36. årgang - nr. 1 - januar 2018

Springvandet tages ned for vinteren.
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AVREBJERG NYT udgives
af Havrebjerg Sogneforening. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening 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 henvendelse til kassereren.

Redaktør
Marlene Alstrup Torp,
Bygvænget 8, 4270 Høng
havrebjerg@gmail.com

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.

Kasserer
Børge Sørensen, Krænkerupvej 61
4200 Slagelse, tlf. 29 93 00 01

Distribution
Anne Margrete Genkel,
Krænkerupvej 47, 4200 Slagelse,
tlf. 29 66 75 64
apgenkel@stofanet.dk

Tryksted
Lemann Grafisk, Rønnevej 4,
Stenmagle, 4295 Stenlille,
tlf. 40 68 00 59

Næste deadline er 8. april 2018
(udgives midt i april)
Indlæg sendes til
Hvis du gerne vil modtage en på- havrebjerg@gmail.com
mindelse via mail to uger før
deadline, så skriv til
havrebjerg@gmail.com
Tekster sendes i Word.
Billeder skal vedhæftes i jpgAnnoncepriser:
format—ikke sat ind i Word.
Alle fotos og illustrationer skal være
1/1 side 1.000,- kr.
nogle I selv har rettighederne til. Man
1/3 side 500,- kr.
må ikke bare bruge fra fx Google.
1/2 side 600,- kr.
1/4 side 400,- kr.

Kommende deadlines
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Blad nr.

Udgivelse

Deadline

2 2018

Medio april

8. april (uge 13)

3 2018

Medio august

12. august (uge 32)

4 2018

Ultimo oktober

7. oktober (uge 40)

1 2019

Ultimo januar

13. januar (uge 2)
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Godt nytår til alle!
Der er gået et år mere, og det er tid til at betale kontingent.
Beløbet er 100,- kr. pr. voksen i husstanden.
Vi i sogneforeningen og festudvalget er glade
for den opbakning der er til det, vi arrangerer her i byen.
Sammenhold og hygge er en dejlig ting!
Vi takker vores annoncører for at støtte os.
Husk at Havrebjerg Nyt kommer i farver, så hvis I vil have lavet
jeres annonce om til farver, hvis den ikke allerede er det, så kan I
ende jeres annonce i farver til: havrebjerg@gmail.com
- prisen er den samme.
Hilsen
Kasserer Børge Sørensen

Det får vi for vores kontingentindbetaling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til springvandstænding serverer vi grillede pølser med brød
Til juletræstænding serveres der gløgg og æbleskiver
Gadekæret bliver holdt
Græsset bliver slået på engen ved Tude Å/ved bålpladsen og en
gangsti tværs over den store mark til Kildegårdsvej
Der afholdes Sankt Hans på engen
Der bliver arrangeret 4 fællesspisninger om året
Der er kulturdag hver andet år med levende musik
Vi har et arkiv, som alle er velkomne i hver torsdag kl. 15
Vi har et museum, som er åben hver torsdag fra kl. 15
Vi har kontakt med Slagelse Kommune og med de andre lokalforeninger i Slagelse Kommune
Sidst men ikke mindst får I Havrebjerg Nyt 4 gange om året
Venlig hilsen Havrebjerg Sogneforening

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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Havrebjerg Sogneforening
Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018
i forsamlingshuset kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne










Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
På valg er:






Børge (ønsker genvalg)
Lykke (ønsker genvalg)
Claus (ønsker genvalg)
Unnie (ønsker genvalg)
Valg af suppleanter
På valg er:
Søren (ønsker genvalg)
Valg af revisorer
Fremtidig virksomhed
Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde
inden 14 dage før generalforsamlingen.

