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AVREBJERG NYT udgives af
Havrebjerg
Sogneforening.
Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr. voksen
i husstanden. Er der nogen ’udensogns’ der ønsker bladet, sender vi
det gerne mod betaling af portokostpris, kr. 100 pr. år ved henvendelse til kassereren.
Foreninger, folkevalgte og enkeltpersoner er alle meget velkomne
til at få stof bragt her i bladet, ja
de har næsten pligt til det. Indlæg
og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen. Udebliver Havrebjerg
Nyt, så kontakt distributøren.

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

Næste deadline er 2. april 2017
(udgives midt i april)
Hvis du gerne vil modtage en på- Indlæg sendes til
mindelse via mail to uger før havrebjerg@gmail.com,
deadline, så skriv til
havrebjerg@gmail.com
Tekster sendes i Word.
Annoncepriser:
Billeder skal vedhæftes i jpg1/1 side 1.000,- kr.
format—ikke sat ind i Word.
Alle fotos og illustrationer skal være
1/3 side 500,- kr.
nogle I selv har rettighederne til. Man
1/2 side 600,- kr.
må ikke bare bruge fra fx Google.
1/4 side 400,- kr.

Kommende deadlines
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Blad nr.

Udgivelse

Deadline

2 2017

medio april

2. april (uge 13)

3 2017

medio august

13. august (uge 32)

4 2017

Ultimo oktober

8. oktober (uge 40)

1 2018

Ultimo januar

14. januar (uge 2)
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Kig ind på www.havrebjerg.dk
Under punktet Havrebjerg før og nu
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

Hyggeklubben
Efter nytår samledes vi til en dejlig nytårskur med hjemmelavet
mad arrangeret af Gunner og Bente, og afsluttet med en festlig
pakkeleg.
Programmet for foråret 2017 ser således ud:
Den 25. januar: Vi viser billeder fra Danmark set fra luften af huse og gårde i Havrebjerg sogn/kommune.
Den 8. februar: Her vil Børge Carlsen komme og fortælle
og vise billeder fra sine oplevelser i forbindelse med hans ture
med Rynkeby cykelhold til Paris.
Den 22. februar: intet planlagt.
Den 8. marts: Carsten Egø Nielsen viser billeder og fortæller om De Vestindiske Øer.
Den 22. marts: H er kommer M arianne og spiller og synger foråret ind.
Dette er den sidste hyggeklub, inden vi forhåbentlig kan komme ud i haven og nyde det gode vejr.
På gensyn i hyggeklubben
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
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FRYSEHUSET HAR FÅET EN
FJER PÅ – MANGE FJER
Da Heldagsskolen lukkede,
fik museet hele skolens samling af udstoppede fugle.
Disse har vi samlet i Frysehuset til en udstilling.

Den åbner torsdag 2. februar kl. 15.00
Når I kommer og ser fuglene,
vil der også være mange andre nye ting i Frysehuset.
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Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
Små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

T h o r le if Jø r g e n s e n
T ø m r e r A u t . k lo a k m e s te r

T ø m r e r -, b e to n - o g k lo a k a r b e jd e
K o ld h ø jv æ n g e t 1 2 , H a v r e b je r g , 4 2 0 0 S la g e ls e

T lf: 5 8 8 6 9 2 3 2 . M o b il: 3 0 4 0 3 4 2 4
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arkiv.dk
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 velkomne. Det er et arbejde man evt. kan sidde med hjemme.

H
I

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

det hvide søgefelt kan man skrive alt muligt, prøv evt. med en adresse 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 Kalundborgvej.

