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35. årgang - nr. 4 - oktober 2017 

 

Claus Kofoed Nielsen styrede ”slagets gang” 
på vælgermødet i Havrebjerg  

 
Se side 18 
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H AVREBJERG NYT udgives af 
Havrebjerg Sogneforening. 

Medlemskab af Havrebjerg Sogne-
forening koster kr. 100 pr. voksen 
i husstanden.  Er der nogen ’uden-
sogns’ der ønsker bladet, sender vi 
det gerne mod betaling af porto-
kostpris, kr. 100 pr. år ved hen-
vendelse til kassereren.  
 
Foreninger, folkevalgte og enkelt-
personer er alle meget velkomne 
til at få stof bragt her i bladet, ja 
de har næsten pligt til det. Indlæg 
og synspunkter, som bringes i bla-
det, deles ikke nødvendigvis af 
redaktionen. Udebliver Havrebjerg 
Nyt, så kontakt distributøren. 
 
Næste deadline er 8. oktober 
2017  (udgives sidst i oktober) 
Hvis du gerne vil modtage en på-
mindelse via mail to uger før 
deadline, så skriv til 

havrebjerg@gmail.com 
 
Annoncepriser: 
1/1 side 1.000,- kr.  
1/3 side    500,- kr.  
1/2 side    600,- kr. 
1/4 side    400,- kr.  

Redaktør 
Marlene Alstrup Torp, 
Bygvænget 8, 4270 Høng 
havrebjerg@gmail.com 
 
Distribution 
Anne Margrete Genkel,  
Krænkerupvej 47, 4200 Slagelse,  
tlf. 29 66 75 64  
apgenkel@stofanet.dk 
 
Kasserer 
Børge Sørensen, Krænkerupvej 61 
4200 Slagelse, tlf.  29 93 00 01  
 
Tryksted 
Lemann Grafisk, Rønnevej 4,  
Stenmagle, 4295 Stenlille, 
tlf. 40 68 00 59  
 
 
Indlæg sendes til  
havrebjerg@gmail.com 
 
 
Tekster sendes i Word. 
Billeder skal vedhæftes i jpg-
format—ikke sat ind i Word. 
Alle fotos og illustrationer skal være 
nogle I selv har rettighederne til. Man 
må ikke bare bruge fra fx Google. 

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

1 2018 Ultimo januar 14. januar (uge 2) 

2 2018 Medio april 8. april (uge 13) 

3 2018 Medio august 12. august (uge 32) 

4 2018 Ultimo oktober 7. oktober (uge 40) 
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Hyggeklubben i Havrebjerg, der er en gruppering uden egentlig 
struktur men holdt i gang af nogle få ildsjæle og trofaste deltagere, er 
i øjeblikket uden lokaler, og efterårets arrangementer er derfor ikke 
kommet i gang. 
 
Man har hidtil lånt Havrebjerg kirkes konfirmandstue hveranden 
onsdag eftermiddag, men det har vist sig, at man ikke kan nå at 
afvikle de aktiviteter, dvs. sang, kaffebord og foredrag, film og lign., 
som er det bærende i hyggeklubbens sociale samvær, i det af 
menighedsrådet afstukne tidsrum. 
 
P.t. undersøger ildsjælene hvilke andre muligheder for husly, der 
findes i Havrebjerg. Man håber at komme i gang efter nytår (helst 
før), og klubbens fans (!) skal nok få besked, siger de. Enten på 
hjemmesiden, i pressen eller mund til øre metoden. 
 

Med venlig hilsen 
Ildsjælene 

Hjemløs 
hyggeklub 

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. 

MEDVIND I HAVREBJERG 
 

På Havrebjerg Skole kører der i øjeblikket et pilotprojekt kaldet 
Medvind, i Slagelse Kommune regi. Medvind er for unge mellem 18 
og 23 år. Det er unge med forskellige udfordringer, der gør de hver-
ken kan være i uddannelse eller job. På Medvind tilbydes de unge 
en række aktiviteter og fag, der er med til, at forbedre deres mulig-
heder, indenfor enten uddannelses- eller arbejdsmarkedsområdet. 
Der er 16 unge tilknyttet projektet. Projektet startede i marts 2017 
og løber indtil januar 2018.  

