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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 13. august
2017 (udgives midt i august)
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

3 2017

Medio august

13. august (uge 32)

4 2017

Ultimo oktober

8. oktober (uge 40)

1 2018

Ultimo januar

14. januar (uge 2)

2 2018

Medio januar

1. april (uge 13)
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www.havrebjerg.dk
Havrebjerget er vendt og opfrisket
Der er blevet arbejdet med opfriskning og udseende af vores hjemmeside: Havrebjerg.dk.
I
'maskinrummet'
er
det
valgt
at
benytte
WordPress.
Det er et såkaldt CMS - (Content Management System) - eller på mere dansk: Indholds Styrings System.
Én af fordelene ved sådan et system er, at man kan redigere indholdet
fra et vilkårligt sted ved hjælp af en almindelig webbrowser, uden at
skulle anvende et designprogram til at udforme siderne i, og uden at
skulle
kopiere
de
færdige
sider
over
til
serveren.
Desuden behøver man normalt ikke at have programmeringserfaring,
da indholdet er adskilt fra måden tingene præsenteres på.
Det er lige så enkelt som at skrive en tekst i et tekstbehandlingsprogram på computeren, som for eksempel Microsoft Word.
I nogle tilfælde er det dog en fordel at kunne lidt HTML - i hvert fald
hvis man vil ind i 'maskinrummet' og lave et eller andet mere specielt.
En anden fordel er, at det er muligt at uddelegere arbejdet med at
skrive indlæg til hjemmesiden. Vi er i øjeblikket i gang med
'workshops' hvor interesserede fra de forskellige foreninger lærer selv
at skrive og opdatere indhold på hjemmesiden.
Der er også kommet en kalender, hvor man kan se aktiviteter i Havrebjerg - og kopiere over på for eksempel sin mobil telefon eller Google
kalender.
Men kik forbi Havrebjerg.dk og se selv, hvad der er sket - og sker.
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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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REFERAT AF
GENERALFORSAMLINGEN I
HAVREBJERG SOGNEFORENING
16. MARTS 2017

1. Valg af dirigent
Vagn Petersen blev valgt
1a. Valg af stemmetællere – 22 stemmeberettigede til stede
Per Pedersen og Poul Erik Christiansen
2. Valg af referent
Irene Hedengran
3. Formandens/næstformandens beretning v/ Lykke Brix
Læs hele formandens beretning på www.Havrebjerg.dk
Det blev bemærket, at Sogneforeningen deltager sammen med de
andre foreninger i fællesarrangementer.
Det blev påpeget hvor vigtigt det er, at både museum og arkiv kan
bevares i Havrebjerg.
At museet ikke kan eksistere uden arkivet.
4. Regnskab v/ kasserer Børge Sørensen
Der er nu 180 betalende medlemmer
En stor udgift er springvandet – det kostede 25.000 kr
Indtægter – Børge og Jarl har slået græs for Græsningsforeningen og
HGI
Havrebjerg Nyt balancerer
El – den forhøjede udgift er ikke det lys, der er på springvandet, men
på ’springet’
Kulturdagen gav overskud
Sct. Hans – udgifter på hornorkester
Fællesspisningerne balancerer. Det løber rundt med det tilskud, Sogneforeningen har fået fra kommunen
Museum og arkiv får begge tilskud fra kommunen
På bankkontoen gives der ikke længere renter.
Underskuddet er 10.205,- kr
Forslag at hjemmesiden som pkt. ligger under Sogneforeningen og
ikke arkivet
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
4a. Kontingentfastsættelse – et punkt, der skulle have været med på
dagsordenen blev bemærket af dirigenten.
Vedtaget at kontingent er uændret 100,- pr. person