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 konfirmationsbilleder
fra
Havrebjerg. Så er
der nogen der har
nogle, så er vi at
finde på arkivet
hver torsdag eftermiddag.
Med venlig
hilsen
De 9 arkivfolk
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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 motorcykler. Vi har lakeret biler i 44 år og har derfor meget stor erfaring 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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Generalforsamling
16. marts 2017

i forsamlingshuset kl. 19.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab (Børge)
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg er
Martin Johnsen
Frank Dehli
Jarl Jensen
Annemette Petersen
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Charlotte
Eventuelt og Børge

(Martin)

(ønsker
(ønsker
(ønsker
(ønsker

genvalg)
genvalg)
ikke genvalg)
ikke genvalg)

(ønsker genvalg)

Der serveres lidt til ganen efter mødet.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 14
dage før generalforsamlingen.
sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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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Generalforsamling 2017

Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening
Torsdag den 23. februar kl.19.00
i Klubhuset
Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2. Formandens beretning
2.1 Krolfformanden
2.2 Badmintonformanden
3. Regnskabet af kassereren
3.1 Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af skriftlige forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er:
Aksel:
Modtager genvalg
Lykke: Modtager genvalg
Kaj:
Modtager genvalg
Bjarne: Modtager genvalg
Valg af suppleanter. På valg er:
Børge: Modtager valg
Valg af revisor. På valg er:
Bruno: Modtager valg
6. Eventuelt
Forslag til HGI sendes til formanden bjgram67@sol.dk
eller tlf.22638037 senest 16. februar 2017.
På foreningens vegne
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
”FRYSEHUSET”

HAVREBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV

Havrebjerg Museum ”Frysehuset”
siger vi, er et af Danmarks mindste
museer. Trods størrelsen er der mange effekter fra Havrebjerg by gennem
tiderne.

I Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv er
der oplysninger om Havrebjergs historie. Hvem har haft din ejendom
før og en mængde fotografier fra
byen, som den var engang.

Hvis du vil besøge museet uden for
åbningstiden, så kontakt

Vi modtager gerne materiale f.eks.
Billeder og dokumenter for evt. kopiering.

OLE GAMST – olegamst@gmail.com
24 61 82 88
ÅBNINGSTIDERNE ER
TORSDAGE 15.00 – 17.00
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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 Jørgensen
Bredegade 7A
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 89 03
luj@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Træffes ikke fredag.

Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup, dødsfald eller lignende bedes
rettet til:

Vikarierende sognepræst
Finn Dyrhagen
Tlf. 51 50 50 03, fabd@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.

Tlf.
58 52 08 81
Fax 58 52 08 86
E-mail: mam@km.dk

www.sctpederskirke.dk

Kirkekontoret Sct. PedersHavrebjerg Pastorat,
Korsgade 4, 2. sal, 4200 Slagelse

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 9-13.

Ny provst i Slagelse Provsti
samt ny præst i Sct. Peders
og Havrebjerg Sogne
Pr. 1. marts ansættes der provst og præst i Slagelse og Sct. Peders og Havrebjerg Sogne. Der
er ved redaktionens afslutning ikke truffet afgørelse, så vi kan ikke oplyse navn på vedkommende. Stillingen har stået ledig siden 15. juni
2016, så det er en længe ventet chef og kollega vi tager imod. Der er
planlagt indsættelsesgudstjeneste søndag d. 5. marts kl. 10.00 i
Havrebjerg Kirke, hvorefter Havrebjerg menighedsråd byder på en
forfriskning. Vedkommende vil komme til at spille en central rolle for
kirkelivet i hele Slagelse Provsti, og vi opfordrer alle i sognet til at
komme og sige velkommen.
Havrebjerg Menighedsråd
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Februar:

April:

5/2
kl. 10.00
Grith Seersholm

2/4
kl. 10.00
Grith Seersholm

12/2 kl. 10.00
Katja Liebst-Olsen

8/4
kl. 14.00
Påskegudstjeneste for børn
med teater! Katja Liebst-Olsen

26/2 kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
Katja Liebst-Olsen

Marts:
5/3
kl. 10.00
Indsættelse af ny præst og
provst NN. Reception efter
gudstjenesten