 
Med venlig hilsen 

Thuri Janne Seidler Kledal  
Projektleder, Jobcenter Slagelse 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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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Juletræstænding 
ved gadekæret 
 
3. december kl. 16.00 
 
Vi vil igen i år tænde juletræet den første søndag i advent - 3. decem-
ber 2017 kl. 16. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver i Børges car-
port. 
 
Vi håber, I vil komme og hygge, så det kan blive jul i Havrebjerg igen. 

 

Hilsen 
Havrebjerg Sogneforening  
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T h o r l e i f  J ø r g e n s e n
T ø m r e r      A u t . k l o a k m e s t e r

T l f :  5 8  8 6  9 2  3 2  .  M o b i l :  3 0  4 0  3 4  2 4

T ø m r e r - ,  b e t o n  -  o g  k l o a k a r b e j d e  

K o l d h ø j v æ n g e t  1 2 ,  H a v r e b j e r g , 4 2 0 0  S l a g e l s e

Mangler du 

GODT LYS I HJEMMET? 
Små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER 
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JULESTUE  
I LOKALARKIVET OG MUSEET 

 

Torsdage 30. november, 
7. og 14. december kl. 15.00-17.00 

 
Vi vil åbne dørene helt op for et juleudsmykket 

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

Alle er meget velkomne 
og vi byder på lidt julegodt.                                                

 
Hilsen fra 

lokalarkivet 
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HAVREBJERG AUTOLAKERING 
Havrebjerg Stationsvej 9, 4200 Slagelse, tlf. 58 86 91 48 

LAKERING AF KØKKENLÅGER OG MØBLER
Forny jeres køkken eller møbler med en ny frisk farve. Alt kan 
lakeres, så det bliver som nyt. Der findes et utal af farver at vælge 
imellem, så brug den kedelige vintertid til at opfriske de ting, som 
I holder af, med en ny farve. 

HAVREBJERG AUTOLAKERING 
Vi lakerer alt i personvogne, varevogne og små lastbiler samt mo-
torcykler. Vi har lakeret biler i 44 år og har derfor meget stor erfa-
ring og bruger derfor de bedste materialer. Vi har stadig Vestsjæl-
lands billigste priser i autolakering . HUSK DET ER VIGTIGT AT  
BEVARE DET LILLE AUTOLAKERERII FOR FREMTIDEN, DA DET EL-
LERS 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. Vo-
res 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 
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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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Arkivernes dag 
 
Traditionen tro holder alle arkiver i Danmark åbent den anden lørdag i 

november, som i år er den 11. november. 
 
Arkivsamvirket i Slagelse Kommune, der består af lokalarkiverne i Has-

høj, Havrebjerg, Korsør, Skælskør og Slagelse. Vi har i år valgt 
skoler som emne i arkivsamvirket her i Slagelse Kommune. 
 
Vi har jo ikke så mange skoler i Havrebjerg Sogn, men vi kan alligevel 
mønstre 5 adresser, hvor der har været drevet skole. 
 
Den første skoleholder ,vi har fundet var her i 1708 efterfulgt af 14 me-
re indtil 1991, da folkeskolen lukkede, og vi fik en heldagsskole, som så 
virkede med 2 skoleledere indtil 2016. Der har altså været skole i Hav-
rebjerg i over 300 år. 
 
Vi havde i godt 15 år en pogeskole og i 35 år en forskole—de lå begge 
på Krænkerupvej. I Blæsinge var der en Friskole, som var der i 5 år, 
hvor den så flyttede til Løve. I 12 år har vi haft Lille Valbygård skole 
også på Krænkerupvej. 
 

Vi har åbent på Havrebjerg Lokalarkiv på dagen den 11. nov. 
fra kl. 10 til 16 
 
Vi giver en kop kaffe og en lille kage. 
Og vi håber på, at I tager nogle skolebilleder med, 
som vi enten må få eller låne så vi kan scanne dem. 
 
Med venlig hilsen 
De 9 arkivfolk 

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 no-
get mere, koster det under 200 kr. og det bliver opdateret jævn-
ligt. 

Med venlig hilsen  Ole 

mailto:ole@kassan.dk
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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 

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

 

HAVREBJERG  
LOKALHISTORISKE ARKIV 
 
I Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv er 
der oplysninger om Havrebjergs hi-
storie. Hvem har haft din ejendom 
før og en mængde fotografier fra 
byen, som den var engang. 
 
Vi modtager gerne materiale f.eks. 
Billeder og dokumenter for evt. kopi-
ering. 
 
