 12 og information om koncert side 10. 

mailto:luj@km.dk
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Kirkekaffe i Havrebjerg Kirke 
 
Der er selvfølgelig kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Havrebjerg kirke. 
Menighedsrådet sørger for kaffen den første søndag i måneden. De øv-
rige 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 vel-
kommen til at være en del af kaffebryggerne ved Havrebjerg Kirke! 

Præstesituationen i 
Havrebjerg Kirke 
 
Kære Havrebjerg borgere 
 
For tiden træder vi lidt vande i 
Havrebjerg og Sct. Peders Kir-
ker. Der er blot 2 fastansatte 
præster tilknyttet, nemlig Lone 
Uldall Jørgensen og  Katja 
Liebst-Olsen. Heldigvis får vi 
også hjælp af en dygtig og er-
faren vikar, nemlig Finn Dyrha-
gen, der ikke alene er en erfa-
ren præst, men tillige har væ-
ret provst forud for sin pensio-
nering. Hvornår der ansættes 
en ny 100% kollega i Jacob 
Kleofas’ sted er desværre 

uvist, ligesom vi heller ikke ved hvornår der ansættes en ny 
25% kollega, samt 75% provst i Torben Hjul Andersens sted. 
Lone og undertegnede knokler på, og jeg kan love at vi gør 
det så godt vi overhovedet formår og kan overkomme. Vi hå-
ber på jeres støtte og opbakning, samt forståelse når vi ikke 
overkommer det vi ellers gør når vi er fuldt mandskab. Lige så 
snart vi ved hvem der ansættes, kommer der et indlæg. Vi er 
naturligvis spændte på hvornår vi får kolleger, samt hvilke 
kolleger det bliver. 
 
Pr. 15. august er jeg kirkebogsførende sognepræst i Sct. Pe-
ders og Havrebjerg Pastorat, og det betyder bl.a. at jeg er 
væk nogle dage på kursus i personregistrering i oktober. 
 
Med venlig hilsen 
Sognepræst (kbf.) Katja Liebst-Olsen 
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Landsstævne i krolf 
 
6 friske gutter 
fra Havrebjerg 
G&I var til 
landsstævne i 
det fynske og 
det blev til en 
flot anden plads 
til Kurt Hansen 
og tredje plads 
til Aksel Tag-
mos. 
 
Holdet blev nr. 
7 ud af 21 hold 
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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  

 

 

Vestsjællandsblæserne til Sankt Hans 
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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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Bygningerne er omkr. 1936 til 1938 beboet af: 
 
1. Krænkerupvej 61. (Den tidligere Sparekasse). Dor-

thea Marie og Ole Peter Jørgensen + 3 børn, Astrid Kirstine, 
Otto Frederik og Jørgen Bent Larsen (plejebarn). 

2.  Krænkerupvej 70. (Det tidligere bageri og brødud-
salg) Kirstine Sofie og Christen Olsen. 

3. Krænkerupvej 74. (Også kaldet Bedstes hus) på hjør-
net af Krænkerupvej og Ådalen, Ane Kirstine og Lars Han-
sen. 

4.  Krænkerupvej 80. Johanne og Frederik Jørgensen. 
5. Digesgårdsvej 2. (Det tidligere stuehus til Digesgård) 

Birthe Marie og Kristian Sofus Mortensen, samt 3 børn,. Ka-
ren Johanne, Svend Kristian og Otto Herluf. 

6.  Havrebjerg sognekirke (Den ældste bygning i Havre-
bjerg, fra ca. 1150) 

7. Krænkerupvej 63. (Præstegården) Jenny Birthe og 
sognepræst, Carl Otto Obdrup, 1 barn, Asger. (Præst her i 
19 år) Præstegårdsforpagteren, Ester Kirstine og Laurits 
Madsen med 1 barn, Rigmor Margrethe.  

