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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 17. januar 
2017  (udgives sidst i januar) 
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, 
Bygvænget 8, 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,  
 
 
Tekster sendes i Word. 
Billeder skal vedhæftes i jpg-
format—ikke sat ind i Word. 
Alle fotos og illustrationer skal være 
nogle I selv har rettighederne til. Man 
må ikke bare bruge fra fx Google. 

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

1 2017 ultimo januar 17. januar (uge 3) 

2 2017 medio april 2. april (uge 13) 

3 2017 medio august 13. august (uge 32) 

4 2017 Ultimo oktober 8. oktober (uge 40) 
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JULETRÆSTÆNDING 
27. november 2016 

 
Så er det ved at være tid til at komme i julestemning i Havre-
bjerg. Der er juletræstændning ved gadekæret igen i år, med 
gløgg og æbleskiver. Der kommer musik. Men i år starter vi i 
Havrebjerg kirke kl. 14 med en gudstjeneste, og derefter sam-
les vi ved gadekæret og Børges carport. 
 

På julegensyn  
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 
10 huse på KAGSMAGSVEJ 

 
Ved alle husene kan man se billeder og hvem der har ejet huset igennem 
tiderne. Hen ad vejen bliver resten af husene 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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JULESTUE  
I LOKALARKIVET OG MUSEET 

 
Torsdage 1. ,8. og15. december 15.00-17.00 

 
Vi vil åbne dørene helt op for et juleudsmykket 

museum og et julepyntet lokalarkiv. 
TradiTionen Tro vil ’købmanden’ sælge spegesild 

Alle er meget velkomne 
og vi byder på lidt julegodt.                                                

Hilsen fra lokalarkivet 
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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 9 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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Kom og vær med til en rigtig (u)hyggelig halloween eftermiddag 
 

Søndag d. 30 oktober kl. 15.30-17.30 
 

Vi mødes ved Galleri Scheel kl.15.30, og går i fakkeloptog 
”Gerne udklædt” til klubhuset på sportspladsen. 

(Medbring selv fakler eller lanterner hvis I har det.)  
I klubhuset vil der være forskellige aktiviteter. F.eks.  

Skær en græskarlygte (medbring selv kniv.),  
Bålplads, Lysdekorationer. 

Tegnehjørne og lidt til halsen. Og andet.  
Ca. kl. 17.30 slutter vi af med lidt aftensmad.  

Arrangementet er gratis, og for alle – voksne som børn. 
 

Vi håber at se rigtigt mange.  
Mvh Foreningerne i Havrebjerg 

 
 
 
 

   
  Hvis I har spørgsmål, er  
  I velkomne til at ringe til:  
  Line 27 82 60 48 
  Charlotte 29 99 42 76 
  Bjarne 22 63 80 37 
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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 

 
Vi havde en kulturdag for to år siden og blev enige med de an-
dre foreninger om at gentage succesen. Vejret var med os hele 
dagen. Vi var ca. 70 til gratis morgenbord og der var hygge og 
god stemning. Museet og arkivet havde åbent den dag og var 
vel besøgt. Der var udstilling af malerier. Man kunne prøve 
krolf og der var hoppeborg. Valgmenighedskirken havde for-
middagssang med kaffe og kage og i den anden kirke kunne 
man komme op i tårnet og se Havrebjerg fra oven. Kl. 13 var 
der god underholdning af Leif Hesselberg i kirken. Pølsevognen 
holdt åbent hele dagen og der var godt gang i ribbensandwich 
og fadbamserne. Om eftermiddagen underholdt Don Carlos 
jazzband. De gjorde det godt og “byen” nød det. 
 

Hilsen de 4 foreninger 
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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. 

Indsættelse 
af ny præst 
i Havrebjerg Kirke! 
 
Søndag d. 13. november kl. 14.00 
indsætter vi ny præst i Havre-
bjerg Kirke. Kom og hils på vores 
nye præst. Menighedsrådet er 
vært ved en efterfølgende recepti-
on. 
 
Lone og Katja glæder sig meget 
til en ny kollega, og siger samti-
digt tak til Finn Dyrhagen, der har 
vikarieret i de sidste mange måneder. 