UNNIE OLDENBURG SIGER
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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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FASTELAVNSFEST
Der afholdes fastelavnsfest i Havrebjerg Forsamlingshus søndag den 11. februar, med fastefavnsboller, kaffe og saftevand.
Vi starter i Havrebjerg
Kirke kl. 14 med gudstjeneste og går i forsamlingshuset herefter (kl.
15). Der vil være præmie til bedst udklædt.
Pris kr. 30,- for voksne,
børn gratis.

Landsbyernes Erhvervsnetværk vil gerne indbyde til vores første arrangement i 2018.
Det bliver afholdt onsdag den 31. januar 2018, kl. 19-21 hos Dagli'Brugsen, Stillingevej 45, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
På dagen vil købmand Henning Clausen præsentere sin virksomhed og fortælle sin historie, herunder hvordan det er, at drive købmand i en
"landsby". Derudover vil vi få tid til en lille rundvisning og netværke med
hinanden.
Dagli'Brugsen vil sørge for kaffe/the og andre drikkevarer til dette arrangement, og samtidig får vi leveret lagkage og nøddehorn fra Stillinge Forsamlingshus til drikkelsen.

Arrangementet er kun for medlemmer. Så husk at forny dit medlemskab.
Tilmelding til arrangementet skal ske til landsbyerneserhverv@gmail.com
senest den 19. januar 2018.
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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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Jubilæumsreception
23. marts 2018 kl. 14.00-18.00
på Havrebjerg Mølle
Tiden flyver og i år kan vi fejre ikke mindre end 3 jubilæer.

Børges 60 års jubilæum som selvstændig rugemester
Fasanrugeriets 50 års jubilæum
Bruno og Bjarnes 15 års jubilæum som medejere
Alt dette vil vi rigtig gerne fejre sammen med alle jer,
der har medvirket til at gøre det muligt.
Kunder, kollegaer, nuværende og tidligere ansatte, familie og venner.
Så kig forbi til vores reception og
hjælp os med at gøre dagen uforglemmelig.

Bruno, Bjarne og Børge
Kalundborgvej 106 Havrebjerg 4200 Slagelse
Bruno 21277724 Bjarne 22638037 Børge 23395371
e-mail: fasaner@sol.dk

STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS!
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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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DEN ÅBNE ARKIVAFTEN
I FORSAMLINGSHUSET
13. marts kl. 19.30

Tirsdag den 13. marts klokken 19.30 blænder Lokalarkivet i
Havrebjerg igen op for årets "samtaleaften" i Havrebjerg
Forsamlingshus. Det er i hvert fald vores fornemmelse, siger de
frivillige i arkivet, at folk i stor udstrækning også og ikke mindst
kommer for at få en snak ud over det daglige. Med gamle
bekendtskaber og om gamle dage, (den gang alting var bedre!). Og
hukommelsen styrkes ved at se billeder og optegnelser fra snart sagt
hver en krog af det gamle sogn og kommune. Eller folk, der har købt
nyt (andet) hus i Havrebjerg eller nærmeste omegn, kan få hele
husets historie – med beboere! Og der kommer næsten altid nyt
materiale frem ved disse sammenkomster.
I år er det lykkedes for arkivet at få hele to fortællere til denne aften.
Kirsten Christiansen og Anne Grethe Dybbro (Trebbien) har lovet at
hjælpe hinanden med at opfriske minder fra deres barn- og
ungdomsår i Havrebjerg, og så har de vist også billeder med til at
krydre beretningen. Kirsten er datter af Johanne og Aksel
Christiansen, der boede i det lille hus ved siden af Brugsen. Han var
musiker, kendt som "Aksel Spillemand" og var i mange år "fast
inventar" ved skolekomedier og juletræsfester. Anne Grethe er datter
af "Slagter Trebbien" nemlig Gudrun og Eigil Trebbien, der i mange år
helt frem til omkring 1970 (?) havde slagterbutik på hjørnet over for
stationen.
Men aftenen giver selvfølgelig også som altid lejlighed til at studere de
fremlagte billeder og andre optegnelser og komme med rettelser eller
helt nye (gamle) oplysninger, der kan være så spændende, at de kan
gøre arkivarerne helt "høje"! Og hvis man ellers har tid til det for
snakken, er der kaffe og kage for en tyver ved bordene, som
arkivfolkene altid er mestre i at gøre rigtig forårsflotte.