8. Krænkerupvej 67. (Huset bag Brugsen hvor Aksel 
(spillemand) Christiansen boede. Anna Kristine og Martin 
Henriksen, samt  2 børn, Karen Johanne og Svend Kristian. 

9. Brandstationen. Her stod en hestetrukken brandsprøj
-te. Når der var ildebrand stillede bønderne med heste-
spand til sprøjten ligesom der på flere gårde bl.a. præste-
gården stod vogne med vandtønder klar til formålet. 

10. Krænkerupvej 69. (Havrebjerg Brugsforening 1892– 
1990)  Anna Marie og brugsuddeler, Peter Holt, samt 4 
børn, Ellen, Anny, Aase og Ruth Lis + 3 medhjælpere. (Holt 
var uddeler i Havrebjerg i 18 år.) 

11. Fattighuset,  Johanne og Jens Johan Jensen, Anders 
Peter Jensen, Hans Peter Hansen og Mette Katrine Karoline 
Riis. Huset blev revet ned i 1938 hvorefter Brugsen købte 
grunden for 1 kr. 

 

Der ligger over 120  luftfoto fra Havrebjerg sogn 

på www.kb.dk/danmark set fra luften  

Havrebjerg 
set fra luften 
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Foto: Sylvester Jensen—Det Kongelige Bibliotek  
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Gudstjenesteliste 
for valgmenighedskirken 

 
Alle er velkomne! 
 
14. august 11.00 
28. august   9.00 
11. september 11.00 
2. oktober 10.00 
16. oktober 11.00 
30. oktober   9.00 
 
Alle gudstjenester ved valgmenighedspræst, cand.theol. Nana 

Hauge 

Udflugt med valgmenigheden 
til Malergården søndag den 4. september 

                                                     
Afgang kl. 9.00 fra Havrebjerg Valgmenighedskirke. 

Gudstjeneste i Vallekilde Valgmenighed kl. 10.00. 

 

Herefter besøg på Malergården, kunstneren Sigurd Swanes 

kunstnerhjem. Kaffe og kage. Pris: 200 kr. incl. bustur, kaffe, 

kage og entre. Frokost skal medbringes. ALLE ER VELKOMNE. 

 

Tilmelding senest den 15/8 til Nana Hauge på tlf.  58186542 
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Sommerkrolf 
 
Lørdag den 23. juli var der sommerkrolfturnering i Havrebjerg. 
Der deltog 32 spillere og det blev afviklet som en parturnering 
hvor den samlede score gav slutresultatet. Det blev en dejlig dag 
"måske lidt våd" men rigtig god dag med spisning er spillet med 
masser af humør. 

 
Præmier til følgende par: 
Max og Jørgen Nordtorp 

Kirsten og Vivianne 
Erik A og Keld 

Jørgen Nielsen og Connie. 
 

Med venlig hilsen 
Aksel 
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Ferietid 
Efter en dejlig lang og varm 
sommer, med rutiner i børne-
haven, der er præget af ferie, 
er hverdagen ved at være tilba-
ge i Askehavegård. Det er no-
get, som børnene nyder, for de 
kan jo faktisk godt lide de faste 
rutiner og hverdagens forudsi-
gelighed. 
Børnene er også ved at finde 
sig til rette i de nye opdelinger; 
de mindste børn som indtil nu 
var myre-gruppen, bliver til 
græshopper og græshopperne 
bliver til krudtugler og skal nu 
forberedes til at blive skolebørn 
næste år. Alle glæder sig rigtig 
meget til at indtage de nye rol-
ler, med det ansvar og de befø-
jelser der følger de nye titler.  
 
Forløb  
Uge 24 var sidste uge med for-
løb, undervisning, og de starter 
op igen 1. september, dog ryk-
ker børnene op i deres nye 
grupper fra 1. august. 
 