(fortsætter på side 8)
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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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(fortsat fra side 6)
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse
Martin
Frank – går fra suppl. til menigt medlem
7. Valg af suppleanter
Suppl. blev Søren Ellemann – det blev vedtaget at bestyrelsen fortsætter med kun en suppleant.
8. Valg af revisor
Charlotte blev genvalgt
9. Fremtidig virksomhed
Forslag at der bliver lavet et Første Hjælps kursus
Arkivet fortæller, at i år til arkivernes dag i november bliver emnet:
Skoler i kommunen
10. Børge
Takker Vagn for dirigentrollen og fordi han altid er villig til at stille op
Jarl og Annemette bliver takket for deres arbejde i bestyrelsen
Jarl vil fortsætte vedligeholdelsen af de grønne arealer og være aktiv
til fællesspisningerne
Der var tak fra forsamlingen til Jarl og Børge fordi de holder de grønne
arealer så flot
11. Ny hjemmeside for havrebjerg.dk bliver præsenteret af Claus Kofoed
På den nye hjemmeside kan foreningerne selv være redaktører og
lægge kalender og nyheder ind som de vil. Fælleskalenderen ligger
fremme for alle, og der skal aftales hvem der lægger fællesarrangementer på.
Hjemmesiden er nem at bruge fra både tablet og mobil.
Der er mulighed for der kan kommenteres på indlæggene, men det er
ikke aktiveret endnu. Aftalt at kommentarerne bliver læst igennem af
redaktør Irene inden de offentliggøres.
Der er mulighed for kontakt under punktet: Kontakt – Om os--- en
kontaktformular
Der kan lægges Facebook links ind. Opdateringer på Facebook bliver
syndikeret på hjemmesiden og omvendt
Tre fra Idrætsforeningen, to fra Forsamlingshuset og en fra arkivet var
interesseret i at være redaktør. Der vil blive lavet en workshop, så de
vil kunne redigere og lægge kalender ind.
Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden af dirigenten
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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. Vi har stadig Vestsjællands billigste priser i autolakering . HUSK DET ER VIGTIGT AT
BEVARE DET LILLE AUTOLAKERERII FOR FREMTIDEN, DA DET ELLERS ER UMULIGT FOR EN NY MALER AT STARTE OP OG DER VIL
KUN VÆRE DE STORE TILBAGE OG KAN SELV BESTEMME PRISEN!

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. Vores store festudlejning alle vores telte er certificeret så der ikke
skal søges byggetilladelse 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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Fastelavn
2017

Det må siges at det var et tilløbsstykke til fastelavnsfesten
i forsamlingshuset, der var god stemning og ikke mindre
end 4 voksne og 40 børn der deltog.
Hilsen de 4 foreninger

Bålpladsen på engen
Vedr. aflæsning af grene og buske
på bålpladsen på engen
Det er tilladt at læsse gren affald og buske af på engen i tidsrummet fra den 1. april - 31. maj i henhold til aftalen med kommunen.
Det er IKKE tilladt at smide græs, opfej og brædder med søm i på bålet.
Bålpladsen er først blevet "tilladt", da Sogneforeningen indgik en aftale
med kommunen om, at vi selv begyndte at "holde" engen.
Vi håber, at beboerne i byen vil være med til at overholde den gældende aftale. Der kommer stationære skilte op inden længe.

Venlig hilsen
Sogneforeningen
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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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Nyt koncept i Danmark for handel med lokale fødevarer åbner i Slagelse
13. maj 2017

Friske fødevarer
direkte fra lokale producenter
Madsamling er et nyt koncept i Danmark. Forbrugerne bliver medlem af
en lokal Madsamling og køber friske fødevarer direkte fra lokale producenter – uden fordyrende mellemled. Producenterne udbyder hver uge
deres varer i sæson til en fair pris, som de selv bestemmer. En madsamling tilbyder fødevarer som kød, grøntsager, frugt, æg, ost, fisk,
brød, øl, honning og andre delikatesser.

Den 13. maj åbner Anette og Gunni Carlsen fra Madsamling Slagelse deres webshop med dejlige fødevarer fra 10-15 lokale producenter og fredag den 19. maj fra kl. 15-17, afholder de den
første opsamlingsevent på Brændebjergggard, Blæsingevej 15,
Slagelse.
Medlemmer og producenter melder sig til på www.madsamling.dk og
det koster ikke noget at blive en del af Madsamling Slagelse.

Madsamling er en ny måde at handle fødevarer på
På madsamling.dk bestiller og betaler medlemmerne varerne i en webshop og henter dem en gang om ugen på et lokalt opsamlingssted, hvor
madsamlingens vært arrangerer den fysiske opsamling, smagninger og
måske en lille event. Her kan medlemmerne og de lokale fødevareproducenter få sig en snak og udveksle ideer og madopskrifter med hinanden. Opsamlingen afholdes samme sted hver uge – samme ugedag og i
et fast tidsrum på to timer.
YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KONTAKT

Madsamling Slagelse

Anette & Gunni Carlsen +45 53378602
abc@postkasse.com
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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, kbf.
Katja Liebst-Olsen
Krænkerupvej 63A,
4200 Slagelse
Tlf. 51 53 97 90 kal@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.

www.sctpederskirke.dk
Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup, dødsfald eller lignende bedes
rettet til:
Kirkekontoret Sct. PedersHavrebjerg 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.

Kirkekaffe

Sognepræst
Lone Uldall Jørgensen
Korsgade 4, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 89 03 luj@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Træffes ikke fredag.