Facebook
Havrebjerg Sogneforeningen har 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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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. 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.

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.

Kirkekaffe

i Havrebjerg Kirke
Der er selvfølgelig kirkekaffe efter hver gudstjeneste i
Havrebjerg kirke. Menighedsrådet sørger for kaffen
den første søndag i måneden. De øvrige søndage vil
Lilly og Max sørge for kaffen. Skulle DU have modet
til at hælde vand på kanden og bønner i filteret, så er
du mere end velkommen til at være en del af kaffebryggerne ved Havrebjerg Kirke!
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Søndag d. 4. februar kl. 10.00
Gudstjeneste v/KAL
Søndag d. 11. februar kl. 10.00
Gudstjeneste v/LUJ

Søndag d. 25. februar kl. 10.00
Gudstjeneste v/KAL
Søndag d. 4. marts kl. 10.00
Gudstjeneste v/GRSE

Søndag d. 22. april kl. 10.00
Gudstjeneste v/LUJ

Søndag d. 11. marts kl. 14.00
Gudstjeneste v/LUJ

Søndag d. 29. april kl. 10.00
med konfirmation
Gudstjeneste v/KAL

Palmesøndag d. 25. marts kl.
10.00 Gudstjeneste v/KAL
Skærtorsdag d. 29. marts kl.
10.00 Gudstjeneste v/KAL

UTH: Ulla Thorbjørn Hansen
KAL: Katja Liebst-Olsen
LUJ: Lone Uldall Jørgensen
GRSE: Grith Seersholm

Langfredag d. 30. marts kl.
10.00 Gudstjeneste v/KAL
Påskedag søndag d. 1. april kl.
10.00 Gudstjeneste v/GRSE
Søndag d. 15. april kl. 10.00
Gudstjeneste v/GRSE

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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Havrebjerg G&I
badmintonafdelingen
Traditionen tro afholdt vi julefrokost efter den sidste spilledag før jul.
Efter en let gang træning i Stillinge Hallen samledes vi i de gode lokaler i
Huset, som er en tilbygning til Hallen.
Alle har medbragt enten drikkelse eller en ret
til frokosten. Den er meget traditionel med
alle de gode juleretter lige fra sildene over
sylten til ribbenstegen. Udover den gode motion er det sociale en stor del af vores samvær i klubben.
Allerede på lørdag den 13. januar holder vi
”julestævne” på Havrebjerg Skole.
Her mødes vi til morgenkaffe klokken 9.00 og
efter nogle kampe spiser vi en god frokost.
Stævnet slutter midt på eftermiddagen.
Godt Nytår Børge Carlsen

Generalforsamling HGI 2018
Mandag d. 26. februar kl.19.00
Sted: Klubhuset
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
2.1 Krolfformanden
2.2 Badmintonformanden
3. Regnskabet af kassereren
3.1 Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af skriftlige forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er:
Erik: Modtager genvalg.
Charlotte: Modtager genvalg.
Max: Modtager genvalg.
Poul Erik: Modtager genvalg
Valg af suppleanter. På valg er:
Lykke: Modtager genvalg.
Valg af revisor: På valg er Bruno
6. Eventuelt

Forslag til HGI sendes til formanden bjgram67@sol.dk
eller tlf. 22638037 senest 20. februar 2018.
På bestyrelsens vegne Bjarne Gram
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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 i
februar, marts,

Havrebjerg Valgmenighedskirke

11.februar
Fastelavnssøndag

9.00

25. februar

Menighedernes fødselsdag på Liselund kl.
14.00
Gudstjeneste og foredrag om Jens Hvidberg,
iværksætter og grundtvigianer og en af pionererne bag den succes, som dansk frøavl har i
dag. Hunsballe, Pajbjerg, Idagård og Liselund
er navne, som kommer til at hænge sammen.
Ved Bertel Stenbæk

4. marts

11.00

11. marts

Ingen

18. marts
Mariæ beb

Landsbykoret fra Kirke Stillinge kl. 14.00
Koret optræder med forårssange og vi synger
også et par fællessange.