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 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 kaffe-
bryggerne ved Havrebjerg Kirke! 

November: 
 
6. november kl. 19.00 
v/KAL 
Alle Helgen, mindegudstjene-
ste 
 
13. november kl. 14.00 
v/Ny sognepræst 
Indsættelsesgudstjeneste med 
efterfølgende reception 
 
27. november kl. 14.00 
v/GRSE 
1. søndag i advent 
Lys- og familiegudstjeneste 
Efterfølgende juletræstænding 
mv. ved gadekæret 
 

December: 
 
4. december kl. 10.00 
v/KAL 
Gudstjeneste 
 
11. december kl. 14.00 
v/NN 
Luciagudstjeneste for hele fa-
milien 
Efterfølgende juletræsfest i 

forsamlingshuset 
 
24. december kl. 15.30 
v/KAL 
Juleaftensgudstjeneste. Kom i 
god tid! 
 
25. december kl. 10.00 
v/KAL 
1. juledag 
 

Januar: 
 
1. januar kl. 16.00 v/ LUJ  
Nytårsgudstjeneste 
 
15. januar kl. 10.00 v/ NN  
Gudstjeneste 
 
22. januar kl. 10.00 v/ NN  
Gudstjeneste 
 
29. januar kl. 10.00 v/ NN  
Gudstjeneste 
 
KAL: Katja Liebst-Olsen, LUJ: 
Lone Uldall Jørgensen, NN: 
Grundet ansættelse af ny 
præst har det ikke været mu-
ligt at sætte præst på ved re-
daktionens afslutning 

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 
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DM i krolf 
 

Vi var 6 spillere og 2 
dommere til DM som fo-
regik i Arrild Sønderjyl-
land og kom hjem med 
gode resultater. 
 
Holdet som bestod af 
Poul. Erling M, Erik W og 
Aksel fik en fornem fem-
teplads med 394 slag, 
kun 2 slag fra en bronze. 
 
Derudover deltog Grethe 
Andersen og Jørgen Darnett også individuelt. 
 
Det lykkedes til gengæld for Erling Mathiesen, at hjembringe 
en medalje af bronze, altså tredje bedste herre i Danmark. 
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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  

 

 

Stemningsbillede fra krolfturneringen i Korsør. 
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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 kan lejes af  alle beboere og foreninger i 
Havrebjerg. Krolfbane og udstyr kan kun lejes af  med-
lemmer 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. 
Stor grill  300 kr. 
 
Henvendelse vedrørende udlejning af  huset til: 
Lykke Brix, tlf. 22 88 86 19 efter kl. 17.  

M.V.H. HG&I 
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Gudstjenesteliste 
for valgmenighedskirken 

 
Alle gudstjenester ved valgmenighedspræst, 
cand.theol. Nana Hauge. Alle er velkomne! 

 
6. november 10.00 
Alle Helgens Dag 
 
13. november Ingen 
 
20. november 11.00 
 
27. november 14.00 
1. søndag i advent. 
Adventsmøde m/Aein Amripour 
 
4. december 9.00 
2. søndag i advent 
 
11. december 10.00 
3. søndag i advent. 9 læsninger 
 
18. december  Ingen 
4. søndag i advent 
 
24. december 14.00 
Juleaftensdag 
 
25. december 10.00 
1. juledag 
 
26. december 
2. juledag 
 
8. januar 10.00 
Hellig tre kongers søndag. 
Nytårsgudstjeneste på Liselund. 
 
15. januar 9.00 
1. s.e.h.3 k. 
 
19. januar 
 
22. januar Ingen 
2. s.e.h. 3 k. 
 
28. januar Ingen 
3. s.e.h. 3 k. 
 
5. februar 14.00 
Kyndelmisse 

Adventsmøde 
i Havrebjerg 

den 27. november 
 
Gudstjeneste kl. 14.00. Herefter 
adventsmøde i Havrebjerg For-
samlingshus ved freelancejourna-
list og cand. mag. Aein Amripour: 
 
Kulturmøde på godt og ondt – 
udfordringer ved at vokse op 
som eksiliraner 
 
”Det er ikke en fordel at være 
anderledes end sine venner som 
barn – slet ikke i forhold til den 
kulturelle baggrund. Det er en 
kamp at færdes mellem to kultu-
rer. For en voksen er kulturfor-
skelle lettere at forholde sig til, 
men det er også her, man får et 
alvorligt ansvar for at vælge mel-
lem to kulturer. Foredraget vil 
handle om den personlige kamp 
mellem to kulturer og om siden 
hen at skulle skelne venner fra 
fjender i det politiske landskab, 
hvilket skaber konflikter i både 
den iranske og den danske lejr.” 

