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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 12. august
2018 (udgives midt i august)
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

2

Blad nr.

Udgivelse

Deadline

3 2018

Medio august

12. august (uge 32)

4 2018

Ultimo oktober

7. oktober (uge 40)

1 2019

Ultimo januar

13. januar (uge 2)

2 2019

Medio april

7. april (uge 14)
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KUNSTUDSTILLING
I HAVREBJERG

Kunst i pinsen 2018 d. 19.-21. maj kl. 11.00 - 17.00.
Koldhøjvej 3, Slagelse.
Velkommen til en anderledes kunstoplevelse. Du kan opleve oliemalerierne på din tur rundt i vores mindfulness-have, ind i mellem natur og
sanselige omgivelser. Mine håb og drømme er, at fordybe mig mere i
det visuelle udtryk og bruge det til at koncentrere fokus og tanker. Malerierne kan give udtryk for den stemning og sanselighed jeg stræber efter
og som jeg ønsker at fastholdes på et lærred.
Der vil være oliemalerier og en lille smule mere… Jeg er startet et samarbejde med Andersens Autolakering og jeg glædes over, hvor fantastisk
hans håndværk kan danne baggrund for mine malerstrøg. Det drejer sig
pt. om stole og taburetter.
Der er gratis indgang.
Midt- og vestsjællandske Kunstdage i Pinsen er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier i seks midtog vestsjællandske kommuner åbner dørene for publikum pinselørdag,
pinsedag og 2. pinsedag fra 11.00-17.00.
Læs mere her: www.kreativitetkunstogterapi.dk/kunstipinsen/
Læs mere her: www.kunstipinsen.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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REFERAT AF GENERALFORSAMLING I
HAVREBJERG SOGNEFORENING
20. MARTS 2018
Valg af dirigent: Bjarne Gram blev valgt
Valg af referent: Irene blev valgt
Valg af stemmetæller: Erling og Max
Formandens beretning – se side 12.
Næstformanden læste beretningen op.
Formanden var forhindret i at komme til mødet. Beretningen blev godkendt
Regnskab ved kassereren
Kommentarer til nogle af punkterne:
Engen/gadekær: Græsslåmaskiner er repareret. Der kommer
lidt indtægter fra Græslauget og HGI
Gaver: Sognefor. har givet gaver ved bryllup, kobberbryllup etc.
Trykning af HN: Der er et mindre underskud
Fællesspisning: giver lidt overskud. Sognefor. modtager 12.000,
- fra kommunen af puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt
ældre.
Lokalarkiv/museum: får 12.000 i tilskud fra kommunen
Tilskud fra OK
Arkibas – er en landsdækkende base, hvor alle arkiver registrerer deres arkivalier.
En ny post: Gæld på fast ejendom. Kassereren er ikke helt klar
over hvad den dækker. Det vil han undersøge hos kommunen
Hostmaster = hjemmesiden. Punktet bør ligge under Sogneforeningen
Underskud er på 3.866,43
Regnskabet godkendt
Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag
Fastsættelse af kontingent: 100,- pr. person fortsætter uændret.
Godkendt
Valg til bestyrelsen
På valg:
Børge – valgt
Lykke – valgt
Claus – valgt
Unnie – valgt
Valg af suppleanter:
Søren – valgt for et år
Jarl – valgt for et år
Valg af revisor:
Charlotte – valgt
Fremtidig virksomhed
Unnie arbejder videre med at få venstresvinget mod Ll. Valby gjort
sikrere. Borgmesteren vil tage sagen op i folketingsgruppen. Statistisk tæller man kun de ulykker, der har været anmeldt til politiet.
Og det giver på ingen måde et billede af hvor mange ulykker, der
sker. Unnie mener, at underskriftindsamling vil være en god idé.
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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
Traditionen tro blev der holdt fastelavnsfest i Havrebjerg Forsamlingshus. Da fastelavn i år faldt i uge 7, hvor der var vinterferie, var der
desværre ikke mange der fandt vejen forbi forsamlingshuset i år. Men
de 15 børn og 15 voksne + 9 fra foreningerne der var tilstede, fik en
god og hyggelig dag.