Sognepræst
Grith Seersholm
Herrestræde 1B
4200 Slagelse
Tlf. 51505003 grse@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.
Provst og sognepræst
Ulla Thorbjørn Hansen
Frankrigsvej 9, 4200 Slagelse,
Provstikontor: Bredegade 7A,
4200 Slagelse
tlf. 30300866 uth@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.

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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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Maj:
Søndag d. 7. maj kl. 10.00 v/UTH
Søndag d. 14. maj kl. 10.00 v/UTH
Søndag d. 21. maj kl. 10.00 v/GRSE
Kristi Himmelfart
torsdag d. 25. maj kl. 10.00 v/KAL
Søndag d. 28. maj kl. 10.00 v/LUJ
Juni:
Pinsedag søndag d. 4. juni kl. 10.00 v/GRSE
Søndag d. 11. juni kl. 10.00 v/KAL
Friluftsgudstjeneste på Frederikshøj
søndag d. 23. juni kl. 14.00 v/LUJ
Juli:
Søndag d. 2. juli kl. 10.00 v/UTH
Søndag d. 16. juli kl. 10.00 v/KAL
Søndag d. 30. juli kl. 10.00 v/LUJ
August:
Søndag d. 13. august kl. 10.00 v/KAL
Søndag d. 27. august kl. 10.30 v/KAL
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen, KAL: Katja Liebst-Olsen,
LUJ: Lone Uldall Jørgensen, GRSE: Grith Seersholm
Vi har fået en ny organist! Det er Dean Delgiusto,
der er ansat fra 1. marts. Vi håber rigtig mange vil komme og
høre ham spille og byde ham velkommen til Havrebjerg.

KIRKEBIL
Ved gudstjenester og arrangementer i
Havrebjerg Kirke og konfirmandstuen kan
ældre og gangbesværede bestille en kirkebil.
Ring til Dantaxi på tlf. 70 25 25 25
og gerne en dag i forvejen.