25. marts
Palmesøndag

9.00
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Gudstjenester i
marts, april, maj

Havrebjerg Valgmenighed

Skærtorsdag

10.00

Langfredag

Ingen

1. april Påskedag

11.00

8. april

Ingen

15. april

10.00

22. april

9.00

29. april

Ingen

6. maj

11.00

Kristi Himmelfart

Ingen

13. maj

Ingen

20. maj Pinsedag

9.00
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
En klumme, der tidsmæssigt dækker omkring et fjerdingår, kræver vist, at skriveren kender begrænsningens
kunst. Det klares nok bedst ved at finde nogle overskrifter, og for nærværende vil det sige efterår, kommunalvalg, jul og nytår.
Efterårshaven er hyggelig på sin egen nedbrydende facon. I modsætning
til i forårssangen "Det er forår, alting klippes ned", så falder bladene af
sig selv og dækker plænen, så græsset får åndenød. Det hjælper dog
noget med kraftigt blæsevejr fra forskellige verdenshjørner, men alligevel er det ikke altid, at Vorherre klarer det alene, men lægger bunkerne
de forkerte steder. Og så er det, at der må gang i løvriven. Og har man
en gang begyndt i det gale hjørne – mod vinden – bliver man hurtig belært om, at det er en dårlig ide! Men ellers er efterårsarbejde i haven en
god beskæftigelse, og det giver ro i sindet, at haven er forberedt på vinterens komme. Og rødhalsen er svært tilfreds med, at der bliver rodet
op i blade og bede, den pusler næsten om benene på en og smutter ind
i garagen, så snart man vender ryggen til!

Og kommunalvalg – KV17 som det kaldtes. For Slagelses vedkommende
med en næsten herostratisk berømmelse som resultat! Ja, smukt var
det jo ikke, det skulle da lige være Sten Knuths sortie som borgmester –
det var jo ikke vælgerne, der vragede ham. Men Havrebjerg fik sit byrådsmedlem – tillykke til Unnie, det er flot at blive valgt første gang,
man stiller op. Ganske vist skal man som byrådsmedlem varetage hele
kommunens interesse, men man er jo samtidig også talerør for sit lokalsamfund.
Og så blev det jul – endnu en gang. Vores barndoms jul står nok for de
fleste som noget ganske særligt, hvor forventningens glæde måske er
det, der fylder mest, og som er en af de traditioner, der kommer helt af
sig selv. Som den fynske biskop Tine Lindhardt skrev i en kronik for ikke
så længe siden, at vaner og traditioner skal man ikke kimse ad, for de
er med til at holde sammen på og bevare også vores form for kristendom og folkekirken – citeret efter hukommelsen. Derfor byder hun lige
så meget velkommen til dem i flokken, som måske kun sidder på kirkebænken juleaften som til dem som, nå ja, vanedyrene! Og en våd december og jul var det; for nærværende med en Tude å, der er gået over
sine bredder. Har nogen en vandscooter?
Sluttelig: her på 1. søndag efter Hellig Tre Konger er det vel stadig i orden at ønske GODT NYTÅR.
Klum
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Generalforsamling i
Havrebjerg
Forsamlingshus
Torsdag d. 15 marts kl. 19:00
i forsamlingshuset
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen på e-mail: forsamlingshuset@stofanet.dk
Efter generalforsamlingen serveres en bid brød og kaffe m.m.
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde
op til generalforsamlingen.