Hvis du vil besøge lokalarkivet uden 
for åbningstiden, så kontakt 
 
KANNA HANSEN – kanna@live.dk 
30 31 44 21 
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www.sctpederskirke.dk 
 
 
Alle henvendelser vedr. dåb, bryl-
lup, dødsfald eller lignende bedes 
rettet til: 
 
 
Kirkekontoret Sct. Peders-
Havrebjerg Pastorat, 
Korsgade 4, 2. sal, 4200 Slagelse 
 
Tlf. 58 52 08 81 
Fax 58 52 08 86  
E-mail: mam@km.dk 
 
 
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 9-13. 
 

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  
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. 

Kirkekaffe 
i Havrebjerg Kirke 

 
 
Der er selvfølge-
lig kirkekaffe 
efter hver guds-
tjeneste i Havre-
bjerg kirke.  

HAVREBJERG KIRKE 

mailto:crip@km.dk
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Søndag d. 5/11 kl. 16.00 
Alle Helgen Mindegudstjeneste v/
UTH 
  
Søndag d. 12/11 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/CRIP 
  
Søndag d. 19/11 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/GRSE 
  
Søndag d. 2/12 
1. søndag i Advent v/GRSE 
  
Søndag d. 10/12 kl. 14.00 
Familiegudstjeneste v/KAL 
Efterfølgende juletræsfest i For-
samlingshuset 
  
Søndag d. 24/12 kl. 15.30 
Julegudstjeneste v/KAL 
  
Mandag d. 25/12 kl. 10.00 
1. Juledag v/KAL 
  
Mandag d. 1/1 kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste v/LUJ 
Menighedsrådet byder på kranse-
kage og et glas bobler 
  
Søndag d. 7/1 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 

  

Søndag d. 14/1 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 21/1 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen, KAL: 
Katja Liebst-Olsen, 
LUJ: Lone Uldall Jørgensen, GRSE: 
Grith Seersholm 
CRIP: Charlotte Ringsing-Pedersen 

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 

 

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! 

HUSK OGSÅ 
 

Der er spil dansk den 2/11 
kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen. 

 
Koncert i kirken den 27/11 

kl. 19.00 med Gefion Brassband 
(julekoncert). 
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Stor interesse for vælger-
mødet den 2. oktober 
 
Som optakt til kommunal- og regionsråds-
valget den 21. november 2017 indbød Sog-
neforeningen de opstillede kandidater til 
vælgermøde i Havrebjerg. Vi ville gerne af-
prøve ’politik i øjenhøjde’ hvor det var de 
nære og lokale emner der fik plads. 
 
Der var 7 kandidater fra de politiske partier, 
der stiller op til byrådet, som tog i mod ind-
bydelsen: 
 

   Socialdemokratiet v. Unnie L. B. Oldenburg 
       Enhedslisten v.   Thomas Clausen 
       Nye Borgerlige v. Thomas Vesth 
       Socialistisk Folkeparti v. Jørgen Grüner 
       Venstre v. borgmester Stén Knuth 
       Dansk Folkeparti v. Ann Sibbern 
       Radikale Venstre v. Troels Brandt 
 
Inden vælgermødet havde de fået tilsendt en kort præsentation af de 
emneområder, der ville blive drøftet og som blev vurderet specielt inte-
ressante – set fra Havrebjerg. 
 
Skolevejen til Stillinge skole, hvor Kildegårdsvej er smal, uden opmærk-
ning og uden cykelsti. Fremtiden for Havrebjerg Skole – eller rettere 
bygningerne. Trafiksikkerhed og offentlig transport.  
 
Men inden kandidaterne blev kastet ind i debatten om de lokale emner 
fik de hver i sær lov til at præsentere sig selv og deres valgprogram.  
Herefter blev de nævnte emner præsenteret af Claus Kofoed Nielsen fra 
Sogneforeningens bestyrelse, ligesom han også styrede debatten. 
 
Det blev til en god debat om muligheder, 
begrænsninger og hvad det borgerdrevne 
initiativ kan udrette. 
 
Vi fik hørt forskellige bud på hvordan kan-
didaterne ville vægte og prioritere, så vi 
forhåbentlig er lidt bedre forberedt til hvor 
vi vil sætte vores X den 21. november.  
 