12/3 kl. 10.00
Katja Liebst-Olsen
19/3 Sogneudflugt

9/4
kl. 10.00
Palmesøndag
Katja Liebst-Olsen
13/4 kl. 19.00
Skærtorsdag
Nadvergudstjeneste
Katja Liebst-Olsen
14/4 kl.10.00
Langfredag
Lone Uldall Jørgensen
16/4 kl. 10.00
Påskedag
Katja Liebst-Olsen
23/4 kl. 10.00
Lone Uldall Jørgensen

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 kaffebryggerne ved Havrebjerg Kirke!
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Fællesspisninger i 2017
Der er fundet fire nye datoer for fællesspisning i forsamlingshuset.
Den første bliver skærtorsdag den 13. april, hvor vi laver en
påskefrokost.
Den 1. juli laver vi en ”dansk” aften med traditionel dansk
mad og dansk musik efter maden.
Den 26. august er der fællesspisning og den 28. oktober
arrangerer vi igen oktoberfest efter sidste års succes.
Venlig hilsen
Festudvalget
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ARKIVAFTEN I FORSAMLINGSHUSET
Tirsdag den 7. marts 2017 arrangerer Havrebjerg Lokalarkiv igen
en ”Åbent-Arkiv-Aften” i Havrebjerg Forsamlingshus i serien om
Havrebjerg før i tiden. Og stadig er det lykkedes for arkivfolkene
at finde fortællere – om ikke en røst fra graven så folk, der har
oplevet mange årtier i det tyvende århundrede i Havrebjerg,
hvorom de kan fortælle mangt og meget; muntre tildragelser,
sørgmuntre og måske også tragiske oplevelser i den hverdag,
der var tidligere.
Ib Hald Hansen fra Drøsselbjerg er manden, der kommer og
fortæller om sin barn- og ungdom i Havrebjerg. Ibs forældre,
Nanny og Erik Hansen, boede i et af ”Broruphusene” (nuværende
Kalundborgvej 125), og faderen var traktorfører på Brorupgården og Valbygården hos godsejer Bech, først hos ”Hoffen” og
senere hos næste generation på godset, August Bech. Selv om
Ib var Havrebjergdreng, gik han i skole i Lille Valby, idet Tude Å
var sogneskel, så husene syd for åen hørte til Sankt Mikkels
Landsogn. Og for at det ikke skal være løgn, så var åen også
amtsgrænse, så Ib boede i Sorø Amt, medens Havrebjerg lå i
Holbæk amt. Men det skal vist ikke afholde ham fra at fortælle

om oplevelser i Havrebjerg!
Som sædvanligt vil arkivfolkene være til stede, og de vil
hjertensgerne modtage oplysninger om navne og steder, hvor
det mangles, og også gerne gamle billeder – der kommer stadig
materiale ind, og det er man selvsagt henrykt for. Som vanligt er
der også lejlighed til at ”snage” i de fremlagte arkivalier for at
blive klogere på sin familie eller egn. Også som ellers serverer
arkivet kaffe og kage for en flad tyver, og aftenen begynder
klokken 19.30.
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Fra 1960
Forrest fra venstre: Nanny Hald Hansen, Ib Hald Hansen og Erik Eigil Hansen.
Bagerst fra venstre: Inge Hald Hansen, Ellen Hald Hansen og Birthe Hald Hansen
Fra 1960
Fra venstre: Ellen Hald Hansen, Inge Hald Hansen,
Birthe Hald Hansen og Ib Hald Hansen

Skolebillede fra 1960
af Ib Hald Hansen
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Fastelavn
26. februar 2017

Så er der ikke så lang tid til vi skal klædes ud igen, for fastelavn er lige
om hjørnet og I skal selvfølgelig ikke snydes. Så vi afholder fastelavn
den 26/2-17 kl. 14.00 i Havrebjerg Kirke, derefter går vi i forsamlingshuset og slår på tønde. Der ville blive serveret kaffe og kage til de voksne. Det koster 30 kr. for voksne og gratis for børn.
Der vil være præmie til den bedste udklædte og til kattekongen og
dronningen. Så kom og have nogle hyggelige timer sammen med os.
Med venlig hilsen de fire foreninger