DET ER GRATIS!
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Tak for fin modtagelse i Havrebjerg
Den 5. marts blev jeg indsat som ny sognepræst
i Sct. Peders og Havrebjerg sogne og ny provst i
Slagelse Provsti. Og jeg vil gerne her benytte
anledningen til at sige tak til alle, der var til stede på dagen og gav mig en fin modtagelse!
Jeg er i denne uge flyttet til Slagelse med min
mand, og vi har nu travlt med at prøve at komme på plads og blive klar til påskens gudstjenester og andre opgaver, så roen også her i hjemmet kan indfinde sig i ugen op til påske – den
”stille uge”.
Lidt om mig selv:
Jeg er født i Birkerød og døbt i Birkerød Kirke. I 1976 flyttede jeg her til
Slagelse med mine forældre og mine to søskende og blev konfirmeret i
Sct. Mikkels Kirke i 1979. Siden flyttede vi til Aalborg, hvor jeg blev
student, inden turen gik tilbage til Sjælland først til Haslev, hvor jeg gik
på Haslev Udvidede Højskole i 5 måneder og dernæst til København,
hvor jeg kom i lære som bankelev i Den Danske Bank. I 1990 valgte jeg
at stoppe som bankassistent for at begynde at læse teologi med det
formål at blive præst.
Jeg kommer fra en stilling som sognepræst i Roskilde Domsogn, hvor
jeg har været i henved 9 år, og før da har jeg været sognepræst i Glostrup Sogn i 10 år, Birkerød Sogn i henved 1 år og Frederiksborg SlotsSogn i 1 år.
Udover at være sognepræst har jeg været tilknyttet Forsvaret og Hjemmeværnet som feltpræst i 18 år og har også været udsendt som feltpræst til Afghanistan et par gange. Siden 2010 har jeg også været ledende beredskabspræst i Region Sjælland (Roskilde Stift og Lolland Falster Stift) og var indtil for nyligt også politikontaktpræst for Midt-og
Vestsjællands Politi.
I min fritid dyrker jeg gerne motion (svømmer eller løber), men jeg nyder også at sidde stille og tegne/male – eller gå en tur og fotografere.
Ved min indsættelse i Havrebjerg blev det nævnt i en af talerne, at jeg
også holder af at danse – og det er ganske rigtigt – dans, musik og
sang hører også til det, som jeg gerne fylder min fritid med. Ja, og så
kan jeg godt lide at rejse – jeg har igennem en del år været frivillig kursusleder i det, der hed ”ÆHU” ældre på højskole i udlandet.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig glædelig påske! På gensyn!
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FRA ARKIVET
”For de gamle, som faldt, er der
ny overalt”, kunne man næsten
fristes til at sige, når man så udover forsamlingen til Havrebjerg
Lokalhistoriske Arkivs åbenthusarrangement den 7. marts i forsamlingshuset. For der var en hel
del nye ansigter imellem, og det
glæder selvfølgelig arkivfolkene ;”det er dejligt, at vi stadig kan
friste så meget med vores tilbud,
så næsten tres mennesker valgte
at tilbringe aftenen i hverandres
selskab og høre om tidligere tiders gøren og laden i Havrebjerg”, siger de frivillige i arkivet.
Og man må sige, at de sætter alle
Ib Hald Hansen holdt et godt og spænsejl til: For selv om det måske er
sekundært, er det også en fast dende foredrag i forsamlingshuset
tradition, at der siges velkommen
med et indbydende dækket kaffebord med udsprungne påskeliljer og
gule forsytiagrene.
Ib Hald Hansen gjorde da heller ikke forventningerne til skamme. Vi fik
en udførlig beretning om en barndom, hvor der var plads til leg og oplevelser i naturen, plads til skærmydsler uden hævede pegefingre samt
ikke mindst plads og mulighed for at hjælpe til med arbejdet på landet,
når lejlighed gaves. Og i tilgift fik deltagerne en mangfoldighed af billeder at se på storskærm af mennesker, huse og steder, som frembragte
mange genkendelsesudbrud – navnlig efter kaffen!
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Og de frivillige i
arkivet arbejder
ufortrødent videre. Der er stadig
masser af dokumenter at registrere digitalt, så
de kan findes på
arkiv.dk. Og der
kommer – hvor
utroligt det end
lyder – stadig
materiale ind fra
efterladte
og
andre, der ønsker, at tingene
sikres for eftertiden. Og det sker
professionelt i Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv, som har gode forhold
på Havrebjerg skole, og som håber på og regner med fortsat at have
hjemsted der.
I øjeblikket lægger skolen også hus til 16 unge mennesker på 18-23 år,
der er deltagere i et pilotprojekt under Slagelse kommunes jobcenter.
Forløbet strækker sig til september, men ønskes gerne udvidet til jul.
Deltagerne, der kommer fra mange forskellige steder i kommunen, er
registreret i jobcentret, men alle ”strandet” uden nogen form job, uddannelse af enhver art eller udsigt til at komme i gang. Formålet med
projektet er selvfølgelig at få dem bibragt så meget selvværd – bl.a. –
at de bliver i stand til at komme videre.
Når kurset kaldes pilotprojekt, er det fordi, der er en anderledes tilgang
til indholdet, som bl.a. indebærer, at en direkte undervisning kommer
senere i forløbet.
Foruden en projektleder er der to terapeuter tilknyttet, og det er vist
meget sigende, at man kalder det ”Projekt Medvind” - og det er måske
lige netop det, gutterne m/k har allermest brug for.
Da næste nummer af
Havrebjerg Nyt ikke udkommer før end i august, ønsker alle i arkivet en god sommer og
på gensyn i kælderen.
NB! Arkivet
holder lukket i skoleferien
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
Så fik vort dejlige Sankthans bål en omgang i de såkaldte
sociale medier, hvor alle mener, at de skal have en mening om alting. Deres klummeskriver mener, at det vigtigste er at holde tingene adskilte: Bålpladsen i engen er ingen affalds- eller losseplads. Det er et sted, hvor man i et bestemt tids-

rum nemt kan komme af med forårets afskårne grene ved træfældning
o.lign., hvor gevinsten er et flot bål ved midsommertide – altså en ren
win-win situation. Men det kræver (bare lidt) disciplin, så området hele
tiden er velplejet og imødekommende som mødested. Vi har tidligere
set både rødder og stød læsset af, som var det en affaldsplads, ja, sågar
i sidste øjeblik en stor bunke grønt hækkeklip, føj! Der må ikke blive
lejlighed til for kommunen eller andre, der måtte føle sig kaldet til at
redde verden, at løfte en pegefinger om forurening.
Sankthans bål traditionen her i Havrebjerg går langt tilbage. Som skriveren husker det, måske tilbage i sidste halvdel af 60’erne? På den
grund, der i dag hedder Gravestykket 1, var der noget af et vildnis – en
gammel frugthave – hvor vi i et par år havde et kæmpebål, der helt sikkert overskred alle afstandskrav til bygninger med flere hundrede procent! Senere blev bålet flyttet længere ned mod åen - der hvor kloakanlægget i dag er placeret. Jeg husker tydeligt, at det i båltalen – det kun-

ne man også dengang! – blev nævnt, at man håbede på, at det ville blive en tradition i Havrebjerg. Det viste sig at holde stik.
Men hvornår blev bålet flyttet helt ned til åen, hvor der nu er helt ideelt?
Det må nogen have styr på?
Og endelig: endnu længere tilbage holdt Motorcykelklubben (?) i en årrække til på stationens område med bl.a. Sankt Hans bål. De havde vist
også et skur, som banen ikke vidste om?
Det må nogen kunne spinde en ende om?
Klum
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Gudstjenesteliste
for valgmenighedskirken
Alle gudstjenester ved valgmenighedspræst,
cand.theol. Nana Hauge. Alle er velkomne!
13. april
Skærtorsdag