Landsbyernes Erhvervsnetværk vil gerne indbyde
til vores næste arrangement i 2018.
Det bliver afholdt onsdag den 18. april 2018, kl. 19-21
på Vikingeborgen, Trelleborg Museum.
På dagen vil Anne-Christine, overinspektør på museet, fortælle om
stedet. Derudover vil vi få tid til at netværke med hinanden.
Men inden vi skal høre om museet,
så afholder vi en kort generalforsamling.
Arrangementet vil være uden aftensmad,
men selvfølgelig med lidt at drikke - og lidt til kaffen.
Arrangementet er kun for medlemmer. Tilmelding til arrangementet
skal ske til landsbyerneserhverv@gmail.com senest den 10. april 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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Ny præst
Kære alle i Sct. Peders og Havrebjerg Sogne. Måske har I allerede
set, at en ny præst optræder på gudstjenestelisten. Jeg hedder Bente
Holm Viuf og er faktisk slet ikke så ny. Jeg har før haft gudstjenester
i jeres sogne og haft mini-konfirmandhold her. Til daglig er jeg mest
sygehuspræst på Slagelse Sygehus, men fra den 1. december 2017
officielt tilknyttet Sct. Peders-Havrebjerg pastorat med 15%. Det er
jeg rigtigt glad for, og jeg håber og beder til, at I måske også kan
blive det!
Jeg har været præst i snart 35 år,
har en master i diakoni og kateketik,
og har før lavet en hel del børne- og
ungdomsarbejde, bl.a. i Stilhedens
Katedral på Roskilde Festival i årene
2000-2010. Jeg har i en årrække
også arbejdet for den skotske kirkes
ungdomsarbejde, og haft utallige
andagter og gudstjenester også
uden for kirkerummet: Kirken må
være overalt hvor mennesker er. I
de senere år har jeg beskæftiget mig
meget med sorg og krise og er også
beredskabspræst i Folkekirkens Katastrofeberedskab.
Det er en stor udfordring og glæde
for mig at arbejde på sygehuset,
men omgivet af så meget lidelse og
død og sorg, er det godt nu at skulle
have lejlighedsvise søndagsgudstjenester, dåb og vielser. Så jeg glæder
mig til at være en af jeres præster,
og til at møde jer. Og jeg ser frem til
samarbejdet med jer alle sammen!
Bente Viuf

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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Havrebjerg Sogneforening
Formandens beretning
Aktiviteter i Havrebjerg Sogneforening
Igen i år blev der afholdt tænding af springvandet den 1. april, hvor der
blev serveret pølser, sodavand og øl.
Igen i år afholdt vi juletræstænding d. 3 december. Det var en rigtig
god eftermiddag, der var gløgg og æbleskiver til alle mand i Børges carport, inden træet og alt julelyset blev tændt.
Der blev traditionen tro holdt Sankthans bål på engen, hvor der blev
samlet et ordentligt bål, ved hjælp af byen borgere. Båltalen blev holdt
af vores lokale byrådsmedlem Unnie.
Igen i år har der været afholdt fællesspisninger. Der har blandt andet
været holdt påskefrokost og Oktoberfest - som altid var der mange deltagere.
I samarbejde med de andre foreninger i byen, har vi afholdt Halloween i
klubhuset. Der var fælles fakkeloptog fra gadekæret ned til sportspladsen. Antallet af deltager var få, så det overvejes om det skal afholdes
igen.
Igen i år var der Juletræsfest, med start i kirken med gudstjeneste, med
luciaoptog, der var god opbakning til dette arrangement.
Fastelavn startede i kirken med gudstjeneste, og efterfølgende i forsamlingshuset til en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning.
Arkivet
Lokalarkivet har igen i året haft en hel del besøgende. Mange har medbragt billeder og andet materiale, som har med Havrebjergs slægter,
foreninger, huse og gårde at gøre – det er dejligt at der stadig er interesse for at bevare oplysninger om sognets fortid og nutid.
Til Åbent Arkivaften i marts 2017 var foredragsholderen Ib Hald Hansen,
Drøsselbjerg, der morsomt og medrivende fortalte om sin barn- og ungdom i Havrebjerg – til en velbesøgt aften.
I november afholdt vi, sammen med de andre lokalarkiver, Arkivernes
Dag, denne gang var temaet Skoler.
Vi har en hel del billeder og dokumenter om sognets skoler langt tilbage,
og det var i dagens anledning samlet til en fin ”udstilling”.
Der rettes også en del henvendelser fra personer, der har/har haft tilknytning til Havrebjerg.
D. 13. marts 2018 holdt vi Åbent Arkivaften i Forsamlingshuset, hvor vi
havde været heldige at få 2 tidligere beboere til at fortælle om deres
opvækst i Havrebjerg. Det var meget hyggeligt og fornøjeligt og trak
over 70 gæster til foredraget. Der var som altid en rigtig god stemning,
og der var god gang i snakken.
Vi forsøger fortsat at hverve nye medlemmer til arbejdet i arkivet – vi
håber det lykkes.
Vi arbejder videre i lokalarkivet og venter stadig på en afgørelse om
vores fremtid – der er intet nyt fra kommunen men –vi håber på at få
lov til at blive ”over gården nede i kælderen”
Fortsætter på side 18
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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.
Sognepræst
Bente Viuf
Tlf. 24960778 bhv@km.dk
Hjemmeside: www.benteviuf.dk
Facebook: Sygehuspraesten Slagelse Sygehus
Træffes efter aftale.
Træffes ikke fredag.
Provst og sognepræst
Ulla Thorbjørn Hansen
Frankrigsvej 9, 4200 Slagelse,
Provstikontor: Bredegade 7A,
4200 Slagelse
tlf. 30300866 uth@km.dk
Træffes efter aftale.
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
Søndag d. 13. maj kl. 10.00
v/GRSE
Søndag d. 20. maj kl. 10.00
v/LUJ
Søndag d. 27. maj kl. 14.00
v/KAL, inkl. lejlighedskor (se
omtale side 24 i Havrebjerg
Nyt)
Søndag d. 3. juni kl. 10.00
v/KAL
Søndag d. 10. juni kl. 10.00
v/GRSE
Søndag d. 24. juni kl. 10.00
v/UTH
Søndag d. 1. juli kl. 14.00
v/Morten Brøgger
Søndag d. 8. juli kl. 10.00
v/KAL
Søndag d. 29. juli kl. 10.00
v/LUJ
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen
KAL: Katja Liebst-Olsen
LUJ: Lone Uldall Jørgensen
GRSE: Grith Seersholm

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!