Det er ikke første gang, Havrebjerg For-
samlingshus har været rammen om et 
vælgermøde – men det er længe siden det 
sidst har været. Måske en tradition, der er 
blevet genoplivet?  
Det må vi se om 4 år. 
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Gudstjenesteliste 
for valgmenighedskirken 

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

Havrebjerg 
Valgmenighed 

 
Se mere om Havrebjerg 
Valgmenighed: 

www.hoeve-
havrebjerg.dk 

Gudstjenester Havrebjerg valgmenighed 

5. november 
Alle Helgens dag 

10.00 

12. november 11.00 

18. november 10.00 

23. november   

25. november  Ingen 

3. december 

  
14.00 Adventsmøde i forsamlings-
huset efterfølgende 

10. december 9 læsninger 17.00 

17. december 9.00 

24. december 

Juleaften 

14.00 

Juledag   

2 juledag 10.00 

7. januar 

  
14.00 Nytårsgudstjeneste på Lise-
lund 

http://www.hoeve-havrebjerg.dk
http://www.hoeve-havrebjerg.dk
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Det sker i valgmenighedens regi 
 
 

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 reformationsgudstjene-
ste på selve reformationsdagen. Ved gudstjenesten fortæller 
Kathrina von Bora om Martin Luthers liv (ved Lise Flindt Han-
sen), 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 Mar-
tin 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 højskolefor-

stander): 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 
 
 
Facebook: Søg på Høve og Havrebjerg valgmenigheder 

http://www.liselund.dk
mailto:info@liselund.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 

 

Klummeskriveren havde ellers planlagt at udføre noget 
grovere havearbejde – bortkørsel af en større bunke grene 
og blade – tirsdag den 3. oktober. 
 
Men da folketinget iflg. grundloven skal åbne den første 
tirsdag i denne måned, og da TV2 News i den anledning 
kørte udsendelse hele formiddagen om alle forberedelserne, blev ar-
bejdsprogrammet ændret til at foregå foran skærmen. Hvilket udløste 
en ekstra kop kaffe og en cognac. Det er vel en festdag! 
 
Og det er ganske interessant at følge forberedelserne. Lige fra udlæg-
ning af den røde løber til majestæten at gå på – det sker meget minuti-
øst og er måske ikke så let på buede trappetrin - til med bombehunde at 
undersøge folketingssalen for uønskede pakker. Og mange små inter-
views med både politikere og folketingsmedarbejdere. Næsten alle med 
mørkt tøj, hvid skjorte og slips, enkelte mere afslappet klædt. Ikke alle 
mener åbenbart, at man godt kan klæde sig nobelt af respekt for institu-
tionen. Der er damerne nok mere velopdragne, nydelige og velklædte. 

Dagen før også noget med politik. Valgmøde i Havrebjerg. Forsamlings-
huset lagde lokale til Havrebjerg Sogneforenings godt besøgte valg- el-
ler vælgermøde.  
 
Syv politiske partier havde modtaget invitationen til at være med i pa-
nelet – fem mere eller mindre garvede byrødder og to byrådskandidater, 
heraf en lokal. 
 
Jo, Havrebjerg kan bryste sig af at have en kandidat til byrådet. Vi kryd-
ser fingre for hende! 
 
Der var en fin stemning mellem politikerne og mellem panelet og for-
samlingen, og hele seancen blev med en – mellemhård – hånd på bed-
ste måde styret af Claus Kofoed Nielsen fra Sogneforeningen. 
 
Alle politikerne vil selvfølgelig alt det bedste for landområderne, men 
begrænses af de økonomiske vilkår! Som forventeligt var de største em-
ner skolecykelsti og fremtiden for Havrebjerg Skoles bygninger. Men 
også noget om trafik - tung trafik. 
 
Var vi klogere, da vi gik hjem? 

 

Klum 
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Kom og vær med til en rigtig (u)hyggelig halloween eftermiddag 

Lørdag d. 4 november.  
 

Vi mødes ved GADEKÆRET kl.16.00, og går i fakkeloptog  
”Gerne udklædt” til klubhuset på sportspladsen. 

(Medbring selv fakler eller lanterner hvis I har det.)  
I klubhuset vil der være forskellige aktiviteter.  
Ca. kl. 17.30 slutter vi af med lidt aftensmad.  

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

Vi håber, at se rigtigt mange.  
Med venlig hilsen Foreningerne i Havrebjerg. 