MUSEET: DER BLEV UDSOLGT AF SPEGESILD
Som museet og arkivet havde annonceret med i Havrebjerg Nyt, blev
der i åbningstiden, d.v.s. torsdage 15.00-17.00 i december måned
holdt "julestue" i såvel museum som i arkiv. Juleriet bestod i at man
"nede i arkivet" havde fundet den traditionelle julepynt frem fra
gemmerne, medens udsmykningen i museet nok prøvede at være lidt
mere "forretningsmæssigt" anlagt, i og med at museet bl.a. illuderer
en gammel købmandsbutik.
Og der var run på varerne, fortæller museumsleder og
"butiksbestyrer" Ole Gamst. Der var mange gæster begge steder, og
særlig den sidste åbningsdag før jul havde museet mange "kunder",
så mange, at spegesilden, der næsten kan siges at være
hovedvaremærket, blev totalt udsolgt. Derfor tror Ole Gamst også, at
der er ved at blive skabt en "sildetradition", så det er allerede
besluttet at gentage successen til jul.
Det nævnes også, at udstillingen af husflid i lokalerne ved arkivet
fortsætter, og den kan besøges sammen med museum og arkiv.
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På billedet af det legendariske håndboldhold ses Anne Grethe Dybbro
(Trebbien) som nr. 1 fra venstre i bagerste række og
Kirsten Christiansen som nr. 2 fra venstre i forreste række.

61-0
Som nævnt andet steds er det Anne Grethe Dybbro og Kirsten
Christiansen, der er fortællere ved lokalarkivets Åbent-Arkiv-Aften i
forsamlingshuset.
De var i 1960 en del af det legendariske håndboldhold fra Havrebjerg,
der i en turnering vandt samtlige kampe uden at lade bolden komme i
eget mål en eneste gang, hvilket overskriften herover tydeligt henviser
til.
Vi citerer omtalen i Sjællands Tidende:

Det hører til sjældenhederne, at et haandboldhold går ubesejret gennem en
turnering, men at man spiller alle kampene, uden at der overhovedet bliver
scoret mod holdet, er noget helt enestående.
Imidlertid har Havrebjerg Gymnastikforenings pigehold præsteret dette.
Holdet har deltaget i SASG & Is turnering for piger under 14 aar og har
suverent vundet sin kreds. I de otte kampe, der er spillet, har holdet scoret
61 maal mod 0. Mon ikke det er noget af en rekord?
Ved SASG & Is store pokalhaandboldsstævne i Slagelse for nogle uger siden
klarede Havrebjerg-pigerne sig også glimrende. De vandt alle de seks
kampe, de deltog i, og scorede 21 maal mod 2. Nu er man spændt paa, om
det vil gaa lige så godt ved amtsmesterskaberne i Ringsted i august.
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Meget nyt at berette
2018, et nyt år fyldt med nye oplevelser, indtryk og muligheder.
I år er der allerede sket en ganske
særlig ting. Mandag d. 1. januar
2018 kunne Askehavegård Børnehus kalde sig for privat institution.
Strukturen og hverdagen vil ligne
sig selv, den eneste forskel vil være, at man fremadrettet skal kontakte Askehavegård og ikke pladsanvisningen, når man vil skrives op
til en plads.
Askehavegård Børnehus har et meget åbent og muntert miljø, og
personalet er altid klar til at tage
imod nysgerrige forældre, som er
ude at ose på deres små poders
vegne. Askehavegård Børnehus
kan være stedet for netop jeres
barn, så ring og få en snak eller
aftal et besøg…
Da vi startede vuggestuen op, inddragede vi vores halvtag på forsiden til liggehal. Vi har dog kunnet
mærke, at overdækningen var savnet, når vejret var imod os. Det er
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derfor en fornøjelse, efter en del
både formelle og vejrmæssige udfordringer, at kunne fortælle, at
vores nye halvtag på bagsiden er
færdigt og klar til brug. Vi vil gerne
takke Tømrerfirmaet Buchwald for
et godt og tålmodigt samarbejde…
Sprogprojekt
På børnehusets årshjul byder årets
første 10 uger på sprogprojekt, her
lærer børnene, at kommunikation
indeholder både en taledel og en
lyttedel, samt vigtigheden af begge
dele.
Temaet leges ind ved brug af teater, rim og remser, højtlæsning og
(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
30
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PAS PÅ!!
Her til morgen (den 17. november) da min kone skulle aflevere vores
børn, opdager hun at bilen ryster og ringer derfor til mig. Jeg beder
hende om at holde ind med det samme og vente til jeg kommer.
Det viser sig at hjulboltene på venstre baghjul var blevet løsnet.
Hvorfor jeg ved de er blevet løsnet er, at jeg lige har efterspændt
dem, for at være sikker på de sad som de skulle.