Vuggestue 
Sidste gang fortalte vi, at Aske-
havegård nu også har fået vug-
gestue, og samtidig er vi blevet 
til Askegård Børnehus. Vores 
vuggestuegruppe er nu også 
blevet navngivet, og den har vi 
valgt at kalde for Larverne. 
Der er blevet taget rigtig godt 
imod de nye små. Personalet 
har efterhånden fundet sig til 
rette i de nye opgaver og ruti-
ner, og de store børn passer på 
og leger med de mindste, i det 
omfang, der er muligt. 
 

Farvel og god vind 
For at fejre 3 års børnehaveliv 
og en kommende skolestart tog 
krudtuglerne på restaurant og 
holdt afskedsmiddag i juni må-
ned. De var i nede i Anlægget 
og lege på legepladsen og i la-
byrinten, og søreme om der 
ikke også blev tid til en is. Det 
var en stor oplevelse og de 
snakkede meget om, at de hav-
de været ude at spise fint.  
Askehavegård Børnehus ønsker 
krudtuglerne: Louis, Oliver, Da-
vid, Nicoline, Elias, Rasmus, 
Lasse, Izabel, Noah, Oscar og 
Jonas, al mulig held og lykke på 
deres vej. 
 
Dyrehus 
Vores dyrehold, bestående af 
høns, kaniner og geder, er 
sendt på sommerferie. Vores 
dyrehus er, efter mange års tro 
tjeneste, blevet revet ned til 
fordel for et nyt. Det er så 
mærkeligt at komme ned i 
Askehavegård uden at blive 
mødt af forventningsfulde dyr, 
som hilser én med brægen eller 
kykkeliky.  
Det nye hus forventes at stå 
færdigt sidst i september, og vi 

(Fortsættes på side 34) 
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Vi håber, at alle i hyggeklubben har haft dejlig sommer indtil 
nu. Vi starter Hyggeklubben i konfirmandstuen den 

 
19. oktober kl. 14.00 

 
og i fremover igen i de lige uger. 
 
Vi har et par spændende ting på programmet. Per D. Nielsen vil 
komme og fortælle og vise billeder fra sin tur til Rio de Janeiro 
(OL 2016) hvor han er hjælper lige nu. Carsten Egø Nielsen vil 
fortælle om de gamle forretninger i Slagelse, og sidste gang 
inden jul vil Marianne komme og spille og synge julen ind med 
os. Vi mangler stadigvæk nogle emner, så hvis nogen har noget 
at byde ind med, er de meget velkomne. 

 
Forsat god sommer. 

Tove og Erling 

Hyggeklubben 
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Krolfresultater 
 
Havrebjerg G&I Krolf har deltaget med fire mandskaber i hold-
turneringen, med følgende resultater: 
 
Vikingerne vandt pulje 2 med 76 point og Aserne nr. 4 med 52 
point. Jætterne blev toer med 63 point og Balderne sekser 
med 44 point. 
 
Jætterne og Vikingerne skal spille Regionsfinale som hold og 
desuden har 6 spillere kvalificeret sig individuelt: Erling Mathi-
esen - Carl Andersen - Benny Ludvigsen - Kirsten Giffard - Erik 
Winther og Aksel Tagmos 
 
Finalen spilles 27 august i Sørbymagle 

Oktoberfest 
22. oktober 2016 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen. Vi 
har planer om at afholde en beer-
fest i stil med det, der holdes i Tyrol 
hvert år med fadøl og levende mu-
sik, der passer til. 
 
Lars og Charlotte laver maden og 
Theis spiller under hele festen. 
 
Påklædning valgfrit :) 
 
Venlig hilsen 
Festudvalget 

Sankt Hans 2016 
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LOKALARKIVET 
De frivillige i arkivet beretter 
 
Efter vel overstået ferie (Arkivet følger skolernes ferieplan), 

hvor arkivet har lukket, er vi nu på fulde omdrejninger igen 

med sædvanlig torsdagsåbent 15.00 til 17.00. Arkivet har dog 

været bemandet med en enkelt af os i ferieperioden, idet vi 

har erfaring for, at der også kommer besøgende i løbet af den-

ne tid. Det er ofte tidligere Havrebjergboere, der vil vise børn 

eller børnebørn, hvordan det var at bo i Havrebjerg før i tiden 

og se billeder fra den gang. 