 
ALLE ER VELKOMNE!  
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Krolfresultater 
 
Havrebjerg G&I 
deltog i holdfinalen 
i krolf og her blev 
Vikingerne for fjer-
de gang Regions-
mestre og holdet 
bestod af Erling M, 
Erik W, Poul og Ak-
sel. 
 
Desuden blev der 
spillet individuelt 
og her blev Erling 
Mathiesen nr. 2 og 
Erik Winther 
nr. 3  Alle deltog 
ved Danmarksme-
sterskaberne den 
24. september. 

 
Krolf spillerne fra Havrebjerg var igen på pletten da der den 10. 
september blev afholdt Regionsmesterskaber på Korsørs dejlige 
golfområde.  
Forrygende god dag med masser af sol og godt spillehumør. Det 
blev til 2 regionsmestre med Jørgen Darnett hos herrerne som 
vandt efter omspil 
med 3 andre. 
 
Hos damerne blev 
Grethe Andersen 
en suveræn me-
ster og også på 
tredje pladsen var 
det en fra Havre-
bjerg nemlig Jytte 
Nielsen. Grethe 
og Jørgen skulle 
så deltage ved 
DM. 
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Dyrehus 
Nu står dyrehuset færdigt, og i 
skrivende stund er gederne 
flyttet ind. Da de vendte hjem, 
blev de lukket ud oppe ved den 
store låge midt i børnehaven, 
og snart efter strøg de ned til 
deres indhegning og ind gen-
nem lågen. Der var stor gen-
synsglæde at måle hos både 
børn, voksne og geder.  
Lørdag d. 1. oktober var børne-
haven endnu en gang fyldt med 
glade børn og arbejdsivrige for-
ældre, som i fællesskab gjorde 
børnehaven klar til at modstå 
den kommende vinter. Klods-
hytten fik malet tag, der blev 
sat stolper op til indhegningen 
til høns og kaniner, skiftet stol-
pe og rettet låge op, renset 
tagrender og meget mere… 
Tak for den store opbakning og 
en hyggelig dag. 

Forældremøde 
Vi havde forældremøde onsdag 
d. 5. oktober. På vores foræl-
dremøder fortæller personalet 
om, hvad børnene lærer til for-
løb, de oplevelser, de har haft; 
teatertur og bondegårdstur, 
samt hverdagen generelt. Vi 
havde valg til bestyrelsen, hvor 
vi fik 3 nye forældre ind. Aktivi-
tetsudvalget fik også nye med-
lemmer, så kommende arran-
gementer og opgaver kan løftes 
på bedste vis. 
 
Efterår 
Efter en lang sensommer har 
efteråret for alvor fået fat. Det 
er tid til at overgive sig til det 
varme vintertøj og det tunge 

fodtøj, hvilket gør stafetløb en 
smule mere besværligt.  
Årshjulet er nået til temaet Na-
tur og vejrfænomener. Vi kig-
ger på vejret og farvernes skif-
ten, samt løvfald. Vi snakker 
om, at dyrene samler forråd og 
går i hi. Men også årstidernes 
frugter, og hvad de kan blive til 
i køkkenet, er tema. Alt hvad vi 
har høstet i vores have og urte-
have kan trylles om til lækker 
syltetøj, supper, boller eller ka-
ger sammen med børnene. 

Hverdagens skjulte læring ud-
mønter sig i blandt andet; gen-
nemgang af ugedag, dato, må-
ned, samt dagens vejr ved for-
middagssamling. Motorisk læ-
ring ved selv at tage årstidens 
overtøj af og på, samt at udfor-
dre sig selv på legepladsen. 
 