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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Fortsat fra side 12
Museet/Frysehuset
I løbet af 2017 åbnede vi en udstilling af husflid fra Havrebjerg og omegn. At arkivet så samtidig havde en udstilling om skoler i Havrebjerg i
samme lokale, bidrog til en god oplevelse.
I løbet af året havde vi mange gæster, som nød at se Frysehuset og
arkivet bl.a kom 15-20 gæster fra Midgårdscentret.
Tre torsdage i julemåneden holdt vi sammen med arkivet Julestue. Som
andre år blev der solgt spegesild og der blev næsten udsolgt i år.
Museet har været vist på den digitale skærm på Slagelse Bibliotek og
kommer på igen. Sidst er der kommet omtale af museet på siden ’Dit
Slagelse’
Hjemmesiden
I forbindelse med Generalforsamlingen sidste år, fik vi introduceret et
nyt udseende af webstedet Havrebjerg.dk. Samt en ny måde at håndtere hele webstedet på.
Det har blandt andet betydet, at der nu er flere, der bidrager med indhold. De er fordelt på:
1 Webadministrator: Claus—1 Redaktører: Irene—7 forfattere
Forfatterne repræsenterer de fleste organisationer/foreninger vi har i
Havrebjerg. Og kan dermed direkte udgive indlæg, vedrørende deres
’område’.
Vi har afholdt en række ’Workshops’, for at introducere de nye bidragydere til systemet. Og håber snart at kunne få arrangeret en ny række.
Dels for at opfriske og introducere nye tiltag, dels for at give nye bidragydere introduktion.
Er der andre, der ønsker at være med, kan man henvende sig til redaktøren eller administrator, for at blive oprettet som bruger. Det kan også
ske via: https://havrebjerg.dk/register/ - hvor Irene og Claus, så kan
aktivere adgang.
Der er siden introduktionen af den nye portal, blevet udgivet 106 indlæg, og lagt 499 begivenheder i kalenderen.
Der er ca. 450 hits (besøgende) om dagen, hvoraf ca. 80% er under 1
minuts varighed. (For størstedelen sikkert robotter). Men omvendt er
der altså ca. 90 daglige besøg af over 1 minuts varighed. Og 4% (18) er
på webstedet over 30 minutter.
Da det med det nye system også er muligt at synkronisere kalender og
’syndikere’ indhold, skal det huskes at disse muligheder også tæller
med, i ovenstående hits.
Muligheden for kontakt via en formular på portalen, har givet en del
henvendelser, hvor de fleste har drejet sig om leje/booking af forsamlingshuset. Men også lokalarkivets arbejde med registrering af navne
med tilknytning til Havrebjerg, har givet henvendelser. Så der er interesse for disse navneregistreringer.
Flere kan bidrage...Som nævnt inviterer vi gerne flere bidragsydere til
at være med. Men alle opfordres til at bidrage – det kan være med billeder, indlæg, videoklip med videre. Brug kontaktformularen, eller kontakt Irene eller Claus.
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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.hoevehavrebjerg.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!

Livet begynder ved de 80?
Har sakset dette fra et avislæserbrev og kom til at tænke på,
om der er andre end mig, der lidt selvironisk genkender fortællingen?
Ved en sammenkomst fortalte en 85-årig mig, at han havde gode nyheder til
os i 70’erne. De første 80 år er de sværeste. Når du når de 80, vil alle bære
din bagage og hjælpe dig med trapperne. Hvis du glemmer dit navn, en andens navn, en aftale eller dit eget telefonnummer, eller hvis du lover at være
tre steder på samme tid, eller ikke kan huske, hvor mange børnebørn du har,
skal du bare sige, at du er 80 år.
At være 80 er absolut bedre end at være 70. Er du i 70’erne, er folk lidt sure
på dig for alt, hvad du gør forkert. Ved 80 har du en perfekt undskyldning, uanset hvad du gør. Hvis du handler dumt, er det din anden barndom. Alle søger
efter symptomer på indskrænkning af din hjernefunktion. Hvis du ikke fortæller
om det, finder de aldrig ud af det.
Når du er i 70erne, forventer de, at du går på pension, at du flytter i sommerhus, og at du klager til din læge over de småskavanker, du altid har haft. Du
siger til alle, at de skal stoppe deres mumlen, fordi du ikke kan forstå, hvad de
siger, og fordi hverken du eller de ved, at en stor del af din høreevne reduceret.
Hvis du overlever, indtil du er 80, er alle overrasket over, at du er i live. De
behandler dig med respekt bare for at have boet her så længe. Faktisk synes
de, at det er fantastisk, at du stadig kan gå rundt og tale fornuftigt med dine
medborgere.
Tak dine venner og bekendte for deres forståelse og sats nu på at nå de 80.
Det er den bedste tid i dit liv. Folk tilgiver dig næsten alt. Livet begynder nok
først for alvor ved de 80.
Her sluttede den 80-årige sin beretning og så sig usikkert om i lokalet.
Hvor var det nu lige, han var?
Med venlig hilsen (til de 70-årige)
Klum
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Flemming