 

Vi har også benyttet ferien til at deltage i en bustur, arrange-

ret af Arkivsamvirket i Slagelse Kommune. Turen gik til det 

nye M/S Museet for Søfart, der er anlagt i dokken på det gam-

le værftsområde. Et besøg der kan absolut anbefales. Turen 

sluttede i Naverhulen med frokost og en meget veltalende na-

ver/guide. 

 

Om skolebygningernes fremtid er intet afgjort endnu, men 

Heldagsskolen er jo nu flyttet til Nørrevangskolen med samt 

alt sit inventar. Herunder er også de udendørs lege- og sports-

anlæg fjernet – om de vil blive anvendt andetsteds er uvist. 

Man har dog ikke ryddet op efter sig, men det kan vel komme? 

 

Vi er altid rede til at svare på spørgsmål om folk (og fæ), huse 

og ejendomme og andet – om ikke fra før vores tidsregning så 

dog fra ”gamle dage”. Så I er velkomne, og der er 

som regel kaffe på kanden. 
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glæder os. 
 
Askehavegård kan være stedet 
for netop jeres barn, så kig for-
bi hjemmesiden, ring og få en 
snak eller kom forbi og se, 
hvem vi er… 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Askehavegård 

(Fortsat fra side 28) 

Hans Gunnar Arentz’ erin-
dringer (forsat fra tidligere) 

 
En helt speciel episode glemmer 
jeg aldrig. Det var Hitlers fødsels-
dag, 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 styr-
tede ned. Jeg var overbevist om, 
at det styrtede ned ved Valbygår-
den, godt et par kilometer væk, 

men far sagde, at det nærmere var ved Korsør. Mens vi snakke-
de om det, startede en luftkamp lige i nærheden, og i løbet af 
nogle minutter styrtede yderligere to fly til jorden. Det ene kun-
ne vi næsten stedfæste, for flammerne 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 stakkels 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 naturligvis en del litteratur om denne nat, der blandt an-
det er beskrevet i bogen ”Skudt ned over Danmark 1940 – 
1945”. Fem engelske fly gik tabt over Danmark på vej til Ro-
stock og Stettin om aftenen den 20. april, og endnu flere blev 
skudt ned om natten på tilbagevejen. (Fortsætter på side 42) 
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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. 



38 

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 

Havrebjerg fra forår til nu 
 
Der er mange der har nydt godt af, at det ser så flot ud om-
kring Havrebjerg. Græsset bliver slået på engen, og andre 
steder i byen, og gadekæret med blomster omkring, og 
springvandet med lys på om aftenen og tidlig morgen. De 
borde/bænkesæt, som kommunen har sat op, er også ble-
vet brugt af beboerne og nogen der bare er kommet forbi 
byen, og nyder livet med madkurven og kaffen.  Der er også 
biler der stopper og kigger på gadekæret om aftenen, når 
det er blevet mørkt. 

 
En stor tak til dem, 
der har hjulpet 
med det. Så det er 
så flot i Havre-
bjerg. 
 