Fastelavnsgudstjeneste
i Havrebjerg Kirke
Søndag den 26. februar finder vi udklædningstøjet frem,
og går amok i kirken med en familiegudstjeneste kl. 14.00.
Vi opfordrer alle børn (og barnlige sjæle) til at komme udklædt.
Vi skal sende balloner til vejrs, og vi skal baske til pinjatas
og se hvad de gemmer indeni. Efter gudstjenesten er der
fastelavnsfest i Havrebjerg Forsamlingshus.
Præst: Katja Liebst-Olsen
Vel mødt til spas, alvor og gak og løjer i Havrebjerg Kirke.
Havrebjerg Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
for valgmenighedskirken
Alle gudstjenester ved valgmenighedspræst,
cand.theol. Nana Hauge. Alle er velkomne!
5. marts

9.00

12. marts

Ingen

19. marts

11.00

26. marts

9.00

2. april
11.00
Mariæ bebudelse
8. april
Palmesøndag

9.00

13. april
Skærtorsdag

Ingen

14. april
Langfredag

10.00

i Høng
den 27. maj 2017

16. april
Påskedag

11.00

23. april

Ingen

30. april

9.00

Havrebjerg valgmenighed er
på folkemødet med en
stand ligesom vi også arrangerer en debat om Reformationens betydning i
Norden. Følg med i dagspressen og på facebook
hvor folkemødet har en
side.

7. maj

11.00

14. maj

Ingen

21. maj

Ingen

25. maj
10.00
Kristihimmelfartsdag
28. maj

Ingen

4. juni
Pinsedag

11.00
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Folkemødet

Se mere om
valgmenighed:

Havrebjerg

www.hoeve-havrebjerg.dk
Facebook: Søg på Høve og
Havrebjerg valgmenigheder
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Juletræstænding ved gadekæret
den 27. november 2016
Det var på en kold novemberdag,
vi
fik
tændt juletræet. Det
startede med en hyggelig gudstjeneste i kirken, og efterfølgende
var der gløgg og æbleskiver i Børges carport
til hornmusik, inden
juletræet blev tændt.
Der var mødt ca. 40
interesserede op og alle
nød
den
skoldhede
gløgg.
Sogneforeningen

26

27

Velkommen nytår
og velkommen her…
Vi vil gerne byde velkommen til
Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper d. 01.01.17, og Pia, som
ligeledes starter hos Larverne
som pædagog d. 01.02.17.
Sus fortsætter hos Larverne, så
der fremadrettet er et fast
team på 3. Det betyder at
hverdagen på stuerne, Høloftet
og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt
I øjeblikket bliver der arbejdet
med temaet sprog, både hvordan det ser ud på skrift, men
også hvordan man bruger det i
praksis. Børnene lærer, at kommunikation indeholder både en
taledel og en lyttedel, samt vigtigheden af begge dele. Temaet
leges ind ved brug af teater,
rim og remser, højtlæsning og
samtale. Teaterdelen kan både
være med de voksne som skuespillere eller med børnene. De
voksne laver nogle gange skuespil, hvor børnene kan se forskellige måder at løse problemer og konflikter på, hvor man
bruger sine ord, og ikke sin
næve. Men det kan også være
børnene, der spiller skuespil,
hvor de øver at sige replikker
på skift og lytte efter hinanden,
så de ved, hvornår det er deres
tur. En øvelse de også kan tage
med ud i verden, hvor det jo er
god kutyme at man snakker på
skift og ikke afbryder hinanden.
Der bliver ligeledes sat fokus på
28

