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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 8. oktober
2017 (udgives sidst i oktober)
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

4 2017

Ultimo oktober

8. oktober (uge 40)

1 2018

Ultimo januar

14. januar (uge 2)

2 2018

Medio april

1. april (uge 13)

3 2018

Medio august

12. august (uge 32)
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Sten til haven?
Nogen/nogle har fjernet et par
gamle gravsten fra kirkegården!
Det er ærgerligt, at tingene ikke
kan få lov til at være, hvor de
hører til!
Hvis I mangler store sten til pynt
i haven eller lignende, kan I
kontakte en landmand her i området. De fleste samler flere sten
fra marken hvert år.
Ring fx til Boye Christensen på Koldhøjvej, tlf. 58869541. Vi
har mange marksten, store og små liggende. Efter høst kan de
nemt afhentes med bil og anhænger.
Lone Christensen, Koldhøjvej 8

Søndag d. 5. november kl.16.00
Allehelgens mindegudstjeneste
i Havrebjerg kirke

Alle er velkomne til denne Allehelgens mindegudstjeneste,
hvor det vil være muligt at komme lidt før og få skrevet navnet på den, eller de, som man har mistet i det forløbne år.

Navnet på afdøde vil blive læst op af provst Ulla Thorbjørn
Hansen i forbindelse med kirkebønnen efter prædikenen.
Ulla Thorbjørn vil være til stede i kirken fra kl.14.40
klar til at notere navne.

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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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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Vælgermøde

i Havrebjerg Forsamlingshus
Den 2. oktober kl. 19:00 – 21:00
Den 21. november 2017 er der kommunalvalg.
Vil det ikke være interessant at møde de opstillede kandidater og få
kendskab til deres syn på de ting, der har interesse for os i Havrebjerg?
Som emner, der specielt kunne være interessante at tale om fra et Havrebjerg perspektiv kan nævnes:
Skolevej - Cykelsti til Øster Stillinge
Fremtiden for Havrebjerg Skoles bygninger
Tung trafik igennem Havrebjerg
Trafiksikkerheden ved Kalundborgvej
Men kom selv, og deltag med dine spørgsmål.
Sogneforeningen inviterer alle opstillede partier og lister til at være repræsenteret ved vælgermøde i Havrebjerg Forsamlingshus.
Claus fra Sogneforeningen vil være ordstyrer og facilitator denne aften.
Der bliver serveret gratis kaffe og the. Øl og vand kan købes.

På gensyn til december
Jeg har fået bevilliget studieorlov i perioden fra
d. 1. september til d. 30. november, for at kunne fordybe mig i emnet: Antropologi i Det
gamle Testamente.
Der er mange spørgsmål, der kan stilles: Hvad siger Det gamle Testamente
om mennesket? Om vores liv og død, arbejde og hvile, sorg og glæde, hverdag og fest, krop og følelser og seksualitet?
Det gamle Testamente er fyldt med historier om mennesker; om frustrerede
mennesker, vrede mennesker, jaloux mennesker, misundelige mennesker,
glade mennesker, forelskede mennesker. Mennesker, der begår fejl, og mennesker for hvem tilværelsen ikke altid formede sig, som de selv kunne have
ønsket det. Kan vi moderne mennesker spejle os i de ofte meget farverige
menneskebilleder, som vi finder Det gamle Testamente? Findes der et mødested mellem disse gamle bibeltekster og de spørgsmål vi i dag stiller til vores
egen eksistens? Findes der i Det gamle Testamente fortællinger, som også
vedrører vores tids problemer og løsninger? Kan læsning af Det gamle Testamente give os en bedre forståelse af vores egen verden?