Ingen

14. april
Langfredag

10.00

16. april
Påskedag

11.00

23. april

Ingen

30. april

9.00

7. maj

11.00

14. maj

Ingen

21. maj

Ingen

25. maj
10.00
Kristihimmelfartsdag
28. maj

Ingen

4. juni
Pinsedag

11.00

Facebook: Søg på Høve og Havrebjerg valgmenigheder

Folkemødet

i Høng
den 27. maj 2017
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.
Se mere om Havrebjerg
Valgmenighed:
www.hoeve-havrebjerg.dk

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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Vi håber at se mange til vores hyggelige og stemningsfulde Sankt Hans i Havrebjerg.
Som sædvanligt vil der være bål på engen denne aften.
Der vil blive opstillet borde og bænke. Vi vil opfordre folk
til at tage deres mad med ned på engen til hyggeligt
samvær, der vil være en grill, hvor man kan grille sin
medbragte mad. Ungerne kan lave snobrød.
Grillen vil være klar til kl. 18.00.
Båltale kl. 20.15, som holdes af Unnie Linette Brown Oldenburg – byrådskandidat i Slagelse Kommune.
Bålet tændes kl. 20.30 og heksen sendes afsted mod
Bloksbjerg.

Der kan købes øl og vand.
Alle er velkomne.
Hilsen de 4 foreninger i Havrebjerg
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Så er foråret landet
i Børnehuset
Vores dyr er en af de ting, der
gør vores Børnehus til noget
særligt.
De traditionelle weekendvagter er
tilbage. Børnene er ”Fodremester”
en uge af gangen. I ugens løb
sammen med personalet og i
weekenden sammen med deres
forældre. Det er en kæmpe succes,
børnene snakker meget om, hvem
der er "Fodremester" i denne uge.
Børnene elsker dyrene, og de lærer
på en sund og naturlig måde, hvordan man er sammen med dem, og
hvordan man behandler dem. Der
bliver kælet og krammet, nogen
gange blidt, nogen gange lidt
hårdt. Men al begyndelse er svær…

Forårsaktiviteter
Forårets arrangementer

Vi afholder traditionen tro Bedsteforældredag torsdag d. 11. maj kl.
9-12. Bedsteforældrene medbringer en plante, som de sammen
med børnene planter i krukker og
bede. Børnene synes, at det er fantastisk at have bedsteforældrene
med på ”arbejde”, så de kan se,
hvad de laver til hverdag. Slutteligt
Vores årshjul er nu landet på te- spiser de madpakker sammen til
maet ”Krop og bevægelse”. Så i de stor fornøjelse for alle parter.
næste mange uger bliver brugen af
sanglege, stafet, motoriske øvelser Der afholdes Arbejdsdag lørdag d.
og meget mere, intensiveret bety- 20. maj Kl. 9-16. Vi mødes om
deligt. Og de værktøjer som vi fik, morgenen, hvor man melder sig på
da vi blev certificeret til Bevægel- det eller de ting, man gerne vil væsesinstitution bliver brugt for fuld re med til at lave. Der skal males,
skrue.
graves, saves, fejes, beskæres og
forbedres, så alt er i tip top stand
Vores ældste børn i børnehaven er og klar til brug. Man kan også mel"krudtuglerne", og krudtuglerne de sig på et sandwichhold, der sørstarter jo i skole til sommer. Man ger for middagsmaden til børn og
kan på mange fronter mærke, at voksne. Det er en rigtig hyggelig
skoleparatheden er ved at melde dag i familiens tegn og det er med
sig. Der bliver udfordret grænser til at skabe et godt sammenhold i
på en anden måde. De har været Huset.
på besøg på Stillinge skole under
teater-ugen, og se generalprøven Forårets forældremøde afholdes
på deres teaterstykke. Til juni skal Tirsdag d. 23. maj. Aftenens proKrudtuglerne besøge Stillinge Skole gram består af, personalet fortæligen, og være med til en rigtig sko- ler om børnenes forløb: Larverne,
ledag i 0. klasse.
Myrer, Græshopper og krudtugler.
Både hvordan de arbejder, børne(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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SLAVERIET HAR OGSÅ SAT SINE
SPOR I HAVREBJERG………..
I midten af 1700 tallet var der en degn i Havrebjerg, der har sat sine
spor. Dels med historier om ham og dels kan man i dag se hans navn
skåret i degnestolen i kirken.
Hans rigtige navn var Frederik Pedersen Svane, men han ændrede sit
navn til den latinske version Fridericus Petri Svane Africanus.