Jeg har anmeldt sagen til politiet..
Vil I ikke være søde at tjekke jeres hjulbolte en ekstra gang, for vi har
heldige denne gang, men det er ikke sikkert at alle er lige så heldige..
Senere på dagen meldte Børge, at hans ene forhjul også var løsnet..
Hilsen Lasse Friis

Datoer for fællesspisninger i 2018 er fundet
Den 29. marts lige over middag holder vi påskefrokost igen. Det var jo
en kæmpe succes sidste år.
Den 9. juni serveres der mad kl. 18 med musik og efterfølgende dans
(med ny DJ – stadig musik for alle ☺)
Den 27. oktober holder vi oktoberfest med samme DJ som i juni.
Den sidste dato er ikke fundet endnu. Men den kommer ☺)
VH Festudvalget

Kulturdag
I år bliver kulturdagen den 1. september ved forsamlingshuset. Hver
forening kommer med deres input til dagen. Der vil være flaghejsning,
gratis morgenbord og lidt senere åbner pølsevognen. Vi finder et hyggeligt orkester, der kan underholde og hygge for os om eftermiddagen.
Mere herom senere. Sæt X i kalenderen allerede nu.
VH alle foreningerne i byen
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(Fortsat fra side 28)

samtale. Teaterdelen kan både være med de voksne som skuespillere
eller med børnene. De voksne laver
nogle gange skuespil, hvor børnene
kan se forskellige måder at løse
problemer og konflikter på, hvor
man bruger sine ord, og ikke sin
næve. Men det kan også være børnene, der spiller skuespil, hvor de
øver at sige replikker på skift og
lytte efter hinanden, så de ved,
hvornår det er deres tur.
En øvelse de også kan tage med ud
i verden, hvor det jo er god kutyme at man snakker på skift og ikke
afbryder hinanden.
Der bliver ligeledes sat fokus på
det skriftlige, hvor børnene øver
sig på tal og bogstaver, at skrive
og genkende deres navn, samt at
lege-skrive bogstaverne for at styrke finmotorikken omkring det.
Som supplement til sprogprojektet
tager de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til Stillinge Skole
for at overvære generalprøven på
deres teaterstykke i uge 6. En tur,
der bliver set frem til og talt længe
om bagefter.
Vi arbejder også ud fra årshjulet
med vuggestuebørnene, dog på
deres eget alderstrin.
Fastelavn
Inden længe bliver Askehavegård
pyntet op til fastelavn. Der klippes
katte, lanterner og masker. Så får
børnene øvet finmotorikken, ved at
klippe, tegne og ikke mindst pynte
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de fine ting, de får lavet. Til sidst
sættes det hele på et fastelavnsris,
som hænger til pynt indtil efter
fastelavn.
Snakken går allerede nu på, hvad
udklædningen skal være til fastelavn, der høres allerede nu rygter
om flere superhelte, prinsesser og
søde dyr.
Der holdes fastelavn med tøndeslagning fredag d. 24. februar.
Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til:
Nor, som startede som Larve i vuggestuen 1. januar
Pelle, som startede som Larve vuggestuen 1. januar
Sigrid, som startede som Myre i
børnehaven 1. januar
Maya, som starter som Larve i børnehaven 1. februar
Malthe F., som starter som myre i
børnehaven 1. februar
Malthe, som rykker fra Larverne i
vuggestuen og bliver myre i børnehaven 1. februar
Vi byder også velkommen til Merete, der er blevet ansat i et vikariat i
Askehavegård, hvor hun er tilknyttet børnehaven.
Vi håber, at I alle får en fantastisk
tid i Askehavegård.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
Askehavegård
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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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OKTOBERFEST
I oktober holdt vi endnu et brag af en ølfest. Vi var 85 festglade mennesker, der nød den dejlige mad. Halvdelen af kvinderne havde taget flotte tyrolerkjoler på og mændene var i lederhosen. Vi havde denne gang
valgt at lave bordplan, da der var flere større grupper tilmeldt. Det var
en stor succes.
Der var en rigtig god stemning og baren, hvor Jarl var den glade udskænker, var godt besøgt. Den gode øl var hentet på Fyn, og da resterne blev afleveret søndag, mente de også, at vi havde ”gjort det godt”.
Vi i festudvalget, er blevet overtalt til at holde oktoberfest igen i 2018,
så I kan godt glæde jer!
Med venlig hilsen
Festudvalget
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Juletræstænding
Vi holdt juletræstænding ved gadekæret
d. 3. december, med stor succes. Der
var mødt 75 glade personer op fra byen