Ja det er nogle af de spørgsmål, som jeg i min studieorlov vil forsøge
at finde svaret på. Jeg glæder mig til at vende tilbage til jer i december!
Lone Uldall Jørgensen
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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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HVAD JORDEN GEMMER
Har vi nogen arkæologer i Havrebjerg, eller arkæologinteresserede?
Og hvorfor nu det? Jo, for jeg er
sikker på, at der har levet mennesker langs med Tude Å i mange tusinde år. Ved Trelleborg dyrker man
vikingetiden, dvs. der er spor efter
mennesker, der var her for omkring
et tusind år siden.
Men der er andre og langt ældre
spor efter vore forfædre, her hvor vi
færdes – de har færdedes her for i hvert fald 10.000 – 12.000 år siden.
Jeg kan ikke sætte spaden i jorden her på knolden ved Gravestykket,
uden at der dukker flintepilespidser op. Men også flintespidser i en større dimension, som kan tænkes anvendt som spydspidser.
Jeg er helt overbevist om, at der har boet eller måske bare har holdt til
en ”faglært flintemager” her omkring, og at det er hans efterladenskaber, som vi finder i dag. Råmaterialet flint findes ikke naturligt i denne
egn, -heller ikke dengang - men alligevel dukker der flintblokke op på
op til 30 cm, når man graver lidt dybere. Enten har vedkommende været noget omkringfarende og været ved f.eks. Stevns Klint, hvor der jo
forekommer flintformationer i kridtet/kalken, eller også har jægere eller
mindre stammer (jægerstenalderen?) vidst, at de kunne bruge flint som
bytte for andre vigtige fornødenheder?
Der er en anden ting, der undrer mig, men som også har med tidligere
folk at gøre – de har også efterladt sig spor. Det er et kompakt stenlag,
godt og vel et spadestik nede, som jeg ikke synes, forekommer logisk
anbragt fra naturens side. Næsten umuligt at få hul på med en almindelig spade og som fylder en trillebør halvt med større og mindre sten bare fra et godt stort plantehul.
Iflg. de gamle matrikeltegninger kan dette stenlag, som måske er rester
af en oldgammel vej, have forløbet lige uden for Asgårdens (matr.nr.7)
østskel, som var markeret med et gærde, hvoraf dele endnu findes. Og
retningen af dette markskel går i sydøstlig retning og rammer Tude Å,
omtrent hvor man indtil for få år siden har kunnet se nogle store sten
på åbunden, ca. 10 m vest for cykelbroen, måske resterne af et vad.
Så hvad har der været – en oldtidsvej eller vej fra langt senere tid? Måske fra en tid, hvor den nuværende
Krænkerupvej ikke fandtes? Det er vel
ikke utænkeligt, at det så var den korteste vej mellem landsbyen og kirken og
det gode vadested over åen, som jo kan
være ret voldsom på visse tider af året.
Kan nogen hjælpe med yderligere? Eller
er jeg helt på vildspor?
Vagn P
Gravestykket 6
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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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Husk
Oktober-festen
28/10 kl. 18.OO
HAVREBJERG
FORSAMLINGSHUS
Til beboere i Havrebjerg
og andre interesserede

Havrebjærg MC holder
40 års jubilæum
Lørdag den 2. september 2017
Havrebjerg Mølle, Kalundborgvej 106
Skjoldholm Diner sælger Helstegt pattegris o.a.
Der vil være bar og live band.
Entre Kr. 20,På vegne af Havrebjærg MC Bjarne Gram 22638037
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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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SOMMER
I ARKIVET/MUSEET
Hvis man har haft lejlighed til at nyde de ikke så
mange sommerdage med godt solskin, der trods
alt har været, skal man nok ikke betegne sommeren indtil nu som ”den dårligste i mands minde”. Vejr eller ej.
Lokalarkivet, der ellers annoncerer med, at der er lukket i skoleferien, har alligevel haft en enkelt ”vagt” på skift i arkivet i ferieugerne. Og det viser sig ikke at være nogen dum ide, for der har
været gæster i alle åbningsdagene, ikke sjældent udenbys fra.
Og så er det jo en god service, at der alligevel er åbent i ferien.
Og der er god arkivservice i Slagelse Kommune. Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv indgår som foreningsdrevet (Havrebjerg Sogneforening) i Arkivsamvirket i Slagelse Kommune, der består af i
alt 6 arkiver: Slagelse Stads- og Lokalarkiv, Lokalhistorisk Arkiv
for Korsør og Omegn, Skælskør Egnshistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Hashøj Kommune, Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv
og Ø-arkivet Omø. De kommunalt drevne arkiver har i nogen
grad lønnet personale plus frivillige, medens de (private) foreningsdrevne udelukkende drives ved frivillig indsats. Ved deltagelse i Arkivsamvirket nyder man godt af f.eks. kurser for arkivarerne og hjælp til it-systemerne. Således er Havrebjergarkivet
også koblet op på den landsdækkende tjeneste/hjemmeside
arkiv.dk.
Så foruden at besøge arkivet torsdage 15-17 er det let at komme i kontakt på nettet. Ja, havde du noget til arkivet? De venter
på dig.