Høng Centret
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Lejlighedskor til Trinitatis
– samarbejde mellem Havrebjerg og Sct. Peders Kirker
Organisterne Viola Chiekezi og Theis Lyng Reinvang inviterer
alle interesserede til at være med i et lejlighedskor.
Der er 4 korprøver, og man skal kunne komme til mindst 3 af dem. Vi øver onsdag d. 9.
maj kl. 18.30-20.00, tirsdag d. 15. maj kl. 18.30-20.00, torsdag d. 24. maj kl. 18.30-20.00
og lørdag d. 26. maj kl. 16.00-17.30. Vi øver i Sct. Peders Kirke. Målet er at deltage ved 2
gudstjenester Trinitatis søndag d. 27. maj: Først kl. 10.00 i Sct. Peders Kirke og dernæst kl.
14.00 i Havrebjerg Kirke.
Alle kan være med!
Mød op, eller evt. ring for yderligere information til
Viola på 5012 4551 eller til Theis på 3118 8873

Hej, jeg hedder Viola Chiekezi, og jeg er
en af de nye organister, som I vil møde i
Havrebjerg Kirke.

Jeg er 41 år gammel, og har været ansat
ved Sct. Peders Kirke i Slagelse i 9 år.
Inden da var jeg organist i Sankt Olavs
Kirke i Tallinn. Jeg er født i Estland, og
bor i Korsør med min familie.
Jeg er uddannet organist i henholdsvis
Estland og Danmark.
Theis Lyng Reinvang og jeg spiller begge
i Havrebjerg Kirke, og vi er meget glade
for den modtagelse vi har fået af både
Havrebjerg Menighedsråd og menigheden.
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Hans Gunnar Arentz’
erindringer
(forsat fra tidligere)
Den 4. maj
Den 4. maj om aftenen var der bestyrelsesmøde i
idrætsforeningen hos os. Jeg husker at tømrermester Charles Hansen og smedemester Roger
Witthøft deltog. Det var på forhånd aftalt, at der
skulle holdes pause og drikkes kaffe, når de danske nyheder fra BBC var
i æteren. Da nyheden om tyskernes kapitulation kom, udbrød der total
tumult. Smedens kommentar var ”Det var li’ godt satans”. Hans Jørgen
løb ud i køkkenet og omfavnede min mor, og i sin iver væltede han kaffen over de æbleskiver mor havde bagt, så der blev serveret
”forhåndsdyppede” æbleskiver, som Hans Jørgen kaldte det. Alle omfavnede alle, mørklægningsgardinerne blev fjernet, far satte en pære i den
udendørs gårdslampe for første gang siden mørklægningen. Den blev
tændt og den brændte hele natten. På et tidspunkt hentede han
”Frihedssangen”, som også lå gemt i bunden af et af bistaderne. Og så
skete der noget helt specielt. Både Charles Hansen og Witthøft var medlemmer af sangkoret, og det var mor og Marie også. Og Minna kunne
spille ”fra bladet”, d.v.s spille efter noder uden forudgående øvelse. Så
pludselig stod vi alle samlede om klaveret i havestuen og forsøgte efter
bedste evne at synge ”Frihedssangen”, sikkert ikke særlig kønt, men
særdeles velment, og vi var garanteret blandt de første i Danmark, der
sang den.
Nå, bestyrelsesmødet blev naturligvis afsluttet, og medlemmerne stod i
entreen og var ved at tage tøj på, da det lidt uventet ringede det på
døren. Det var Jens Peter Jensen, kaldet ”Lys og Kraft” fordi han aflæste
el-målerne og havde opsyn med ”Nordvestsjællands Elektricitetsværks
Transformatorstation” som ligger nogle få hundrede meter fra skolen.
Jens Peter meddelte meget kort og meget alvorligt: ”De har besat
transformatorstationen”. Der gik lidt af et gys gennem alle. ”Besat”, det
var jo noget tyskerne gjorde, og helt naturligt sagde smeden
”Tyskerne”? ”Nej, frihedskæmperne” svarede Jens Peter, og stemningen
løftede sig igen. Det kunne næsten ikke være mere spændende. Problemet var, at de stakkels frihedskæmpere ikke havde noget at spise og
drikke, og de havde ingen madrasser, puder og tæpper. Mor gik straks i
gang med at brygge noget kaffe, og de fik de sidste ”forhåndsdyppede”
æbleskiver samt noget brød og lidt pålæg. Det kneb mere med tæpper
og dyner. Pludselig var jeg aftenens helt, jeg vidste jo, at byens største
madras, var den vi brugte til gymnastik, så jeg foreslog, at de kunne
låne gymnastikmadrassen, og sådan blev det. De følgende dage undlod
jeg ikke at gøre opmærksom på, at det var min ide.
Det var langt over midnat, da vi gik i seng. Jeg havde jo ingen forudsætning for at ane, hvad denne dag betød, hvad den var begyndelsen
til, ja ikke engang hvad den var slutningen på.
Fortsætter på side 36
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Askehavegaard.dk
Vores årshjul er nu landet på temaet ”Krop og bevægelse”. Så i de
næste mange uger bliver brugen af
sanglege, stafet, motoriske øvelser
og meget mere, intensiveret betydeligt. Og de værktøjer som vi fik,
da vi blev certificeret til Bevægelsesinstitution bliver brugt for fuld
skrue.
Vores ældste børn i børnehaven er
"krudtuglerne", og krudtuglerne
starter jo i skole til sommer. Man
kan på mange fronter mærke, at
skoleparatheden er ved at melde
sig. Der bliver udfordret grænser
på en anden måde. De har været
på besøg på Stillinge skole under
teater-ugen, og se generalprøven
på deres teaterstykke. Til juni skal
Krudtuglerne besøge Stillinge Skole
igen, og være med til en rigtig skoledag i 0. klasse.
Forårets arrangementer
Vi afholder traditionen tro Bedsteforældredag onsdag d. 9. maj kl. 9
-12. Bedsteforældrene medbringer
en plante, som de sammen med
børnene planter i krukker og bede.
Børnene synes, at det er fantastisk
at have bedsteforældrene med på
”arbejde”, så de kan se, hvad de
laver til hverdag. Slutteligt spiser
de madpakker sammen til stor fornøjelse for alle parter.
Forårets forældremøde afholdes
onsdag d. 23. maj fra 19.00-21.00.
Aftenens program består af, personalet fortæller om børnenes forløb:
Larverne, Myrer, Græshopper og
krudtugler. Både hvordan de arbejder, børnenes reaktioner og det
endelige resultat. Man hører om
børnenes hverdag generelt, nye
tiltag og eventuelle hjertesuk fra
personalet. F.eks. bliver det bare
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meget nemmere både for personale og forældre, når der er navn i
børnenes tøj…
En anden traditionsrig dag i maj er
vores arbejdsdag, som holdes lørdag den 26. maj 09.00-16.00, hvor
vi alle giver en hånd, både børn og
voksne, for at gøre børnehaven
forårs og sommerklar. Der vil som
altid være opgaver for enhver
smag og evner, fra køkkentjenesten til malerarbejde, fjerne spindelvæv osv. Udover alt det arbejde, er der selvfølgelig masser af tid
til hygge, lege og snakke. Det er
en rigtig hyggelig dag i familiens
tegn og det er med til at skabe et
godt sammenhold i Huset.
Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til
Freja B, som er startet i børnehaven hos krudtuglerne d. 1. april.
Anna-Camilla, som starter i børnehaven hos myrerne d. 1. maj.
Bertram, som starter i børnehaven
hos
myrerne
d.
1.
maj.
Victor, som starter i vuggestuen
hos Larverne d. 1. maj.
Vi håber, at I får en fantastisk tid
her i Askehavegård.