 
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til:  

  Charlotte 29 99 42 76. Bjarne 22 63 80 37 
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Loppemarked på Møllen 
 

I september holdt vi loppemarked på Havrebjerg Mølle. Selvom det var 
en hyggelig dag, var der var ikke det helt store salg, men vi fik da et 

overskud til HGI på kr. 1.400,-. Det, der ikke blev solgt, kom Røde Kors 
og hentede, så det kan man købe hos Røde Kors i Rosengade, Slagelse. 

 
Venlig hilsen 

Bjarne Gram 
 
 
 

Foto: Kaj Benny Jensen 
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Fællesspisning 
Vi holdt fællesspisning torsdag den 
21. september fra kl. 16-18:30. Vi 
startede med nogle lege og hygge-
de os, og så spiste vi maden, som 
familierne havde haft med. Der var 
medbragt en ret, svarende til det 
antal personer, der kom og så blev 
det sat på et fælles bord, så man 
kunne smage lidt på det hele. 
 
Arbejdsdag 
Vi har netop haft arbejdsdag lørdag 
d. 30. september. Der blev fejet 
spindelvæv og fjernet edderkopper 
i vinduerne. Faldsikringen blev lagt 
på plads under legeredskaberne, 
der blev bygget et lille hus til at 
stable brænde i ved siden af bålhu-
set, der blev sat et lille rækværk 
op mellem vuggestuens legeområ-
de og stien op til ”Huset” og mange 
andre småting… Vi var sammen på 
en anden måde end til hverdag og 
havde en super hyggelig dag. 
 
Forældremøde 
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00 
havde vi forældremøde, hvor der 
som sædvanligt var en gennem-
gang af børnenes hverdag og evt. 
nye tiltag. Desuden var der valg til 
forældre bestyrelsen, hvor vi fik 
nogle nye forældre ind, som havde 
lyst til at være med til at gøre en 
indsats for vores ”Hus”. 
Aktivitetsudvalget fik også nye 
medlemmer, så kommende arran-
gementer og opgaver kan løftes på 
bedste vis. 
 
Efterår 
Årshjulet er nået til temaet Natur 
og vejrfænomener. Vi kigger på 
vejret og farvernes skiften, samt 
løvfald. Vi snakker om, at dyrene 
samler forråd og går i hi. Men også 
årstidernes frugter, og hvad de kan 
blive til i køkkenet, er tema. Alt 
hvad vi har høstet i vores have og 

urtehave kan trylles om til lækker 
syltetøj, supper, boller eller kager 
sammen med børnene. 

Hverdagens skjulte læring udmøn-
ter sig i blandt andet; gennemgang 
af ugedag, dato, måned, samt da-
gens vejr ved formiddagssamling. 
Motorisk læring ved selv at tage 
årstidens overtøj af og på, samt at 
udfordre sig selv på legepladsen. 
 
Har man sagt oktober i Askehave-
gård, må man også sige Hallo-
ween.  
Der er lavet græskar lygter, som 
bliver tændt hver morgen og hilser 
børnene goddag på (u)hyggeligste 
vis. 
Der bliver klippet og klistret, ma-
sker og pynt og der holdes hallo-
weenfest, hvor børnene kommer 
udklædt, det mest uhyggelige de 
tør. 
 
Børnene begynder så småt at lytte 
efter drillenisserne og snart starter 
forberedelserne til deres jule-
hemmeligheder. 

Velkommen:  
Vi vil gerne byde velkommen til: 
 
Oskar, der starter hos Larverne 1. 
oktober  
Kim, der starter hos Larverne 1. 
oktober 

(Fortsættes på side 34) 
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Lej krolfbanen 
 

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

 
Kontakt Aksel 58 86 93 88 

Vedrørende leje af  Havrebjerg G&I’s  

klubhus og inventar 
 
Klubhuset, stole og borde kan lejes af  medlemmer af  
HG&I. Grill kan lejes af  alle beboere og foreninger i 
Havrebjerg. Krolfbane og udstyr kan kun lejes af  med-
lemmer af  krolfen. 

VIGTIGT!  
SKRALD OG FLASKER  

SKAL TAGES MED IGEN!! 
 
Borde og stole skal sættes tilbage, hvor de stod.  
 
Leje af  borde: 10 kr. pr. stk. 
Leje af  stole:  5 kr. pr. stk. 
Leje af  hus og slutrengøring: 600 kr. 
Stor grill  300 kr. 
 
Henvendelse vedrørende udlejning af  huset til: 
Lykke Brix, tlf. 22 88 86 19 efter kl. 17.  
 