Hold styr på din slægt
Vi var nogle stykker som samledes på Havrebjerg Lokalarkiv
nogle gange, hvor vi dyrkede Slægtsforskning. Er der stemning
for at starte op igen?
Kontakt mig hvis der er interesse for det.
ole@kassan.dk eller tlf. 58 86 95 57
Jeg bruger Legacy Family Tree. Det er et rigtig godt program og
så er det gratis, hvis man ønsker Deluxe modellen, der kan noget mere, koster det under 200 kr. og det bliver opdateret jævnligt.
Med venlig hilsen Ole
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Facebook
Havrebjerg Sogneforeningen har fået en Facebook side, som hedder
Havrebjerg Sogneforening. Gå ind og like siden og bliv opdateret med
hvad der sker i byen. Se billeder fra arrangementer.

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.’
Sognepræst
Lone Uldall Jørgensen
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

i Havrebjerg Kirke
Der er selvfølgelig
kirkekaffe
efter hver gudstjeneste i Havrebjerg kirke.
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Studieorlov september, oktober
og november 2017
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.
Vikar for Lone Uldall Jørgensen
Charlotte Ringsing-Pedersen
Korsgade 4, 2. sal
4200 Slagelse
E-mail: crip@km.dk
Tlf. 51 50 89 03
Træffes efter aftale.
Fredag fridag.

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Søndag d. 3. september kl. 08.30
OBS! I helligåndskirken:
Gudstjeneste med indsættelse af
Charlotte Ringsing-Pedersen,
som er vikar for
Lone Uldall Jørgensen
Søndag d. 10. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste v/KAL
Søndag d. 17. september kl. 10.00

Gudstjeneste v/GRSE

Søndag d. 1. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste v/GRSE

Søndag d. 15. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste v/KAL

Søndag d. 22. oktober k. 10.00

Gudstjeneste v/UTH

Søndag d. 5. november kl. 16.00

Allehelgens mindegudstjeneste v/UTH

Søndag d. 12. november kl. 10.00

Gudstjeneste v/CRIP

Søndag d. 19. november kl. 10.00

Gudstjeneste v/GRSE

UTH: Ulla Thorbjørn Hansen, KAL: Katja Liebst-Olsen,
LUJ: Lone Uldall Jørgensen, GRSE: Grith Seersholm
CRIP: Charlotte Ringsing-Pedersen

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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Vidste du, at du kan gå til
pigespejder i Solbjerg?
Vi er en lille spejdertrop, der mødes hver mandag. Der er også plads
til dig. Ring til Helle tlf. 61 45 51 75 og hør nærmere eller kig ud til
os og se om det er noget for dig.
Find os også på Facebook Spejder Solbjerg 4270
Piger(0. til 3. klasse) mandage kl. 16.15-17.45
Piger (fra 4. klasse) mandage kl. 17.45-19.30
Spejderhytten, Solbjergvej 43 A, Solbjerg, 4270 Høng

Påskefrokost – Skærtorsdag
Vi har holdt påskefrokost med stor succes. Knap 90 var mødt op til en
masse lækkerier bestående af 6 forskellige slags sild, små grønsagstærter, kylling, pyntede æg,
hønsesalat med Karl Johan
svampe, roastbeef med
tomat og pinjekerner, lammesteg, røget makrel i
tomatlage og med hjemmebagt brød til.
Med venlig hilsen
Festudvalget
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Gudstjenesteliste
for valgmenighedskirken
Alle gudstjenester ved valgmenighedspræst,
cand.theol. Nana Hauge. Alle er velkomne!
20. august

Ingen

27. august
Udflugt til Kalundborg
3. september

9.00

10. september
Høst

11.00

17. september

Ingen

24. september

Ingen

1. oktober

9.00

8. oktober
Efterårsmøde i Ubberup
15. oktober

11.00

22. oktober

Ingen

29. oktober

10.00

Facebook: Søg på Høve og Havrebjerg valgmenigheder

Havrebjerg
Valgmenighed
Se mere om Havrebjerg
Valgmenighed:
www.hoevehavrebjerg.dk