(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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Sankt Hans på engen den 23. juni 2018
Der vil som altid blive holdt Sankt Hans på engen. Der bliver sat telt op med borde og
bænke og den store grill tændes. Der vil være mulighed for at grille medbragt mad. Drikkevarer kan købes på pladsen. Den lille grill tændes også og der vil være snobrødsdej og
ketchup, sennep og syltetøj som tilbehør.
Der kan køres grene på engen fra den 1. april – 31. maj.

Venlig hilsen
Sogneforeningen

ARKIV.DK
Kære brugere af www.arkiv.dk
Vi har daglig besøg på Havrebjergs billeder, og det er dejligt, men vi har en lille bøn,
hvis I finder fejl eller kan bidrage med navne på nogen af personerne på billederne
hører vi meget gerne fra jer, så vi kan få rettet.
I skriver bare f.eks.: B30, havrebjerg (der mangler 2 navne) samt de rettelser I måtte
have, og send til arkivet@havrebjerg dk eller ole@kassan.dk
Der ligger lige nu 1377 foto på siden.
Med venlig hilsen
Havrebjerg Lokalarkiv

Kulturdag

BEMÆRK!

Kulturdagen bliver d. 8. september, og ikke som der blev skrevet i sidste H-Nyt.
Nu kan alle sætte dagen af til morgenmad, hyggelig musik
og pølsevogn og aktiviteter.
Hilsen
Børge Sørensen
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(Fortsat fra side 28)

Ny hjemmeside
I forbindelse med, at vi blev til en
privat institution ved årsskiftet, har
vi
fået
ny
hjemmeside.
Så vi er nu at finde på:
www.askehavegaard.dk
Vi har ligeledes benyttet lejligheden til at udvide vores åbningstid,
så vi nu har åbent:
06.00-17.00 mandag til torsdag
06.00-16.00 fredag
Askehavegård Børnehave 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 Børnehave kan
være stedet for netop jeres
barn, så ring og få en snak eller
kom forbi og se, hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

Invitation til
åbent hus
I forbindelse med vores traditionelle arbejdsdag,

lørdag den 26. maj,

holder vi åbent hus for eventuelle nye børn og forældre, for at
skabe opmærksomhed omkring
vores dejlige ”Hus” og vise kommende legekammerater, hvor
sjovt vi har det og hvor beskidte,
vi kan blive…
Så hvis I tænker, at Askehavegård børnehus kunne være stedet for jeres barn og jer, så kom
og få en snak med personale og
forældre.