M.V.H. HG&I 

HG&I’s klubhus 
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I anledning af Havrebjærg MC’s 40 års jubilæum, 
holdt vi træf på Havrebjerg Mølle. 

Vi havde en fantastisk dag med ca. 200 mennesker. 
Skjoldholm Dinner stod for maden og det var der stor tilfredshed med. 

Vi klarede selv baren og det var med til at dække musikken o.a. 
samt et lille overskud.  

 
På vegne af Havrebjærg MC 

Bjarne Gram 

MC træf på Havrebjerg Mølle 
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Vi har meget stor tilgang af børn til 
vuggestuen, så der har været be-
hov for at ansætte mere personale. 
Vi vil derfor også gerne byde vel-
kommen til vores nye pædagog 
Britt, som startede 1. oktober og 
vores nye pædagogmedhjælper 
Dorthe, som startede d. 9. oktober. 
 
Vi håber, at I alle sammen, børn 
såvel som voksne, vil falde godt til 
og få en fantastisk tid i Askehave-
gård. 
 
Askehavegård kan være stedet for 
netop jeres barn, så kig forbi hjem-
mesiden, ring og få en snak eller 
kom forbi og se, hvem vi er… 
 
 

 

Varme efterårshilsner fra 

Bestyrelsen i 

Askehavegård Børnehus 

(Fortsat fra side 28) 

Fællesspisning 
 
Vi holdt fællesspisning den 26. august, hvor menuen var skaldyrssalat 

på butterdejsbund og hakkebøf med bløde løg. 
 

Der var 53 tilmeldte til en hyggelig aften, og der var stor ros til maden. 

Venlig hilsen  

Festudvalget 
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Flemming 

 

Høng Centret 
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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 

 
KOM NED I ARKIVET 

OG SE DEN NYE UDSTILLING. 
 

DEN STARTER 
TORSDAG 19. OKTOBER KL. 15.00 

 
OG KAN DEREFTER SES 

HVER TORSDAG MELLEM 15-17 
 

Evt. andet tidspunkt kan aftales 
med Ole Gamst - 24 61 82 88 
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Formand 
Martin Johnsen 
Krænkerupvej 70 
4200  Slagelse 
Tlf. 61715482 
Mjohnsen47@gmail.com 
 
Næstformand 
Lykke Brix 
Krænkerupvej 78 
4200  Slagelse 
Tlf. 22888619 
hlykkebrix@gmail.com 
 
Kasserer 
Børge Sørensen 
Krænkerupvej 61 
4200 Slagelse 
Tlf. 29930001 
boerge2704@gmail.com 
 
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 

 
Frank Dehli 
Krænkerupvej 38 
4200 Slagelse 
Tlf. 20785599 
dehlifrank@gmail.com 
 
Suppleant 
Søren Nellemann 
Ådalen 16 
4200 Slagelse 
Tlf. 30531972 
mail@nellefrim.dk 
 
Revisor 
Charlotte Rasmussen  
 
Sekretær 
Irene Hedengran 
Tlf. 51282851  
irenehedengran@gmail.com 
 
Sogneforeningen 
sogneforeningen@havrebjerg.dk 
 
Museet 
Museet@havrebjerg.dk 
 
Lokalarkivet 
arkivet@havrebjerg.dk 
 
Hjemmesiden 
hjemmesiden@havrebjerg.dk 

Bestyrelsen i 
Havrebjerg 
Sogneforening 
2017 

mailto:Mjohnsen47@gmail.com
mailto:hlykkebrix@gmail.com
mailto:boerge2704@gmail.com
mailto:line.l92@hotmail.com
mailto:claus.kofoed@kirkestien.dk
mailto:unnieb@hotmail.com
mailto:dehlifrank@gmail.com
mailto:mail@nellefrim.dk
mailto:Museet@havrebjerg.dk
mailto:arkivet@havrebjerg.dk
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TRÆK AF 
HAVREBJERG 
VALGMENIGHEDS 
HISTORIE IIII 
 
I dette afsnit af Valgme-
nighedens historie når Jør-
gen Dilling-Hansen frem til 
slutspillet om og beslutnin-
gen om at stifte Havre-
bjerg Frimenighed. 
 