Har man sagt oktober i Askeha-
vegård, må man også sige Hal-
loween.  
Der bliver klippet og klistret, 
masker og pynt og der holdes 
halloweenfest, hvor børnene 
kommer udklædt, det mest 
uhyggelige de tør. 
 

(Fortsættes på side 34) 
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Hyggeklubben 
 
Vi håber at alle i hyggeklubben  har haft en dejlig sommer. Vi 
starter Hyggeklubben i konfirmandstuen den 19. oktober kl. 
14.00, og fremover i de lige uger. 
 
Vi har et par spændende ting på programmet i efteråret:  
 
Den 2. november 2016 kommer Per D. Nielsen og fortæl-
ler om og viser billeder fra sin tur som medhjælper ved OL  
2016 i Rio de Janeiro.   
Den 16. november 2016 vil Ole og Ulla Jacobsen vise bil-
leder og fortælle om deres tur til Panama. 
Den 30. november 2016 kommer Carsten Egø Nielsen og  
vil fortælle om de gamle forretninger i Slagelse.  
Den 14. december 2016, som er sidste gang inden jul, vil 
Marianne komme og spille og synge julen ind med os. 
 
Vi mangler stadigvæk emner til 2017, så hvis nogle har ideer/
forslag, er de meget velkomne til at henvende sig til os. 
 

På gensyn i hyggeklubben! 
Tove og Erling 

Ny grill i Sogneforeningen 
 
Vi har købt en grill i sogneforeningen, da vi mente at det var 
dyrt at blive ved med at leje en, 
når vi skulle grille til fællesspis-
ningen og til vores kulturdag. 
 
Så vi købte den uden den var 
malet, for så kunne vi spare lidt.  
Men så spurgte vi Per Andersen 
om han ville sponsorere en gang 
maling, og det ville han godt.  
 
Så en STOR TAK til dig Per, for 
dit sponsorat. 
 
På Sogneforeningens vegne 
Børge Sørensen 
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JORDEN RUNDT MED THORVALSEN 

 

Ivar (harmonika, mundharpe, skeer), Elin (klaver, bodhrán, dans), 
Henrik (dans, bas), Marianne (bas, violin) Kurt (violin, mandolin), 

Bente (blokfløjte), Kjeld (k larinet), Peter (banjo, mandolin) 

          

Email: thorvalsenbal@gmail.com www.thorvalsen.dk 

http://www.thorvalsen.dk/
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Børnene begynder så småt at 
lytte efter drillenisserne og 
snart starter forberedelserne til 
deres jule-hemmeligheder. 
 
Larverne 
Vores vuggestuegruppe får nu 
mulighed for at blive større. Vi 
har søgt og fået lov til at åbne 
op for 6 børn mere. Der er ble-
vet indrettet en stue kun til 
vuggestuegruppen, og der an-
sættes ekstra hænder i starten 
af det nye år. 

Varme efterårshilsner fra Be-
styrelsen i Askehavegård Bør-
nehus 

(Fortsat fra side 28) 

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

med hvad der sker i byen. Se billeder 

fra arrangementer. 

Lej krolfbanen 
 

HG&I lejer krolfbanen og krolfvognen ud 
til medlemmer for 100 kr.  

 
Kontakt Aksel 58 86 93 88 

NYHEDSMAIL 
Hvis du er interesseret i at modtage en mail, når der er nyheder på 

hjemmesiden, eller der er påmindelser om møder  
eller arrangementer, så send en mail til  

sogneforeningen@havrebjerg.dk, og du kommer  med på listen. 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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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Landsbyernes Erhvervsnetværk 
 
Der blev ved generalforsamling d. 27. april 2016 stiftet et er-
hvervsnetværk for de tre sogne: Havrebjerg, Hejninge og Kr. 
Stillinge. Navnet blev Landsbyernes Erhvervsnetværk, og på da-
gen blev der indmeldt 25 virksomheder i netværket.  
 
Formålet med netværket er at virke som tværpolitisk bindeled 
mellem det lokale erhvervsliv og offentlige myndigheder i net-
værkets virkeområde, samt at deltage i erhvervsfremmende akti-
viteter herunder kurser og lignende. Netværkets formål er tillige 
på medlemmernes vegne at være en fællesorganisation, der har 
ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører erhvervsli-
vet, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder og er-
hvervsområder, forskønnelse og markedsføring af lokalområdet, 
anlæg af veje, stier og øvrige infrastruktur m.v. samt at medvir-
ke til vækst og udvikling i netværkets virkeområde, og gerne i 
samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner.  
 