Det sker i valgmenighedens regi
Udflugt søndag den 27. august

Alle i og omkring Havrebjerg er velkomne!
Vi skal besøge Kalundborg. Kalundborg er Esbern Snares by, og
har en gammel historie med Vor Frue Kirke, som danner grundlag for den gamle historiske bydel. Vi starter med gudstjeneste i den femtårnede kirke kl. 10.00. Rundvisning i kirken 11.30 hvorefter vi spiser vor medbragte mad i Sogneladen.
Efter frokost besøger vi Kalundborg Museum og får en rundvisning i Højbyen af Henning Fougt. Højbyen i Kalundborg er en af
20

landets bedst bevarede middelalderbyer og flere af husene her
er helt tilbage fra 1400- eller 1500-tallet. Kl.16.00 slutter vi med
kaffe på Gisseløre. Kørsel i egen bil. Hvis du ønsker samkørsel
kan du henvende dig til Nana Hauge. Det koster 150 kr. som inkluderer rundvisning kirken og Højbyen samt entre til museet.
Kaffen er egenbetaling. Tilmelding: senest 21. august til Nana
Hauge

Reformationsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke,
Slagelse den 29. oktober kl. 19.30
I anledning af 500-året for Luthers 95 teser er fem menigheder i
Slagelse provsti gået sammen om denne reformationsgudstjeneste på selve reformationsdagen. Ved gudstjenesten fortæller
Kathrina von Bora om Martin Luthers liv (ved Lise Flindt Hansen), Luthertrioen spiller renaissancemusik. Prædikant er biskop
Peter Fischer-Nielsen. Liturger: Nana Hauge, Poul Damsgaard og
Gitte Rasmussen. Efter gudstjenesten er der Luther-øl og
snacks.

Temadag om Martin A Hansen på Liselund
lørdag den 4. november
Arr: Liselund og landsforeningen Martin A. Hansen
Program:
10.00 Ankomst, kaffe, velkomst ved Nana Hauge
10.30 Anders Thyrring Andersen, sognepræst og litterat:
Kontrapunkt. Om arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen Mikkelsen
12.00 Frokost
13.00 Ole Juul (pastor emeritus, forfatter og formand for
Landsforeningen Martin A. Hansen): At binde mørkets
fyrste – troen og opstandelsestanken i ”Orm og
Tyr”
14.30 Kaffe
15.00 Henning Nørhøj (Teolog, tidl. sognepræst og højskoleforstander): Fra soldyrkelse til folkekirkekristendom.
Pris: 400 kr. inkl. Frokost og 2 x kaffe
Tilmelding via Liselunds hjemmeside:
www.liselund.dk eller ved henvendelse på
info@liselund.dk eller tlf.: 5852 3120
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
Lige fra det tidlige forår har vi ønsket hinanden god sommer – ved den hurtige replik på arbejdspladsen, i butikken, med naboen på vej til ferie og måske også da han
kom hjem igen. Efterhånden er der vist lidt ironi i udsagnet, for en stabil sommer er det ikke blevet til. Det gamle ord om, at
vejret (kan) skifter ved Skt. Hans, skal måske forstås fra ringe til dårligere? Et ønske om god sommer fik vi også Sankt Hans aften på engen i
en optimistisk båltale, hvor der blev lagt vægt på fællesskabet som bærende grundidé og forudsætning for vores omgang med hinanden. At vi
alle sammen gør en indsats hver på vores hylde. På dansk kalder vi det
for ”det folkelige”, et lidt forslidt udsagn men som forudsættes indeholdende en almindelig dannelse som nødvendig ballast for et velfungerende samfund (jvf. den igangværende debat netop om fraværet af dannel-

se i f.eks. folkeskolen).
En ting er kultur og dannelse. En anden ting er, hvordan vi indretter os
med de praktiske (fælles) gøremål, som er nødvendige i et samfund.
Hvis det står skralt til med kulturen, hvad så med skraldet? Her tænker
jeg aktuelt på vor egen skraldeordning – renovation hedder det vist for
resten. Ikke at jeg har noget at klage over (det skulle da lige være, at
nu vil man – igen - til at kaste millioner i et nyt system). Men vi hørte
for ikke så længe siden, at selskabet var i økonomiske vanskeligheder
(finanstransaktioner?), og så er der vel kun ”kunderne” til at betale.
Sammenholdt med at når renovationsbilen kommer, så kan man se, at
folkene må løbe for at nå næste adresse. Er det i orden, at voksne
mænd må rende dagen igennem for at passe deres arbejde. Så er det,
at Deres klummeskriver tænker: Hvor er det mon lige at pengene fosser
ud af selskabet?
Klum
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(foto Kaj Benny Jensen)