 
 
Hans Frandsen havde fået meget af Kold gennem et langt venskab og 
kunne mange af hans fyndord. På Sjælland var det Ernst Trier, så 
længe han levede, at Hans Frandsen satte højst. Han var nok også 
den af de store højskolemænd, som stod Kolds skolesyn nærmest. De 
to gæstede hinanden, og hjemmet i Gudum var bedested for Tri-
ers elever, hvor de kunne overnatte og få forplejning til og fra skolen. 
Dengang var der ikke noget med, at de unge på højskole lige blev 
kørt af mor eller far – endsige selv havde køretøj. De unge kendte 
bedst apostlenes heste. Det er over 100 år siden, man begyndte at 
holde "efterårsmøder". Trier kaldte det ganske vist for 
"Gammelmandsmøde". Det varede en uges tid – Hans Frandsen og 
nogle af husets folk var med hvert år på Vallekilde Højskole. 
 
Hans Frandsen var meget selvstændig i politik, og derfor kunne bon-
devennerne ikke altid få ham til at makke ret. Han var den første, 
som hjalp Tauber, da han ikke længere kunne klare udgivelsen af 
"Sorø Amtstidende". Han sad i mange år derefter i bladets bestyrel-
se, altid kæmpende for, at det holdt linien som en god folkelig avis. 
Sådan blev han også den første formand for andelsslagteriet, og han 
sloges for de mindre landmænds kår i Husmandskreditforeningen. 
 
Peter Rønne rejste fra Sønderup i 1898, han var søn af Indre Missions 
formand, pastor C. F. Rønne i Høve, i et slægtled var han grundtvigi-
anismens talsmand i Sønderup, sognebåndsløserne kom helt fra 
Vemmelev, Gimlinge, Fårdrup, Landsgrav og Boeslunde. 150 var de, 
og hjemme i Høve holdt han gudstjeneste, hvor de mange, som i 
1880 oprettede valgmenighed i Høve, kom med, mens hans gamle 
missionske far frydede sig. I præstegården i Sønderup var der folkeli-
ge og kirkelige møder med mange hundrede deltagere. 
 

       (Fortsætter på side 44) 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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(Fortsat fra side 42) 

Efter Rønnes afgang søgte Hans Frandsen til Niels Dael, som just da 
var begyndt præstegerningen i Høve, som nu var blevet frimenighed. 
I Havrebjerg afskedigede pastor Brockdorff sig selv i 1897. Han kon-
verterede til katolicismen. Derefter var sogneembedet vakant i tre år, 
hvor flere vikarer afløste hinanden.  

Da der nu i år 1900 skulle ansættes ny præst, søgte en deputation hos 
kirkeministeren om, at højskoleforstander L.N. Lundbye, Høng Højsko-
le, som var cand. theol., måtte få embedet. Det blev afslag. 
Da beder Niels Daels venner, Hans Frandsen og sønnerne i Gudum og 
Havrebjerg, Lars og Frands, samt N. P. Olsen, om han ville komme og 
tale i Havrebjerg forsamlingshus to gange månedligt. 

I år 1900 blev H. G. Heiberg udnævnt til sognepræst. Ved en bispevisi-
tats året efter udtalte biskop Rørdam, at "det måtte gives ham at sam-
le, hvad der ved fortidens forsømmelser var spredt", men det formåe-
de Heiberg ikke, skønt meget tyder på, at han havde god vilje. 
 
Efterhånden opstod tanken hos de grundtvigske om at danne frimenig-
hed. Tidligere havde man i den anledning søgt om at få lov at benytte 
sognekirken til gudstjenesterne, men det blev som nævnt afslået af 
ministeriet. Og den 3. februar 1904 samledes en snæver kreds da hos 
Lone og Frands Frandsen på Holmegård i Havrebjerg for at drøfte tan-
ken om at bygge kirke. Efter al sandsynlighed har de da allerede haft 
nogle skitser og nogle overslag over omkostningerne. Overvejelserne 
var lange og grundige. Gårdejer Peder Olsen, Gierslev siges at være 
den, der kom med det forløsende ord. Hans datter, Margethe Rasmus-
sen, som kom til at bo i Hejninge, gik dengang til præst hos Niels Dael 
i Høve og boede den vinter hos præsten. Muligvis har hun også hjulpet 
med husgerning. Dael var jo enkemand i de år. Hun deltog i mødet og 
fortæller: "Der var mange mødt op rundt omkring fra, og der blev talt 
meget frem og tilbage. Det var også en stor sag at tage stilling til. Til 
sidst blev de enige om ikke at gøre noget eller i det mindste at udsæt-
te det – så rejste min far sig op og sagde: "Der er ikke mere at betæn-
ke sig på, nu bygger vi". 
 