det skriftlige, hvor børnene
øver sig på tal og bogstaver, at
skrive og genkende deres navn,
samt at lege-skrive bogstaverne for at styrke finmotorikken
omkring det. Som supplement
til sprogprojektet tager de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til Stillinge Skole for at
overvære deres generalprøve
på deres teaterstykke. En tur,
der bliver set frem til og talt
længe om bagefter.
Fastelavn
Inden længe bliver Askehavegård endnu en gang pyntet op,
denne gang til fastelavn. Der
klippes katte, lanterner og masker. Så får børnene øvet finmotorikken, ved at klippe, tegne og ikke mindst pynte de fine
ting, de får lavet. Til sidst sættes det hele på et fastelavnsris,
som hænger til pynt indtil efter
fastelavn.
Snakken går allerede nu på
hvad udklædningen skal være
til fastelavn, der høres allerede
nu rygter om flere superhelte,
prinsesser og søde dyr.
(Fortsættes på side 34)
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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 medlemmer af krolfen.
VIGTIGT!
SKRALD OG FLASKER
SKAL TAGES MED IGEN!!
Borde og stole skal sættes tilbage, hvor de stod.
Leje af borde:
Leje af stole:
Leje af hus og slutrengøring:
Stor grill

10 kr. pr. stk.
5 kr. pr. stk.
600 kr.
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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Havrebjerg G&I,
Badmintonafdelingen

Lørdag den 14. januar afholdt
vi julestævnet i gymnastiksalen på Havrebjerg skole. Som
det fremgår af billedet er det
ikke kun badminton, men også god mad og socialt samvær der er på dagsordenen.
Det er stadigt usikkert hvad
der skal ske med skolen, vi
håber kommunen vil bevare
lokalerne både til lokalarkivet
og badminton. Spillerne blev
delt op i 2 puljer og efter mange tætte kampe blev resultatet at
Jan Arnet og Tove Mathiesen vandt pulje 1.
Pulje 2 blev vundet af Dorrit Hansen og Erling Mathiesen. Vi spiller hver fredag i Stillinge hallen fra 18.00 til 20.00, hvor alle er
velkomne.
På billedet
mangler
Jan Arnet,
mens
hans
makker
Tove Mathiesen
holder sig
i baggrunden.
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(Fortsat fra side 28)

Der holdes fastelavn med tøndeslagning fredag d. 24. februar.
Askehavegård kan være stedet
for netop jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og få en
snak eller kom forbi og se,
hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

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.

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.
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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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Generalforsamling

i Havrebjerg Forsamlingshus

Torsdag d. 9 marts kl. 19:00 i forsamlingshuset
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Indkommende forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail:
forsamlingshuset@stofanet.dk
Efter generalforsamlingen serveres en bid brød og kaffe m.m.
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne
til at møde op til generalforsamlingen. Hvis forsamlingshuset fortsat skulle kunne køre med de aktiviteter som vi har
på nuværende tidspunkt, skal der flere og nye kræfter til
for at opretholde aktivitetsniveauet.
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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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Påskegudstjeneste
for børn
i Havrebjerg Kirke
Lørdag d. 8. april kl. 14.00 er
der Børnegudstjeneste om Påsken i Havrebjerg Kirke. Vi får
besøg af Nifinger Gospel Magic &
Events, som vil opføre teater for
os. Vi skal bl.a. høre hvad Ravnen Robert og Hanen Hans har
at sige om den sag… Præst er
Katja Liebst-Olsen. Efter gudstjenesten er der påskeæg til børnene.

Sogneudflugt
Havrebjerg og Sct. Peders Sogne arrangerer sogneudflugt i
fællesskab søndag den 19. marts.
Hold øje med
www.sctpederskirke.dk og www.havrebjerg.dk
for nærmere detaljer.
Vi kører i bus til Hvidovre Kirke, hvor vi
deltager i gudstjenesten med tidligere
sognepræst i Sct. Peders og Havrebjerg
Jacob Kleofas.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost
sammen med Jacob, som vil fortælle om
sin nye arbejdsplads.
Pris for turen er 100,- kr., inkl. frokost.
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Bestyrelsen i
Havrebjerg
Sogneforening
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

Sogneforeningen:
sogneforeningen@havrebjerg.dk
Museet:
museet@havrebjerg.dk
Arkivet:
arkivet@havrebjerg.dk
Hjemmeside:
hjemmesiden@havrebjerg.dk
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TRÆK AF HAVREBJERG VALGMENIGHEDS HISTORIE II
Vi er nu i sidste halvdel af
1800-tallet,
og
valgmenighedspræst
Jørgen
DillingHansen fortæller videre (i
1979).