Det er samtidig vigtigt, at netværket får spredt kendskabet til de 
forskellige virksomheder der findes i området – ikke bare til an-
dre i netværket og lokalområdet, men også i regionen samt til 
turister og andre potentielle kunder og samarbejdspartnere. 
 
Vedtægter for foreningen samt referat for den stiftende general-
forsamling kan fremsendes på opfordring (send en mail til lands-
byerneserhverv@gmail.com). På sigt vil disse dokumenter o.a. 
blive lagt ud på internettet. 
 
Medlemskab 
Det er muligt at blive medlem af netværket såfremt man driver 
virksomhed i et af de tre sogne (man har et CVR-nummer), uag-
tet at man ikke selv bor i et af de tre sogne. Der kan dog kun 
være et stemmeberettiget medlem pr. virksomhed. Man kan bli-
ve medlem af netværket som virksomhedsrepræsentant, uden 
stemmeret, f.eks. for ansatte eller medejere af virksomheden, 
hvis man ønsker flere medlemmer fra samme virksomhed. Tidli-
gere erhvervsaktive (som ikke længere har et CVR-nummer) kan 
også deltage som passive medlemmer uden stemmeret. 
Medlemskontingent er kr. 500,00 pr. stemmeberettiget medlem 
og kr. 300,00 som virksomhedsrepræsentant eller passivt med-
lem uden stemmeret. Bemærk dog, at der ikke betales kontin-
gent for 2016. 
 

(Fortsætter på side 42) 
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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 
Tlf.: 61715482 
mjohnsen47@gmail.com 
 
Næstformand 
Lykke Brix 
Krænkerupvej 78 
4200 Slagelse 
Tlf.: 22888619 
hlykkebrix@gmail.com 
 
Kasserer 
Børge Sørensen 
Krænkerupvej 61 
Havrebjerg 
Tlf.: 29930001 
boerge2704@gmail.com 
 
Line Andersen 
Krænkerupvej 70 
Havrebjerg 
Tlf.: 27826048 
line.192@hotmail.com 
 
Claus Kofoed Nielsen 
Kirkestien 7 
Havrebjerg 
Tlf.: 22331115 
7@kirkestien.dk 
 
Jarl Piil Jensen  
Krænkerupvej 55 
Havrebjerg 
Tlf.: 22663234 
splintpiil@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
Unnie Hansen 
Smedelodden 8 
Havrebjerg 
Tlf.: 41190871 
unnielb@hotmail.com 
 
1. suppleant 
Annemette Pedersen 
Krænkerupvej 55 
Havrebjerg 
pigen@oz2jbc.dk  
 
Suppleant 
Frank Dehli 
Krænkerupvej 38 
Havrebjerg 
Tlf.: 20785599 
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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(forsat fra side 38) 
 
Indmeldelse i Landsbyernes Erhvervsnetværk kan ske til landsby-
erneserhverv@gmail.com. 
Ved indmeldelse skal der angives virksomhedsnavn, CVR-nr. på 
virksomhed samt personnavn. 
 
Netværket havde sit første arrangement efter den stiftende gene-
ralforsamling d. 17. august, hvor der var virksomhedsbesøg på 
Scanmetals. Omkring 30 erhvervsdrivende var mødt op til et su-
per spændende besøg, hvor Direktør Ejvind Petersen bød vel-
kommen i kantinen og fortalte lidt om virksomhedens historie. 
Derefter gik turen rundt i produktionslokalerne, hvor Ejvind for-
talte om processen fra indtaget af affaldsslagger fra forbræn-
dingsanlæg, til færdigvare bestående af store bigbags med alu-
minium, kobber, messing m.v. Efter rundvisningen var Scanme-
tals vært ved kaffe, øl og vand i kantinen, hvor Ejvind beredvilligt 
svarede på spørgsmål. Bestyrelsen holdt møde d. 21. september, 
hvor næste arrangement blev planlagt. 
 