Han var født på Guineakysten i Afrika (det nuværende Ghana) i byen
Uso af en afrikansk kvinde og en dansk soldat. Danmark havde på det
tidspunkt Guldkysten som koloni og derfra fragtede man de mange slaver over til De vestindiske Øer. Frederik Pedersen var en opvakt dreng
og han blev adopteret af en dansk præst, der arbejdede på fortet Christiansborg på Guldkysten. Han tog drengen med til Danmark, hvor han
fik skolegang og læste teologi i København. Han fik aldrig afsluttet sin
teologiske embedseksamen, men tog tilbage til Afrika og var missionær
der i gennem 13 år. Derefter rejste han tilbage til Danmark og blev
degn ved Havrebjerg Kirke. Han havde et stift og stridbart sind og han
var hidsig og vanskelig at komme ud af det med. Africanus følte sig hævet over sin stand, og han ville ikke rette sig efter sine overordnede –
præsten Joachim Gynther. Det var dengang skik at degnen skulle besørge breve og udrette andre ærinder for præsten. Men dette nægtede
Africanus.
Han var ikke meget værd som
lærer og ville hellere ud og skyde med sin bøsse. Engang var
han lige ved at skyde et barn
der løb og legede og det bevirkede at der blev rejst en sag
mod ham og han blev sat
strengt i rette. Han havde også
en strid med Ludvig Holberg,
der ejede Havrebjerg by og kirke dengang. Africanus mente
ikke han fik den rette løn som
skoleholder og det blev der kørt
en sag på. Det endte med at
Africanus vandt den strid.
Han kom til Havrebjerg i september 1749 og kom til at bo i
skolehuset, der lå vest for kirken. Det var et ret nyt, velbygget hus.
(fortsætter side 38)
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(Fortsat fra side 28)

nes reaktioner og det endelige resultat. Man hører om børnenes
hverdag generelt, nye tiltag og
eventuelle hjertesuk fra personalet.
F.eks. bliver det bare meget nemmere både for personale og forældre, når der er navn i børnenes
tøj…

april, og Emmely starter 1. maj,
alle hos Larverne.
Vi håber, at I får en fantastisk tid
her i Askehavegård.

Invitation til åbent hus

I forbindelse med vores traditionelle arbejdsdag, lørdag d. 20. maj
Velkommen
Kl. 9-16 holder vi åbent hus for
Elias startede 1. februar og Mathias eventuelle nye børn og forældre,
startede 1. marts. Saga, starter 1. for at skabe opmærksomhed omkring vores dejlige ”Hus” og vise
kommende legekammerater, hvor
sjovt vi har det og hvor beskidte,
vi kan blive…
Så hvis I tænker, at Askehavegård
børnehus kunne være stedet for
jeres barn og jer, så kom og få en
snak med personalet og forældre.
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
34
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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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(Fortsat fra side 32)
I den østlige ende lå skolestuen, hvor Frederik skulle undervise børnene
fra sognets tre landsbyer, Blæsinge, Krænkerup og Havrebjerg.
Han fungerede i 34 år som degn, men endte sine dage på Slagelse Hospital, som en gammel, blind og fattig mand.
I Havrebjerg Kirke kan man på degnestolen se, at Fridericus har skåret
sit navn i træet.
Læs mere om degnen i Havrebjerg i bogen af H.E. Sørensen: Fridericus
Africanus. Forlag: Melbyhus, 1992
Fotoet herover og fotoet på side 32 er begge fra degnestolen i Havrebjerg Kirke.
---------------------------------For nogle år siden var vi en gruppe kvinder i Havrebjerg, som begyndte
at skrive sammen med kvinder fra Osu i Ghana. Det projekt kom frem
af tilfældigheder gennem Maria Sander, der dengang var ansat på Nationalmuseet. Hun var selv dansk-ghaneser og havde stor interesse for
den periode og fik kontakt med en fra Havrebjerg og den historie fandt
hun interessant. Der var store planer om besøg i Ghana og besøg derfra
hos os og Maria nåede at søge legater til det projekt. Inden det kom så
langt, søgte Maria andre udfordringer og rejste fra Nationalmuseet og
vores kontakt med kvinderne gik i sig selv.
Irene Hedengran
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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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Springvandstænding den 1. april
Der var mange fremmødte til vores arrangement. Ca. 80 havde fundet
vej. Om det var duften af grillede pølser eller muligheden for at møde
andre i byen, kan vi kun gætte om.
Vi have en god aften med lunt og stille vejr. Der blev spist pølser, nydt
en øl og snakket inden vi talte ned til springvandstænding kl. 20.30.
Det var rigtig dejligt at se så mange fremmødte fra hele byen.
Venlig hilsen
Sogneforeningen

Fællesspisninger i 2017
Vi har holdt påskefrokost Skærtorsdag - mere herom næste gang.