Hilsen  
Børge Sørensen 

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 
pigen@oz2jbc.dk  
 
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:pigen@oz2jbc.dk
mailto:dehlifrank@gmail.com
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(Fortsat fra side 34) 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 styrte-
de ned kl. 01.55 ved Kongsmark og et kl. 02.00 ved Drøssel-
bjerg, 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 
Korsør og i Storebælt. (Jeg kan naturligvis 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 ef-
ter tyske fly og tanks og alt andet, der var tysk. Vi havde engel-
ske navne. Jeg ville hedde Willy efter en helt i Familie Journalens 
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 ven-
stre. Der var stor begejstring, 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 sommeren 1944, hvor der var 
luftkamp næsten lige over Havrebjerg. Lars opholdt sig nede ved 
stationen, og stationsforstanderen fortalte, at et eller andet var 
landet på taget og var rullet ned i tagrenden. Det blev sat en sti-
ge til taget, og Lars fandt ganske rigtigt  et patronhylster i tag-
renden på stationen. Stationsforstander Issøe Nielsen gav Lars 
lov til at beholde patronhylstret. Det stammede 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.     (Fortsætter side 44) 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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(forsat fra side 42) Netop da 
vi havde besluttet at cykle 
hjem, kom tyskerne, og så 
blev det spændende igen. Jeg 
tror min far var den eneste 
tilskuer, der kunne lidt tysk, 
og en af soldaterne spurgte 
ham om et eller andet. Bagef-
ter var Lars og jeg pavestolte 
over at vores far blev ”afhørt” 
af tyskerne.  
  
Et andet dramatisk minde er fra et besøg i København. Sammen 
med min moster Karen Margrethe var jeg ude at handle i Blå-
gårdsgade, da der pludselig lød en masse skud. Vi smuttede hur-
tigt 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 fal-
det ro over landskabet, og vi kom ud på gaden igen, så vi, at ra-
dioforretningen 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. 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 havde fået tuber-
kulose i fængslet, og kom hjem fra Tyskland med grev Bernadot-
tes ”hvide busser”. Jeg havde 3 andre fætre, der var særdeles 
aktive i modstandsbevægelsen 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 
gæsteværelset, 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 efternavn, og årsagen 
til at de dukkede op hos os var, at deres far var tysk statsborger. 
De gik under jorden, da der var mulighed for, at de blev tvangs-
indskrevet til medlemskab af Hitler-Jugend, ja, måske endda til 
militærtjeneste for Mogens vedkommende.  

(Fortsætter side 46) 
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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 
 
 

Bestyrelsen for Havrebjerg 
Gymnastik- og Idrætsforening  

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
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 (forsat fra side 44) Men i første omgang opfattede jeg det som 
fest og ballade, og vi havde utallige muntre timer sammen. Sam-
tidig blev alvoren ikke glemt. Vi fulgte konstant fronten og tegne-
de tyskernes og de allieredes stillinger 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 taget af tysker-
ne til  flygtningelejr, og da hendes 2 ældre brødre var meget in-
volverede 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 ille-
gale blade, noget vi børn ikke kendte til før efter krigen. Det fo-
regik i samarbejde med Post Poulsen. Far var meget påpasselig 
med ikke at opbevare illegale blade eller materiale til fremstilling 
i hjemmet. Hans skrivemaskine blev flyttet over på biblioteket i 
skolen, og papir, karbonpapir og kuverter blev placeret sammen 
med skolens øvrige materialer. 
 
Når de illegale blade var læst og evt. kopieret, blev de lagt i bun-
den af et af bistaderne i haven, så det ville have krævet en sær-
deles 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 et andet nummer) 

Havrebjerg Skole - klasselokale 
1950'erne med lærer Arentz 
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Hvor: 

  
Hvad: 

  
Hvornår: 

  
Side: 

  

Sportspladsen 

  
Krolf 
  

Tirsdage kl. 
14.00 

  
  

Sportspladsen 

  
Hundetræning 

  

Tirsdage kl. 
19.00 - 20.00 

  

18 

  

Forsamlingshu-
set 

  

Banko 

  
Onsdage i ulige 
uger kl. 19.00 

13 

  

Arkivet og mu-
seet 

  

Åbent 
  

Torsdage kl. 
15.00 - 17.00 

  

8, 14 

  

Havrebjerg 

  
Kulturdag 

  
3. september 

  
38 

  

Valgmenig-
hedskirken 

  

Tur til Malergår-
den 

  

4. september kl. 
9.00 

24 

  

Hyggeklubben Møde 
9. oktober kl. 
14.00 

29 

Oktoberfest 

  
  22. oktober 30 

Havrebjerg Nyt 

  
Deadline 

  
9. oktober 

  
2 

  