Vil du vide mere om netværkets virke, og bestyrelsens planer, 
kan du kontakte bestyrelsen på mail:  

landsbyerneserhverv@gmail.com 

TRÆK  AF  HAVREBJERG  VALGMENIGHEDS  HISTORIE 
 
I dette og følgende numre 
af Havrebjerg Nyt vil være 
at læse, hvad valgmenig-
hedspræst Jørgen Dilling-
Hansen skrev i jubilæums-
skriftet for valgmenighe-
dens 75-års jubilæum i 
1979. Dilling-Hansen bevæ-
ger sig i høj grad også 
udensogns for at få den ud-
vikling med, der førte til 
oprettelsen af Havrebjerg 
Valgmenighed, og på denne 
måde knyttes omkring 150 års egns- og landshistorie sam-
men. I disse tider, hvor der også nogle steder i trods mod 
nedlæggelser og sammenlægninger oprettes frie skoler, kan 
det nok være meget godt at få opfrisket historien. 

Vagn Pedersen 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Som overskrift bruger Jørgen 
Dilling-Hansen kun det ene ord: 
 

HISTORIE 
 
Den 25. september 1979 har 
den nuværende Havrebjerg 
Valgmenigheds kirke, der blev 
bygget af den nydannede, 
grundtvigske frimenighed i 1904 
stået i 75 år, og har igennem 
alle disse år været samlingssted 
for den frie menighed her. 
Men hvordan blev den bygget? 
 
Svaret ligger i historien, i en 
forhistorie på andre 75 år, da 
den fynske bonde Ole Peter Holm Larsen fra gården Skræppenborg 
sammen med andre i 1830’erne rejste rundt og holdt ”gudelige for-
samlinger”, hvor de talte om sjælens frelse, men mere og mere samti-
dig talte imod statskirken og krævede større kirkelig frihed. Grundtvig 
brød sig dengang ikke om de gudelige forsamlingers folk, skønt han 
forsvarede deres borgerret til at samles frit. Med tiden kom de til bedre 
forståelse med Grundtvig, ikke mindst takket være folk som Jacob 
Christian Lindberg, som både forstod de vakte og Grundtvig. 
 
Det må være rigtigt her at bemærke, at Grundtvigs første disciple in-
denfor præstestanden faktisk kom til at virke på Sjælland, idet Grev 
Holstein på Holsteinborg her i det sydvestlige hjørne af øen var stærkt 
grebet af Grundtvigs kirkelige anskuelse. Han benyttede sin ret som 
”kirkepatron” til at få placeret en række yngre præster i embederne 
omkring Holsteinborg. De må regnes for de første grundtvigske. 
 
Det var peber i næsen på den ærkekonservative og af væsen fornem-
me biskop over Sjælland, Jakcop Peter Mynster (1775- 1854), som var 
Grundtvigs svorne modstander. Mynster fnyser i sine visitatsbøger, når 
han har været på besøg hos disse præster i det område, han benæv-
nede ”Det hellige land”. Mynster fandt både Grundtvig og hans disciple 
just så frastødende, som nogle i vor egen tid finder de langhårede. 
 
Tilmed forargedes han over deres tale og fagter. De brugte ”almindelig 
tale” på prædikestolen og har sikkert fægtet noget med armene. Der 
var åbenbart ikke rigtig stil over dem, men de bragte et nyt bud med 
om, at kristendom ikke først og fremmest hviler på bibelen, men skal 
søges i menigheden, hvor den opstandne frelser er lyslevende til stede 
i sit ord ved dåb og nadver. ”Troens ord” ved dåben var vidnesbyrdet 
om den ægte kristendom. 
 
Forud var gået i 1820’erne Grundtvigs uforsonlige kamp mod professor 
H.N. Clausens rationalistiske synspunkter, en strid som medførte, at 
Grundtvig blev sat under offentlig censur fra 1825-37. 

(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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 (Fortsat fra side 44) 
 
Da tilmed hans salme ”Den signede dag” ikke måtte synges ved 1000-
års festen for kristendommens komme til Danmark, endskønt han selv 
var årsag til, at denne begivenhed blev fejret, tog Grundtvig sin afsked i 
protest mod ufriheden i statskirken. 
 