og omegnen til gløgg og æbleskiver, og
de kunne li’ det. Der blev drukket 12 l
gløgg og spist omkring 240 æbleskiver.
Juletræet blev tændt, og det så rigtig
godt ud. Efterfølgende er der flere der er
kommet og sagt, hvor flot det ser ud
ved gadekæret.
Hilsen Havrebjerg Sogneforening
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Bestyrelsen i
Havrebjerg
Sogneforening
2018
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. 51282851
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 V
I dette sidste afsnit af
Valgmenighedens historie
slutter Jørgen DillingHansen med tanker og bemærkninger om tiden den
gang og om Frimenighedens beslutning om at
bygge kirke.
Af alle udsagn forstår man, at ingen i grunden havde noget ønske om
at bryde sognefællesskabet. Tiden har også vist, at de frie menigheders medlemmer har været sognebevidste og optaget af det nære
fællesskab. Grundtvig ønskede intet brud med folkekirken, han ængstedes i begyndelsen ved vækkelsesbevægelsen, at det skulle komme
ud i ukontrollabelt føleri, men da han af venner blev overbevist om,
at sagen havde ægte grund og videre perspektiv, blev den store frihedsrørelse for ham et dejligt instrument, hvis toner blev inspirerende for alle de kommende frihedslove i folkekirken. De frie menigheder
har aldrig været en trussel mod folkekirken, men ofte det bedste
værn omkring den. En slags frihedens sikkerhedsventil, således at
der aldrig opstod et overtryk på kedlen.
Med frimenighedens oprettelse var sognets åndelige enhed dog brudt.
Pastor Heiberg optrådte smukt ved kirkens indvielse den 25. september 1904. Havde endog indkvarteret nogle af gæsterne og takkede
Niels Dael for, at "han var kommet for at hjælpe ham".
Ved 70-års jubilæet i 1974 kom en hilsen fra overkirurg dr.med. Børge Heiberg, Holbæk, hvori han fortæller, at han som barn har tilbragt
adskillige sommerferier hos sin farbroder i Havrebjerg præstegård.
Han omtalte tilsyneladende aldrig frimenigheden. Som prædikant var
han tør, noget rationalistisk. Hans hovedinteresse var de assyriske
sprog. "Noget verdensfjern må man vel sige", skriver dr. Heiberg.
Indre Mission byggede samme år missionshus, der indviedes 19. september – altså en uge før frimenighedens kirke.
Jens Petersen, som nu bor i Slagelse, har for nogle år siden fortalt
følgende beretning om beslutningen (..at bygge kirke. Ref.):
"Jeg var den gang 14 år og gik til præst den vinter hos pastor Heiberg. Dagen efter, at det på mødet hos Frands Frandsen var vedtaget
at bygge kirken, var jeg i skole, og jeg erindrer tydeligt, at vi ude på
legepladsen talt om denne begivenhed, der jo vakte stor opmærksomhed i sognet og langt udenfor.
(Fortsætter på side 44)
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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(Fortsat fra side 42)
Alle hjem var optaget af det.
På valdemarstiden var det jo almindeligt, at hvert sogn byggede sin
kirke, og nu her besluttede en lille kreds af mennesker med det
grundtvigske livssyn at bygge egen kirke. Pastor Heiberg havde ikke
haft noget imod, at Dael prædikede i sognekirken, men ministeriet
stillede sig på tværs. Ingen var i tvivl om, at dette forehavende ville
lykkes, når så åndeligt stærke mænd som Niels Dael og Hans Frandsen
stod i spidsen.
Der er et salmevers, som tit rinder mig i hu, nr. 276 i "Salmer":
Du, som af den liden flok,
svag og bly og bange nok,
gjorde kæmper stærke,
skab nu og af os en hær,
som tør svinge åndens sværd
under korsets mærke!"
I øvrigt kan det konstateres, at flere familier, som sluttede sig til frimenigheden, i de første år stadig blev stående som medlemmer af deres sognemenighed og betalte den sædvanlige kirkeskat, det gjaldt
bl.a. Lone og Frands Frandsen.
Det kom til at koste 14.000 kr. at bygge kirken. Der har ikke skullet
mange tilladelser og formularer til, thi kirken stod op af jorden i løbet
af tiden fra februar til september. Folk kørte selv grus og sten og deltog i byggeriet. Som beskrevet andetsteds var Eyvind Mørch, Daels
gode ven, arkitekt, og
fik skabt en smuk kirke, som slægten frydes ved den dag i dag.
Hans kone, Gudrun
Trier Mørch, en datter
af Ernst Trier, dekorerede korbuen.
Jørgen Dilling-Hansen
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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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JORDEN RUNDT MED THORVALSEN