Vi er klar til at tage imod
med åbne arme fra
kl.11.00 til 15.00.

Bestyrelsen for Havrebjerg Forsamlingshus
Efter generalforsamlingen den 15. marts 2018,
ser bestyrelsen i Havrebjerg forsamlingshus ud på følgende måde.
Formand
Næst formand
Kasserer/udlejning
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
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Per Petersen
Hans P. Pedersen
Connie Rasmussen
Erik Andersen
Anne Fagerlin
Berit Kristensen
Frank Dehli
Max Larsen

mobil: 6046 5525
mobil: 5132 5844
mobil: 4045 5066
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Fortsat fra side 26.
Men en dag mange år senere sagde jeg til Lars: ”Uanset hvor gammel
og senil jeg bliver, glemmer jeg ikke den 4. maj 1945”.
Skolestart
Jeg startede i 1. klasse i 1942 vistnok tirsdag den 24. marts, 4 måneder før jeg fyldte 7 år. På det tidspunkt var jeg meget fortrolig med at
gå i skole, for allerede da jeg var omkring 5 år, begyndte jeg at deltage
i frk. Madsens timer. Der var 2 betingelser: jeg skulle være stille, og
jeg måtte ikke forlade klassen i utide. Jeg havde mine favoritfag, bl. a.
historie og geografi, og så vidste jeg præcis, hvornår frk. Madsen læste
historier for børnene. I henhold til den gældende landsbyskolelov, gik
man 2 år i 1. klasse, 2 år i 2., og 3 år i 3 klasse.
Frk. Madsen var lærerinde for 1. og 2. klasse, og far var lærer for 3.
klasse. Alle klassetrin gik i skole 5 dage om ugen. I byskolerne var der
syv klasser i folkeskolen, og børnene gik i skole 6 dage om ugen.
Et af mine første skoleminder er fra før jeg officielt startede i 1.klasse.
Det var første skoledag for de nye elever, og Helge Jensen, eller som
han hed, fiskemandens Helge gav mig et minde for livet! Normalt sad
de helt nye elever i 1. klasse forrest i klassen, og 2. års eleverne sad
umiddelbart bagved, og det system fortalte frk. Madsen de nye elever
om. Men Helge havde sat sig på absolut bagerste række. ”Du skal sidde heroppe”, sagde frk. Madsen, og Helge svarede: ”Nej jeg vil ej”.
Debatten varede et par minutter, og frk. Madsen lod til sidst Helge sidde bag i klassen, helt alene. Jeg var både rystet og imponeret over Helges mod, man satte sig jo ikke op imod frk. Madsen. Men da anden
time startede, havde Helge lige så stille sneget sig op på første række
og fundet sin plads.
Da jeg selv startede i skolen var det bl. a. sammen med Bendt – midtermanden i ”Kellerbendergurli” – min bedste legekammerat. Vi var
sidemænd i de 4 år, jeg gik i Havrebjerg Skole.
Andre elever på mit hold var Arne Helmersen, ægmandens Erik, Kaj
Larsen, Ryge Ejners Karl Jørgen og Richards Jørgen. Han var lidt overvægtig, let rødhåret og havde flyveører, så han var et oplagt emne for
drillerier, men jeg mindes ikke, at der blev drillet eller moppet ret meget. I gymnastiktimerne var Jørgen god til at sidde under bukken og
holde på den, så den ikke væltede, når vi andre sprang over. En af Jørgens bemærkninger fra det første skoleår er gået over i historien, altså
min historie. Det var da han sagde: ”Frk. Madsen, min blyant kan ikke
skrive 2-taller”. Der var en del andre ting, som Jørgens blyant ikke
kunne. Så var der Leo, hvis mor var meget svær at forstå, dels fordi
hun manglede en del tænder, og dels fordi hun var polak og snakkede
med kraftig accent. I Havrebjerg sagde man for øvrigt ikke ”polak”,
men ”polak” med tryk på første stavelse.
Fortsætter side 42
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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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PÅSKEFROKOST SKÆRTORSDAG
Vi har lige holdt Påskefrokost med stor succes. Der var 67 tilmeldte. Der
var livlig snak og dejlig stemning. Der blev spist godt af den
lækre mad, som Charlotte og
Lars havde lavet. Dejligt at se
den store opbakning, vi har her
i byen. Også stor tak til alle der
gav en hånd med undervejs og
til sidst. TAK!

HUSK!

Næste fællesspisning er
den 9. juni.
Med venlig hilsen
Festudvalget

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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Åben arkivaften
13. marts 2018
Det blev en fantastisk aften i
Havrebjerg
forsamlingshus
tirsdag den 13. marts, hvor
der mødte mellem 70 og 80
mennesker op for at høre
Kirsten og Anne Grethe fortælle om deres barndom og ungdom i Havrebjerg. Udgangspunktet
var et billede i avis og Ugenyt som fortalte om deres bedrifter på
håndboldbanen hvor de havde opnået en målscore på 61-0 i turneringen.
Flere af de fremmødte havde været med på holdet, så det blev utroligt at høre om tiden for mange år siden.
Begge ’piger’ fortalte levende om de oplevelser de havde haft med
naboer, som havde givet mange dejlige oplevelser fra tiden som den
var dengang.
Arkivets frivillige mærkede tydeligt genhøret med smil og latter, og
arkivet får igen mange besøg med ’gamle’ billeder og andet materiale
som henviser til en dejlig aften.