Nu følger da de meget produktive år. Nordens Mytologi, prædikensam-
linger, hans vældige salmedigtning, englandsrejserne. 
I 1830’erne er det blevet en meget stor kreds, som samles om Grundt-
vigs frie prædikantvirksomhed, og på den tid er det, at røret begynder 
at brede sig ud over landet. 
 
Utilfredsheden med den officielle kirke bundede hos Grundtvig i, at man-
ge præster efter hans mening ikke holdt sig til ritualet, ja, de gjorde 
vold mod trosbekendelsen ved dåben  og indstiftelsesordene ved nadve-
ren. Grundtvig kunne ikke holde ud at være i kirke med disse rationali-
stiske præster – og han forlangte, at mennesker skulle være frit stillet 
med hensyn til, hvor de ville gå i kirke. Han ville – lige som bøndernes 
stavnsbånd blev løst i 1788, en stor frihedsbegivenhed som mange end-
nu huskede som noget, de selv havde oplevet – nu opnå, at de også kir-
keligt kunne løse sig af sognebåndet og frit slutte sig til en anden me-
nighed. Omsider blev i 1855 denne frihedsret opnået ved loven om sog-
nebåndsløsning, et stolt fremskridt for det så unge folkestyre. 
Vi skal senere vende tilbage til disse folkelige brydninger, hvor bønder-
nes sociale fremgang bidrager til, at de får tilstrækkelig styrke og frimo-
dighed til at sætte sig op imod de hidtidige magthaveres dominans. Her 
kom den materielle og den åndelige frihedsstræben til at trække på 
samme hammel. 
 
På den tid, da grundtvigianerne omkring Havrebjerg gik i aktion, var 
systemskiftet jo allerede sket 3 år før, og det er ganske besynderligt, at 
partiet Venstre – så langt man dog var kommet med den kirkelige fri-
hedslovgivning – ikke kunne sikre, at frimenigheden fik lov til at holde 
gudstjeneste i sognekirken. Den daværende redaktør af Sorø Amtstiden-
de (nu Sjællandske, ref.), Hans Jensen, som var nært knyttet til det 
grundtvigske præstehjem i Sønderup hos Peter Rønne, udtrykte med 
rette sin forundring i den folkelige avis, som var et godt organ for folke-
liv og menighedsliv 
 
Den helt aktuelle årsag til, at der dannedes en frimenighed var nok be-
sættelsen af præsteembedet i Havrebjerg/Gudum sogne, men det bun-
der dybere, f. eks. var skoleforholdene i Gudum som mange andre ste-
der under al kritik, og derfor var mange forældre også i de dage så 
”bevidstgjorte”, at de sammen søgte at danne små skolesamfund efter 
Kristen Kolds tanker. I friskolen mødtes de da også til møder, hvor de 
naturligt kom til at tale om både folkelige og kirkelige problemer. Da 
derfor den aktuelle situation opstod, kan man sige, at den folkelige bag-
grund for at foretage sig noget var solid, og fællesskabet kom til at stå 
sin prøve. 
 
Læs mere om denne præsteansættelse og hvad deraf fulgte i næste 
nummer. 
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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  

Hyggeklubben Møde 19. oktober 30 

Galleri Scheel/
Klubhuset 

Halloween 30. oktober 10 

Hyggeklubben Møde 2. november 30 

Havrebjerg For-
samlingshus 

Bal med 
Thorvalsen 

4. november 32 

Havrebjerg Kirke Præsteindsættelse 13. november 16 

Hyggeklubben Møde 16. november 30 

Havrebjerg Valg-
menighedskirke/
Havrebjerg For-
samlingshus 

Adventsmøde 27. november 24 

Havrebjerg Kirke/
Gadekæret 

Juletræstænding 27. november 4 

Hyggeklubben Møde 30. november 30 

Arkivet/museet Julestue 
1., 8. & 15.  
december 

6 

Havrebjerg Kirke/
Forsamlingshuset 

Lucia 11. december 17 

Hyggeklubben Møde 14. december 30 

Havrebjerg Nyt  Deadline  17. januar 2  