Krolf på Havrebjerg Mølle
Det blev en våd, men god torsdag på Havrebjerg Mølles dejlige område
lige ned til Tude Å. Der blev spillet holdfinale med 72 spillere og 18
dommere og hvad humøret angik kunne det ikke høres, at det var meget vådt.
Der blev uddelt 3 sæt medaljer og Havrebjerg tog godt for sig af slagsen. Hos damerne var der desværre ikke nogen herfra hvor nr. 1 og
2 gik til Janne og Hanne begge Benløse og nr. 3 Lise fra Ringsted.
Hos herrerne var det anderledes hvor 1 og 2 blev Erik W og Jørgen Ni
fra Havrebjerg og 3 til Vagn fra Ringsted.
Ved holdfinalen blev det for femte gang i træk til Regionsmesterskab til
Havrebjergs Vikinger med Erling M - Kurt - Erik W og Aksel
Nr. 2 blev Benløse og 3 blev også Havrebjergs Aserne med Jytte - Benny - Jørgen No. og Jørgen Da. Nr. 4 blev også et hold fra Havrebjerg
Jætterne med Tove - Carl - Erik A og Poul.
Alle nævnte skal til DM i Smørum den 30/9
Så alt i alt en super dag hos Charlotte (som sørgede for bespisning til
100 personer) og Bjarne på Møllen i Havrebjerg.
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Spis og spil dansk aften den 1. juli
Vi har holdt fællesspisning den 1. juli med god grillet flæskesteg, nye
kartofler og brun sovs. Hele 16.5 kg steg blev nydt og til dessert var der
jordbær med fløde.
Der var kaffe med borgermesterstænger og musik og dans for dem, der
havde lyst. Denne gang var vi 52. Vi kunne godt mærke, at sommerferien var skudt i gang. Det var en dejlig aften.
Med venlig hilsen
Festudvalget
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Sommeren går på hæld og ferietidens
opfindsomhed
og
spontanitet bliver afløst af
hverdagen, som er ved at være
tilbage i Askehavegård. Det er
noget, som børnene nyder, for
de kan jo faktisk godt lide de
faste rutiner og hverdagens forudsigelighed.

Børnene er også ved at finde
sig til rette i de nye opdelinger;
de mindste børn som indtil nu
var myre-gruppen, bliver til
græshopper og græshopperne
bliver til krudtugler og skal nu
forberedes til at blive skolebørn
næste år. Alle glæder sig rigtig
meget til at indtage de nye roller, med det ansvar og de beføjelser der følger de nye titler.

hak opad.

Halvtag i sensommeren
Da vuggestuen startede op,
valgte vi at lave vores overdække på forsiden om til liggehal til de mindste. Nu kan vi
mærke, at vi mangler det til
børnehavebørnene, så vi har
besluttet at få bygget et nyt
overdække på bagsiden, som
Forløb
vil blive bygget sidst på somUge 24 var sidste uge med for- meren.
løb, undervisning, og de starter
op igen 1. september, dog ryk- Arbejdsdag og forældremøker børnene op i deres nye de
grupper fra 1. august
Lørdag d. 30. september holder
vi efterårets arbejdsdag. ProDyreflokken vokser
grammet er i skrivende stund
Vi er så privilegeret, at vores ikke sat endnu, men der er aldyrehold stadig vokser. Vi har tid noget, som kan bruge en
fået kyllinger af egen avl sidst i reparation eller en finjustering.
juni måned og igen i august. Vi håber naturligvis på fornufBørnene er vilde med de små tigt vejr og talrig deltagelse pjuskede dyreunger, og det er lige som sidste gang.
super spændende at komme Til efteråret bliver der også indned at se, hvor meget de er kaldt til årets andet forældrevokset.
møde. Datoen er sat til onsdag
den 11. oktober kl. 19.
Vi har også fået uventede tilflyttere i dyrehuset. Et svalepar Velkommen
har bygget rede oppe under Vi vil gerne byde velkommen
taget inde i huset, så den land- til:
lige stemning har fået et par
(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