40

Bestyrelsen i
Havrebjerg
Sogneforening
2018
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

Frank Dehli
Krænkerupvej 38
4200 Slagelse
Tlf. 20785599
dehlifrank@gmail.com
Suppleant
Søren Nellemann
Ådalen 16
4200 Slagelse
Tlf. 30531972
mail@nellefrim.dk
Jarl Piil Roed
Krænkerupvej 55
4200 Slagelse
Tlf. 22663234
bamse110585@gmail.com
Revisor
Charlotte Rasmussen
Sekretær
Irene Hedengran
Tlf. 51282851

irenehedengran@gmail.com

Claus Kofoed Nielsen
Kirkestien 7
4200 Slagelse
Tlf. 22331115
claus.kofoed@kirkestien.dk

Sogneforeningen
sogneforeningen@havrebjerg.dk

Unnie Linette Brown Oldenburg
Smedelodden 8
4200 Slagelse
Tlf. 41190871
unnieb@hotmail.com

Lokalarkivet
arkivet@havrebjerg.dk

Museet
museet@havrebjerg.dk

Hjemmesiden
hjemmesiden@havrebjerg.dk
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Fortsat fra side 36
I samme klasse, men et alderstrin over mig, gik bl. a. Henning Poulsen
og Finn Issøe Nielsen, der begge hørte til i flokken af faste legekammerater.
Af pigerne husker jeg bedst slagterens Anni, som jeg gik til dans med
hos hr. Wulff i 4 – 5 år. Anni var min første kæreste. Når man var kærester, gik man ud sammen i pausen, når der var bal i forsamlingshuset. Jeg har været 9 – 10 år, da vi blev ”forlovede”, og Anni var et par
år ældre. Jeg aner ikke, om Anni vidste, vi var forlovede. En anden pige, jeg husker tydeligt, var Wanda. Hun var noget af det mest eksotiske, Havrebjerg Skole kunne præstere. ”Man” sagde, hun var sigøjner,
og navnet kunne tyde på det, men hun hed et ganske almindeligt ”sennavn” til efternavn. Hendes far var omrejsende gøgler, og kom forbi
Havrebjerg hvert år i en årrække. Han medbragte luftgynger, karrusel,
skydetelt samt Wandas mor, der var billetdame, spåkone og passede
skydeteltet. I de første år slog de butikken op, hvor håndboldbanerne
senere kom til at ligge. Wanda gik i skole i Havrebjerg 1 til 2 uger om
året, og min far berettede senere, at hun var en ret dygtig pige, især
når man tog hendes uregelmæssige skolegang i betragtning. En anden
skolekammerat – både i Havrebjerg og senere i Slagelse - var Poul
Arentzen på Raunshøj i Lille Blæsinge. Lige efter krigen fik hans far 7 –
8 remonter (militærheste) i pleje. Tyskerne havde forladt kasernen i
Slagelse, og omegnens landmænd kunne tjene en skilling på at passe
hestene, indtil den danske hær var etableret og kunne gøre brug af
dem. Vi drenge måtte ride på dem så meget vi ville, men en dag havde
jeg afgjort redet for meget (og uden sadel) og jeg var blevet helt hudløs på indersiden af lårene, så der blev brugt en del kartoffelmel på at
dæmpe smerterne. Lars proklamerede højlydt, at jeg havde tatar på
lårene. Jeg anede ikke, hvad tatar var, men jeg fandt det ikke morsomt.
Der var som sagt ikke meget mobning i Havrebjerg skole, og blev det
opdaget, faldt straffen med det samme. Ægmandens Erik stammede en
smule, og en dag var der en større dreng, der for at drille efterlignede
Eriks stammen. Han havde ikke set, at min far stod lige bag ham. Far
kaldte på drengen, og da han var indenfor rækkevidde, fik han en lussing. Jeg tror, det var sidste gang Erik blev drillet.
Efter 2 år i 1.klasse og 2 år i 2. klasse, kom jeg i 1946 i 3. klasse. Så
var man altså en stor dreng. I ”de små” klasser sagde man ”du” til frk.
Madsen, men når man kom i 3. klasse, sagde elverne ”De” til min far.
Det var simpelthen en del af opdragelsen, man sagde ”De” til voksne
mennesker. Når børnene kom ud af skolen efter 3 år i 3.klasse, sagde
de igen ”du” til far, og det gjorde for øvrigt alle i sognet – dog med en
enkelt undtagelse: frk. Madsen. Frk. Madsen var ”dus” med meget få
mennesker, og det var først efter at vi havde boet i Havrebjerg i mange
år, at far og mor blev ”dus” med frk. Madsen.
Fortsætter på side 44
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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Fortsat fra side 42
Efter sommerferien 1946 startede en ny epoke i min skolegang, da jeg
startede i 1. mellem på Slagelse Private Realskole, i daglig tale kaldet
Dyhrs Skole, og i 1948 skiftede jeg igen skole, denne gang til Slagelse
Kommunale Gymnasium, også kaldet Almenskolen. Min skolegang endte
med en middelgod/-dårlig realeksamen i 1951.
Leg
En meget væsentlig del af vores leg foregik udendørs, bl. a. i haven og
skolegården. Der blev også leget meget i engen og omkring åen og gadekæret. Blæsinge Bakker var også en elsket tumleplads, men da de lå
et par kilometer væk, blev bakkerne ikke besøgt helt så ofte. Så legede
vi naturligvis meget hos vore venner, d.v.s. hos Clausager, i Hus 4 og
hos Egon og Henning. Haven var stor, der var masser af store buske og
mange træer. Det altdominerende træ i haven var ”det store træ”, en
kæmpemæssig elm. Omkring 2002 blev den fældet, da den var ved at
være farlig for sine omgivelser, og da jeg så stubben i 2006 estimerede
jeg diameteren til at være næsten 2 meter. Så ”det store træ” var stort.
I gennem årene byggede vi et utal af huler i træet. Stammen var som
sagt meget tyk, og først ca. 3 meter oppe gik store grene ud i alle retninger. På det sted var det let at bygge en hule med plads til 5 – 6
børn. En gang sad jeg oppe i træet sammen med min kusine Minna og
min mor, da Niels Oluf Nielsen – en lokal landmand - kørte forbi på cykel. Da han hørte min mors stemme, drejede han hovedet for at se, om
det kunne være rigtigt, at skolelærerens kone sad oppe i træet, og i
næste sekund kørte cyklen i grøften og Niels Oluf væltede af. Mor kunne
også stå på hænder og slå kraftspring, da hun var over 40 år. Når skolebørnene var ved stranden var det helt store nummer, at min mor skulle stå på hænder. Så stoppede hun kjolen op i de laksefarvede og stod
på hænder. Jeg var pavestolt, for jeg tror ikke, der var andre, hvis mor
kunne eller turde lave det nummer.
Af og til var vi i ”krig” med andre drenge. ”Vi” var i den forbindelse også
Hans og Niels Clausager, og krigen var for det meste mod pastor Opdrups drenge, Asger og Helge. Krigen bestod bl. a. i, at man rev hinandens huler ned og stjal eventuelt brugbart materiale til sin egen hule.
En gang havde vi revet deres hule ned. Den var placeret i præstens have i et kastanjetræ, der stod lige i kanten af gadekæret. Vi hjembragte,
hvad vi kunne bruge, bl. a. nogle sække og et gammelt tæppe. Næste
dag ringede pastor Opdrup på døren og bad om sin kones badekåbe,
som drengene havde fået med op i træet. Min mor var et stort spørgsmålstegn, men vi måtte jo indrømme, at vi havde lånt nogle sække og
klude i præstens træ, og der var måske også lige en badekåbe.
Haven var en ideel legeplads. Vi spillede bold, boccia og kroket, vi skød
med bue og pil, først med hjemmelavede buer og pile, men på et tidspunkt fik Lars (meget mod mine forældres vilje) en rigtig bue i fødselsdagsgave. Den kunne skyde langt, og den kunne også nedlægge en due
– desværre en brevdue. Den blev begravet hurtigt og dybt!
Fortsættes side 46
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Bestyrelsen for Havrebjerg
Gymnastik- og Idrætsforening
Formand
Bjarne Gram
Kalundborgvej 106
22638037
bjgram67@sol.dk