Den 1. juli holder vi fællesspisning igen.
Denne gang vil vi lave god dansk mad og Theis vil
spille danske hits lige fra Shu-bi-dua til Dodo
og ind over Kim Larsen m.m. fra kl. 21-01.
Indbydelserne kommer ca. en måned før.
Venlig hilsen Festudvalget
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Bestyrelsen i
Havrebjerg
Sogneforening
2017
Formand
Martin Johnsen
Krænkerupvej 70
4200 Slagelse
Tlf. 61715482
Mjohnsen47@gmail.com

Frank Dehli
Krænkerupvej 38
4200 Slagelse
Tlf. 20785599
dehlifrank@gmail.com

Næstformand
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
4200 Slagelse
Tlf. 22888619
hlykkebrix@gmail.com

Suppleant
Søren Nellemand
Ådalen 16
4200 Slagelse
Tlf. 30531972
mail@nellefrim.dk

Kasserer
Børge Sørensen
Krænkerupvej 61
4200 Slagelse
Tlf. 29930001
boerge2704@gmail.com

Revisor
Charlotte Rasmussen

Line Andersen
Krænkerupvej 70
4200 Slagelse
Tlf 27826048
line.l92@hotmail.com
Claus Kofoed Nielsen
Kirkestien 7
4200 Slagelse
Tlf. 22331115
claus.kofoed@kirkestien.dk
Unnie Linette Brown Oldenburg
Smedelodden 8
4200 Slagelse
Tlf. 41190871
unnieb@hotmail.com

Sekretær
Irene Hedengran
Tlf. 512822851
irenehedengran@gmail.com
Sogneforeningen
sogneforeningen@havrebjerg.dk
Museet
Museet@havrebjerg.dk
Lokalarkivet
arkivet@havrebjerg.dk
Hjemmesiden
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 1840’erne havde præsten
Otto Laub i Ryslinge til en ven
skrevet: ”I kirken optræder
præsten, ikke menigheden”.
Han havde set, at menigheden
i de gudelige forsamlinger var
begyndt på noget uden præst.
Men nu var Grundtvigs salmer,
takket være de mange unge
præster som i de år blev påvirket af hans tanker, ved at være sunget
ind i menigheden. Menigheden blev mere og mere aktiv, og her i Ryslinge skete der altså faktisk det, at præsten Vilhelm Birkedal under
røret i 1860’erne (et ungdomsoprør!), ikke var til at komme udenom
– på grund af menigheden, som ikke ville slippe ham. (fortsætter side 46)
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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Formandens årsberetning HGI
2016 var endnu et godt år for Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening.
Vi har fået malet lidt hist og her.
Ligeledes var det et rigtigt godt år for Krolfen, de vandt rigtigt mange
titler til afdelingen i Havrebjerg.
Badmintonafdelingen er rimeligt godt kørende, med en lille tilbagegang i
medlemstallet. De træner stadigt flittigt i Stillingehallen samt i gymnastiksalen.
HGI har også hjulpet til med diverse fællesarrangementer, bla. Fællesspisning, juletræ, fastelavn, halloween, Sankt Hans, o.a.
Fremtidige projekter er evt. en ny gulvbelægning i klubhuset, samt div.
maleopgaver mm (lys under halvtag og ved parkering).
I forbindelse med alt det arbejde, som er gjort for byens idrætsliv, vil
jeg gerne takke bestyrelsen, sponsorerne, de aktive idrætsudøvere
samt alle andre som gør en positiv forskel i Havrebjerg by.
Havrebjerg Længe Leve.
Kærlig Hilsen Bjarne Gram, formand

Havrebjerg Museum
i ”Oplev”
Se hele den flotte artikel, der
var i Sjællandskes tillæg
”Oplev” den 17. marts
2017. I ”Oplev” kan man
læse om alle mulige
spændende ting man kan
opleve på Sjælland.
Besøg siden på
www.e-pages.dk/oplev/44/
og find side 28!
Du kan også se en lille sjov video
”Oplev” har lavet på
http://sn.dk/Oplev/Se-video-Besoeg-museet-som-dukan-overskue-fra-doeren/artikel/642924
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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
Kaj Jensen
Havrebjergvej 11
24648094 / 58869170
kajbjens@gmail.com