I 1858 kom fra Avernakø en
grundtvigsk præst til Havrebjerg, Paul Johan Budtz, som
fik udensogns kirkesøgende.
Han havde samarbejde med
Anders Jørgensen, Høng Højskole, og med den grundtvigske kreds i Ubberup, en dygtig
prædikant og elsket sjælesørger. Han nåede som sognepræst at blive ven og medarbejder med en
mand, som fik afgørende indflydelse på mange felter af udviklingen i
Vestsjælland, Hans Frandsen, Gudum.
(Fortsætter på side 44)
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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(Fortsat fra side 42)
Hans Frandsen og hans hustru
Johanne kom til Gudum i 1867
fra Årslev på Fyn. De var inspireret af forsamlingsfolkene på
deres hjemegn og havde sluttet
sig til Vilhelm Birkedal i Ryslinge. I hjemmet blev der sunget
og læst højt af Birkedals postil.
Fra Hans Frandsens optegnelser
aner man brydningerne i ungdomsårene på Fyn. Han fortæller om forsamlingsfolkene, at de
var som flest, uanselige småfolk
i verdens øjne. Men han var
glad ved dem og mindedes deres barnlige og inderlige kærlighed. Men
så fortsætter han: ”Imidlertid kom den store foryngelse efter treårskrigen, og kampen mellem forsamlingsfolkene og den grundtvigske anskuelse kom stærkere frem, efter at Birkedal var kommet til Ryslinge
som præst i 1849. Hans Frandsen understreger, hvordan den grundtvigske forkyndelse nu giver ham et friere syn på kristenlivet end det,
han fik hos forsamlingsfolkene. Nu skal man huske, at han i 1849 kun
var 17 år gammel, og hurtigt derefter blev han i øvrigt selvstændig, da
forældrene døde, og han stod med ansvar for en søskendeflok.
Allerede inden han var 30, var han en anset bonde, som både blev udnævnt til sognefoged og til sogneforstanderskabet
Hele det kirkelige røre i Ryslinge oplevede de, Hans Frandsen og hans
kone, da Birkedal blev afskediget som sognepræst på grund af den
famøse kirkebøn, hvor han bad Gud om at skænke kongen et dansk
hjerte, dersom det var muligt. Man erindre sig den politiske spænding i
Danmark just efter krigen 1863-64 med det smertelige nederlag efter
alle de højstemte drømme om et ”Danmark til Ejderen”, der havde reel
baggrund i den stærke tale, som nordslesvigske bønder havde ført i
slægtleddet forinden. De havde givet svaret til den holstenske advokat, som kaldte det danske folk ”et dovent, dorsk og usammenhængende folk”. Han kom til at erfare, at folket var vågent nok i farens og
prøvelsens stund.
Nu havde den magtgale Bismarck fået sin vilje. Chr. Richardt skrev sit
digt: ”Dannevirke forladt”:
”Ej på en nat Danmark fældes,
men på en nat Danmark ældes
ved et sådant jammerbud”.
Kun den 9. april 1940 oplevede det danske folk et tilsvarende chok.
Ved begge lejligheder taltes stærke ord om fejhed og forræderi, Carl
Ploug talte om en ”skændig fred”. Der blev spyttet efter kongefamilien.
Politiet måtte rydde gaderne omkring slottet.
Her har vi da baggrunden for Birkedals bøn, hvor uretfærdig den sådan
set ellers kan forekomme. Kongen var sikkert dansk af sind.
(Fortsætter i næste nummer)
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Bestyrelsen for Havrebjerg
Gymnastik- og Idrætsforening
Formand:
Bjarne Gram
Kalundborgvej 106
22638037
bjgram67@sol.dk