Lej krolfbanen
HG&I lejer krolfbanen og krolfvognen ud
til medlemmer for 100 kr.
Kontakt Aksel 58 86 93 88
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Hvis du kunne ændre EN
ting i Slagelse Kommune,
hvad skulle det så være?
Sådan har jeg skudt min valgkamp i gang,
og måske har du allerede stødt på mig, når
jeg har været rundt i Slagelse Kommune
med sofa og ønskebrønd. Når du ser min
overskrift, er den ikke tilfældig, for hvordan
ved politikere om det, de tror, betyder noget
for borgerne, faktisk er rigtigt. Jeg har ikke
tænkt mig at gætte, men i stedet invitere til en ærlig politisk snak. Jeg
vil høre, hvad du – og vores medborgere i kommunen – synes er vigtigt. Og jeg vil give jer en mulighed for at høre, hvad jeg gerne vil gøre bedre, hvis jeg kommer i byrådet.
Mine 3 fokusområder er:
Alle har ret til et børne godt liv
Og det skal gælde alle børn. Jeg vil kæmpe for at bryde den negative
sociale arv. Jeg vil være med til at sikre, at alle børn får en god og
tryg opvækst og den bedst tænkelige mulighed for uddannelse. Jeg vil
arbejde for at sikre, at vores daginstitutioner og skoler har den rette
høje kvalitet, som vores børn fortjener.
Værdighed og plads til alle
Er du ung, gammel, særlig udsat? Det gør ingen forskel. Alle skal mødes, hvor de er og med respekt. Vi skal hjælpe dem, der har et behov,
så de får et værdigt liv. Jeg vil bekæmpe unødigt bureaukrati og sikre,
at borgere med behov for hjælp mødes i øjenhøjde og med værdighed..
Et godt sted at leve
For at vores kommune skal være et godt sted at leve, skal vi huske
landområderne. Det skal være attraktivt at bosætte sig uden for byen.
Jeg vil arbejde for gode og sikre transportforhold for alle trafikanter,
og jeg vil bakke op om vores lokale virksomheder og frivillige kræfter.
Min oplevelse er, at det nuværende byråd er kørt fast, og der er brug
for forandring. En stemme på mig, er en stemme på åbenhed, tryghed, og mennesket i fokus!
Jeg glæder mig til at møde jer, til en politisk snak, jeg vil b.la være at
finde i mange af weekenderne ved Brugsen i Stillinge.
Jeg håber, at så mange som muligt stemmer personligt den 21. november 2017.

Unnie L. B. Oldenburg
Socialdemokraterne
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(Fortsat fra side 28)

Logan, Freja, Theo og Milo, der
alle startede hos Larverne d. 1.
juli.
Cecilie, der starter på Høloftet
d. 1. august.
Laura, der starter hos Larverne
d. 1. september.

vej.
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
Farvel og god vind
Bestyrelsen i
Askehavegård Børnehus ønsker Askehavegård
krudtuglerne: Gustav, Katja,
Louise, Aya, Kian, Thea, Christian, Oliver, Ela, Alfred, Stine,
Adam, Tristan, Jens og Noah, al
mulig held og lykke på deres