Menigt medlem
Max Larsen
Ådalen 20
25331291

Kasserer
Poul Erik Christiansen
Krænkerupvej 72
21257311
stjans27@gmail.com

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

Menigt medlem
Charlotte Rasmussen
Kalundborgvej 106
29994276
bjgram67@sol.dk

Suppleant
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22888619
hlykkebrix@gmail.com

Krolf-Formand
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
40249488
akseltagmos@gmail.com
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(fortsat fra side 42)

Efter lang politisk kamp endte det med forliget i 1868, hvor loven om
valgmenigheder blev vedtaget af et mindretal. Den grundtvigske bevægelse var på én gang en folkelig og religiøs rejsning så dybtgående som
aldrig set, og den danske bondestand modnedes til en indsats uden
sidestykke.
Man kan forstå, at der var tilstrømning til kirken i Ryslinge, og man kan
høre de gode folk ude på kirkepladsen stå og tale om grundlovskampen.
Disse livsbekræftende opvågningstider i folket var Johanne og Hans
Frandsens baggrund, da de kom til Sjælland i 1867, hvor de straks
med ligesindede fortsatte det, hvormed de arbejdede på Fyn.
I 1869 bliver pastor Budtz imidlertid forflyttet, som man kunne dengang, til Finderup. Jens Pedersen, som nu bor i Slagelse, men stammer
fra Havrebjerg, har personlig kendt ældre folk, som med megen begejstring og glæde omtalte ham. Efter Budtz kom fra 1869 til 1877 som
sognepræst i Havrebjerg/Gudum A. E. Mejnert fra Fjaltring. Det siges,
at han gjorde sig mest bemærket som en enestående fodgænger.
Seende op mod himlen med hatten i nakken gik han med stor fart
rundt i sognene. Hans Frandsens søn kalder ham ”mærkelig ubehjælpsom”. I Gudum blev han engang budt på en forfriskning, men svarede:
”Nej tak, jeg har lige drukket kaffe i Stenlille”.
Efter den stilstand kom en betydelig præst i årene 1878-1888, pastor
F. V. von Bülow, en slægtning til generalen. Han fik den besked i Gudum, da han kom, at han kun behøvede at holde gudstjeneste der en
gang om måneden, mere syntes folk ikke var nødvendigt. Han var en
mand med stærk selvkritik, præget af Indre Mission. Meget ofte forrettede han også gudstjeneste i Ørslev/Solbjerg, når Vilhelm Beck var
bortrejst, og det rygtedes, at ministeriet ville forbyde Beck rejse, fordi
man mente, at han forsømte sine sogne.
Bülow rejste ind til ministeren, og da de sædvanlige indledninger var
overstået, rejste han sig i sin fulde højde og spurgte, om ministeren
ville vove at forbyde Beck at rejse, fordi præsteembedet i Ørslev blev
forsømt, når han, Bülow, havde lovet at påtage sig ansvaret derfor?
Derefter fik Beck lov til fortsætte sine møderejser. I øvrigt havde konfirmanderne, især drengene, meget godt at sige om Beck. Han forlangte, at børnene, hvoraf et stort tal allerede var ude at tjene, skulle komme til præst kl. 9 om formiddagen – men han begyndte aldrig forberedelsen med dem før middag. Han vidste noget om, at de godt kunne
have brug for lidt tid til at lege. I Beck har man også eksemplet på,
hvor langt grundtvigianisme og Indre Mission gik hånd i hånd. Han var
ivrigt med, da Vallekilde Højskole skulle i gang. Først senere skiltes
vandene, især på grund af grundtvigianernes uafhængige forhold til
bibelen og deres ivrige deltagelse i alle folkelige anliggender. Det forargede en del af de vakte, der netop samlede sig om bibellæsning og
”det ene fornødne”.
I næste nummer af Havrebjerg Nyt fortæller Dilling-Hansen videre om
tiden op til dannelsen af frimenigheden i Havrebjerg.
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Hvor:

Hvad:

Hvornår:

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage kl.
14.00

Sportspladsen

Hundetræning

Tirsdage kl.
19.00 20.00

Forsamlingshuset

Banko

Onsdage i
ulige uger kl.
19.00

13

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl.
15.00 17.00

14

Askehavegård

Bedsteforældredag

11. maj kl.
9.00-12.00

Blæsingevej 15

Madsamling Slagelse

19. maj kl.
15-17

12

Askehavegård

Arbejdsdag og Åbent
Hus

20. maj kl.
9.00-16.00

28

Askehavegård

Forældremøde

23. maj

28

Høng

Folkemøde

27. maj

24

Engen

Sankt Hans

23. juni

26

Forsamlingshuset

Fællesspisning

1. juli kl.
21.00-01.00
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Havrebjerg Nyt

Deadline

13. august

2
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