Menigt medlem:
Erik Winther
Krudthusvej 21
41283289
Erw4200@gmail.com

Næstformand:
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22888619
hlykkebrix@gmail.com

Menigt medlem:
Max Larsen
Ådalen 20
25331291

Kasserer:
Charlotte Rasmussen
Kalundborgvej 106
29994276
bjgram67@sol.dk

Suppleant &
badmintonformand:
Børge Carlsen
Holmstrupvej 56 K
23720351
58530351@mail.tele.dk

Menigt medlem:
Kaj Jensen
Havrebjergvej 11
24648094 / 58869170
kajbjens@gmail.com
Krolf-Formand:
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
40249488
akseltagmos@gmail.com
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FRA ARKIVETS ARBEJDSMARK
På den landsdækkende ”Arkivernes dag”, som fandt sted lørdag
den 12. november 2016, havde Lokalarkivet i Havrebjerg også
åbent – med godt besøg i hele åbningstiden 10-16 – hvor man på
”storskærm”, en kældervæg(!) viste en masse billeder med personer, som der mangledes navne på. En del lykkedes det da også
at identificere, men der er stadig et stykke arbejde at gøre, inden
alle gåder er løst.
Dette fremhæves bare for at nævne et eksempel på arkivets mere udadvendte aktivitet. Men det store arbejde ligger i at modtage, sortere og registrere samt indtaste materialet i diverse databaser. Det er et voldsomt stort resultat, de frivillige har nået med
den forholdsvis korte årrække, som arkivet har eksisteret i - og
med de forhåndenværende, ydmyge midler og lokaler.
Efter at Havrebjerg Heldagsskole er flyttet, har Lokalarkivet efter
aftale med Slagelse kommunes bygningsservice fået råderet over
de øvrige kælderlokaler under lederboligen, således at der nu er
en samlet magasinplads og et lokale, hvor gæster – og dem er
der mange af – kan ”serviceres”, uden at de øvrige medarbejderes gøremål går i stå.
Billederne fra den 12. november viser Kirsten Slot Larsen
fra Arkivsamvirket i Slagelse
kommune blive vist rundt i de
”nye” lokaler af Erling Mathiesen (tv.) og Ole ”Brugs” Hansen fra arkivet.

Og det andet billede
viser arbejdsrummet
tæt besat med gæster
og arkivarer.
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Hvor:

Hvad:

Sportspladsen

Krolf

Sportspladsen

Hundetræning

Forsamlingshuset

Banko

Arkivet og museet

Åbent

Konfirmandstuen

Hyggeklubben

Tirsdage kl.
14.00
Tirsdage kl.
19.00 20.00
Onsdage i
ulige uger kl.
19.00
Torsdage kl.
15.00 17.00
25. januar

Frysehuset

Museum med fjer

2. februar

6

Konfirmandstuen

Hyggeklubben

8. februar

4

Konfirmandstuen

Hyggeklubben

22. februar

4

Klubhuset

Generalforsamling
Havrebjerg G&I

23. februar

12

Havrebjerg Kirke
Forsamlingshuset

Fastelavn

26. februar

22

Havrebjerg Kirke

Indsættelsesgudstjeneste

5. marts

16

Forsamlingshuset

Åben Arkiv Aften

7. marts

20

Konfirmandstuen

Hyggeklubben

8. marts

4

9. marts

38

16. marts

10

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Generalforsamling Forsamlingshuset
Generalforsamling Sogneforeningen

Hvornår:

Side:

5
13
8, 14
4

Hvidovre

Sogneudflugt

19. marts

40

Konfirmandstuen

Hyggeklubben

22. marts

4

Havrebjerg Kirke

Påskegudstjeneste

8. april

40

Forsamlingshuset

Fællesspisning

13. april

18

Havrebjerg Nyt

Deadline

2. april

2
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