Og så var der ingen, der sagde noget imod, men de blev så rolige og 
gav sig til at synge". 

 
I næste afsnit slutter Jørgen Dilling-Hansens historiske beretning om 
oprettelsen af Havrebjerg Frimenighed – senere valgmenighed. 
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Formand 
Bjarne Gram 
Kalundborgvej 106 
22638037 
bjgram67@sol.dk 
 
Næstformand 
Kaj Jensen 
Havrebjergvej 11 
24648094 / 58869170 
kajbjens@gmail.com 
 
Kasserer 
Poul Erik Christiansen 
Krænkerupvej 72 
21257311 
stjans27@gmail.com 
    
Menigt medlem 
Charlotte Rasmussen  
Kalundborgvej 106 
29994276 
bjgram67@sol.dk 
 
Krolf-Formand 
Aksel Tagmos 
Smedelodden 11 
40249488 
akseltagmos@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
Menigt medlem 
Erik Winther 
Krudthusvej 21 
41283289 
erw4200@gmail.com 
 
Menigt medlem 
Max Larsen 
Ådalen 20  
25331291 
 
Suppleant & badminton-
formand 
Børge Carlsen  
Holmstrupvej 56 K 
23720351 
58530351@mail.tele.dk 
 
Suppleant 
Lykke Brix 
Krænkerupvej 78 
22888619 
hlykkebrix@gmail.com 
 
 

Bestyrelsen for Havrebjerg 
Gymnastik- og Idrætsforening  

mailto:bjgram67@sol.dk
mailto:kajbjens@gmail.com
mailto:Stjans27@gmail.com
mailto:bjgram67@sol.dk
mailto:akseltagmos@gmail.com
mailto:Erw4200@gmail.com
mailto:58530351@mail.tele.dk
mailto:hlykkebrix@gmail.com
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Nyt fra Krolfen 
 
Krolfen i Havrebjerg deltog med 3 hold til DM som blev afholdt i 
Smørum på 3 gode og meget forskellige baner og endnu engang tog 
vi metal med hjem. 
 
Nr. 3 og Bronze til Vikingerne med Kurt - Erling M - Erik W. og Aksel 
brugte 416 slag. 
Derudover blev Aserne nr. 6 med 426 slag bestående af Benny - 
Flemming - Jørgen Da. og Jørgen No. Jætterne fik en 10 plads med 
Tove - Erik A. - Carl og Poul som brugte 436 slag. 
Der deltog 18 hold til DM. så det må siges at være et meget flot re-
sultat. 
 
Desuden var Erik W. og Aksel også med individuelt hvor Erik brugte 
108 slag og blev nr. 20 og en 4 plads til Aksel med 99 slag ud af 31 
deltagere  
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Hvor: 
  

Hvad: 
  

Hvornår: 
  

Side: 
  

Sportspladsen  Krolf  
Tirsdage 
kl. 14.00  

  

Sportspladsen  Hundetræning  
Tirsdage kl. 
19.00 - 
20.00  

5 

Arkivet og muse-
et  

Åbent  
Torsdage kl. 
15.00 - 
17.00  

14  

Museet/arkivet Udstilling af husflid 19. oktober 24 

Forsamlingshuset Oktoberfest 
28. oktober 
kl. 18.00 

10 

Sct. Mikkels Kirke 
Reformationsgudstjene-
ste 

29. oktober 
kl. 19.30 

21 

Konfirmandstuen, 
præstegården 

Spil dansk 2. november 17 

Gadekæret Halloween 4. november 24 

Liselund 
Temadag Valgmenig-
hedskirken 

4. november 21 

Museet/arkivet Arkivernes dag 11. november 12 

Havrebjerg Kirke 
Julekoncert Gefion Brass-
band 

27. november 17 

Museet/arkivet Julestue 30. november 8 

Gadekæret Juletræstænding 3. december 6 

Museet/arkivet Julestue 7. december 8 

Havrebjerg Kirke/ 
Forsamlingshuset 

Familiegudstjeneste med 
efterfølgende juletræs-
fest 

10. december 17 

Museet/arkivet Julestue 14. december 8 

Havrebjerg Nyt  Deadline  14. januar 2  