”Thorvalsen” kan kontaktes på tlf. 5853 1354 el. 5854 5488
Email: thorvalsenbal@gmail.com www.thorvalsen.dk

Ivar (harmonika, mundharpe, skeer), Elin (klaver, bodhrán, dans),
Henrik (dans, bas), Marianne (bas, violin) Kurt (violin, mandolin),
Bente (blokfløjte), Kjeld (klarinet), Peter (banjo, mandolin)
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Hvor:

Hvad:

Sportspladsen

Krolf

Sportspladsen

Hundetræning

Arkivet og museet

Åbent

Dagli’ Brugsen

Møde Landsbyernes Erhvervsnetværk

31. januar

8

Forsamlingshuset

Unnie – kom og hils

10. februar

6

Havrebjerg Kirke

Fastelavnsgudstjeneste

11. februar

8

Forsamlingshuset

Fastelavnsfest

11. februar

8

Klubhuset

Generalforsamling HGI

26. februar

18

Forsamlingshuset

Bal med Thorvalsen

9. marts
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Forsamlingshuset

Arkivaften

13. marts

12

Forsamlingshuset

Generalforsamling Forsamlingshuset

15. marts

24

Forsamlingshuset

Generalforsamling Sogneforeningen

20. marts

6

Havrebjerg Mølle

Jubilæum

23. marts

10

Forsamlingshuset

Fællesspisning

29. marts

32

Havrebjerg Nyt

Deadline

8. april

2
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Hvornår:
Tirsdage
kl. 14.00
Tirsdage kl.
19.00 20.00
Torsdage kl.
15.00 17.00

Side:
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