Sankt Hans Aften blev en stemningsfuld
aften med bål ved Tude Å
Havrebjerg G&I havde sørget for borde og bænke, Forsamlingshuset stod for udsalg af drikkevarer. Frank Dehli og sønnike
havde monteret heksen på toppen af bålet.
Charlotte havde sørget for snobrødsdej, så børn (og barnlige
sjæle) kunne lave snobrød.
Ligesom der var tændt op i grillene, så der var mulighed for at
grille de medbragte bøffer og pølser.
Unnie Linette Brown Oldenburg, der er opstillet til byrådet ved
efterårets kommunalvalg, holdt båltalen.
Efter båltalen spillede Havrebjerg Kirkes nye organist Dean Delgiusto for, så vi alle kunne finde tonen til Midsommervisen,
mens Frank sørgede for at bålet blev tændt.
Se flere billeder på hjemmesiden:
https://havrebjerg.dk/skthans2017/
Læs hele Unnies båltale her:
https://havrebjerg.dk/baaltale2017/
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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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UDSTILLING AF HUSFLID
PÅ HAVREBJERG MUSEUM
NY UDSTILLING ÅBNER I UGE 42
TORSDAG 19. OKTOBER KL. 15.00
IGENNEM ÅRENE HAR HAVREBJERG MUSEUM
FÅET MANGE, FINE OG FORSKELLIGARTEDE
HUSFLIDSTING. DEM VIL VI MEGET GERNE VISE
FREM I DENNE NYE UDSTILLING
Evt. andet tidspunkt kan aftales med Ole Gamst
24 61 82 88
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Konfirmerede i
Havrebjerg
Kirke, søndag
d. 30. april
2017 af
sognepræst
Katja
Liebst-Olsen
Årets
konfirmander
fra venstre:
Noah Fischer
Rasmussen,
Magnus Mackenhauer Nielsen
og Merle Schønberg Rasmussen

Loppemarked 2017
Lørdag den 9. september kl. 10.00 til 14.00
Havrebjerg Mølle Kalundborgvej 106
Der vil være mulighed for at leje en stand og sælge sine egne ting.
HGI har sin egen stand,
og man er velkommen til at donere ting og sager til HGI.
Med venlig hilsen

Havrebjerg Gymnastik & Idrætsforening
samt Bjarne Gram 22638037
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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 Nellemann
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 III
Her beretter Jørgen-Dilling
Hansen om de kirkelige
forhold sidst i 1800-tallet.
Nogle passager i beretningen vil nok forekomme
noget indforståede, lige
som en del navne af JDH
forudsattes bekendt af læserne. Hvilket måske ikke gælder fuldt ud i dag.
Kan man i grunden forestille sig, hvilket stormløb der var på folkekirken i de årtier? Nogle har kaldt perioden for ”sekternes stormløb”.
Baptisterne fik da også en kort tid tvangsdøbt deres børn. I de fattigste egne vandt mormonerne, ”de sidste dages hellige”, frem. Fra
1850-60 udvandrede 2000 danske til Utah, mest mænd. Koner og
børn blev tilbage og kom ofte på sognet. Irvingianere og metodister
gjorde også indhug i de vaktes rækker. En af Becks venner i Stenlille
skriver til ham: ”Du gør dig ikke begreb om, hvor vi er plaget af sektvæsen ……. kirkerne står tomme, skolelæreren er på vej til at blive
baptist …… jeg har tænkt på at meddele biskoppen tingenes tilstand,
men det er jo ikke den slags folk, man kan henvende sig til…..”.
Men sognebåndets løsning i 1855 gjorde folkekirken rummelig. Den
rummelighed blev nok spændt til det yderste med valgmenighedsloven i 1868, der gav plads for en slags ”nye sogne” inden for folkekirkens ramme. Det var venstre-grundtvigianernes værk, og samtidig
bremsede de under Sofus Høgsbro forsøget fra Monrad og Hall på at
få lavet den kirkeforfatning, som ville have indsnævret friheden. Så
langt tilbage fik Danmark lagt an til en særegen kirkeform uden nogen egentlig kirkeforfatning. Sikkert er det, at folkekirkens rummelighed indskrænkede de mange sekters jagt og samtidig bremsede tilløb
til kætterforfølgelse.
Man har sagt, at de to store vækkelsesbevægelser – grundtvigianismen og Indre Mission – var personificeret i Grundtvig og Søren Kierkegaard. Til en vis grad kun. De to forstod ikke hinanden. Større
modsætninger kunne ikke tænkes, men i deres forfatterskab belyste
de nok to sider af den samme sag. Grønbech siger et sted: ”Skæret
fra deres forfatterskab går ud og belyser kulturens allerdybeste kampe i vor tid”.
(fortsætter på side 44)
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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(Fortsat fra side 42)
For Kierkegaard kom alt an på den enkelte. ”Den enkelte forholder sig
først til Gud og så til menigheden”. Det er sagt, at han gjorde den enkelte til grundled og Gud til forholdsled. Derimod var og er kernen i
Grundtvigs kirkelige anskuelse, at Gud er grundled, den der handler
over for mennesker. Og Gud kommer som et helt rige til os. Det rige
lader han udfolde sig i hans menighed:
Midt iblandt os er Guds rige
Med Guds ånd og i Guds ord,
I Guds menighed tillige:
Gæster ved hans nådebord.
Den enkelte interesserer ikke Grundtvig. Det menneskelige har for
ham kun betydning i forbindelse med det folkelige. Tager du ikke del i
folkets liv, forkrøbles din tilværelse. For ham måtte der være et inderligt samspil mellem kristenliv og folkeliv
Mennesket først og kristen så,
kun det er livets orden –
Når man i dag ser på det historiske forløb og fornemmer, hvorledes
mange af Grundtvigs lærde væbnere gjorde Johannes Døber-gerning,
f.eks. i folkehøjskoler, er det sådan set overraskende, at det, som
Grundtvigs modstander, J.P.Mynster, var den første til at kalde et
”Grundtvigs parti, var en rent kirkelig bevægelse. Man kunne efter
Grundtvigs egne tanker have forestillet sig, at bevægelsen var begyndt
i det folkelige. Men det kom jo snart derefter, ikke mindst takket være
Lindberg, som evnede – midt i sin lærdom – at tage ”skræddere og
skomagere til mine læremestre”, og hvor de små havde svært ved at
få deres ret, var han deres forsvarer over for øvrighed og andre fjender. Meget af det samme gjorde Hans Frandsen i Gudum. I 1870-erne
regnedes han og præsten Peter Rønne i Sønderup, iflg. Klaus Berntsens bedømmelse, for de betydeligste inden for den grundtvigske retning i dette område. Det var en ære at komme til at tjene i det frandsenske hjem. Der var i årenes løb karle og piger fra hele landet, som
senere kom til at indtage betydelige stillinger. Redaktør Hans Jensen
siger, at af Hans Frandsens rige livsgerning var denne ”ungdomsskole”
måske det allerbetydeligste”. Jeg har aldrig i det hele truffen så interesserede unge som i dette hjem”, skriver han. ”De måtte arbejde ….
og så lærte de også tarvelighed og nøjsomhed. Alt var solidt og godt,
men uden nogen overdrivelse af nogen art. Intet blev klattet bort. Det
var det afgørende ved denne opdragelse, at mand og kone var foregangseksempler: Her var ingen forkælelse, men en gennemført lighed
i dagliglivet”.
I næste afsnit (Havrebjerg Nyt nr. 4) kommer JDH nærmere ind på
forholdene i Havrebjerg Sogn og nærmeste omegn.
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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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Sommerkrolf
Lørdag den 12 august blev der spillet Sommerkrolf med 28 deltagere, på en rigtig dansk sommerdag med lidt regn. Det blev en hyggelig
dag, hvor der blev spillet krolf som par, så man talte slagene sammen
og fik derefter et samlet resultat, som blev belønnet ved lodtrækning,
som foregik under en hyggelig spisning som Charlotte havde sørget
for.
Hilsen Aksel

Foto Kaj Benny Jensen
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Hvor:

Hvad:

Hvornår:

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage
kl. 14.00

Sportspladsen

Hundetræning

Tirsdage kl.
19.00 - 20.00

5

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl.
15.00 - 17.00

14

Kalundborg

Udflugt

27. august
kl. 10.00

20

Havrebjerg Mølle

Havrebjærg MC jubilæum

2. september

40

Havrebjerg Mølle

Loppemarked

9. september kl.
10.00

40

Askehavegård

Arbejdsdag

30. september

28

Smørum

Krolf

30. september

Forsamlingshuset

Vælgermøde

Askehavegård

Forældremøde

Museet/arkivet

Udstilling af husflid

19. oktober

24

Forsamlingshuset

Oktoberfest

28. oktober kl.
18.00

10

Sct. Mikkels Kirke

Reformationsgudstjeneste

29. oktober kl.
19.30

21

Havrebjerg Kirke

Allehelgensdag

5. november kl.
16.00

4

Havrebjerg Nyt

Deadline

8. oktober

2

48

2. oktober kl.
19.00
11. oktober kl.
19.00

Side:

6
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