Menigt medlem
Erik Winther
Krudthusvej 21
41283289
erw4200@gmail.com

Næstformand
Kaj Jensen
Havrebjergvej 11
24648094 / 58869170
kajbjens@gmail.com

Menigt medlem
Max Larsen
Ådalen 20
25331291

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

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

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

Suppleant
Lykke Brix
Krænkerupvej 78
22888619
hlykkebrix@gmail.com

Krolf-Formand
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
40249488
akseltagmos@gmail.com
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Fortsat fra side 44
En aften efter spisetid legede jeg med Kjeld og Bendt. Kjeld var kravlet
op i et af havens kastanjetræer, og Bendt og jeg ventede på at følge
efter ham. Men så langt nåede vi ikke, for Kjeld havde trådt på en rådden gren, der pludselig knækkede, og Kjeld røg ned og landede lige
foran os. Han havde slået sig lidt, og han tabte vejret, hvilket virkede
meget uhyggeligt på os alle tre. Bendt skyndte sig hjem og fortalte Albert og Martha, at Kjeld var død, og jeg alarmerede selvfølgelig far og
mor. Kjeld fik hurtigt vejrtrækningen i gang, og vi fulgte ham hjem.
Det endte med, at de voksne fik en kop kaffe sammen i Hus 4. Næste
dag kunne vi berette, at Kjeld havde været mindst 20 meter oppe i
træet, da grenen knækkede, og det troede ”man” så på!
Skolegården var som sagt også en populær legeplads. Der blev spillet
rundbold og langbold og pind, der var en simpel variation af cricket.
Om sommeren efter aftensmaden kunne vi ofte samle 12 – 15 børn og
unge, og så blev der spillet bold, til det blev mørkt.
Tude Å med den tilstødende eng var en vidunderlig legeplads. Tude Å
var sognegrænse mellem Havrebjerg og Sankt Peders Landsogn
(Slagelse) og var amtsgrænse mellem Holbæk Amt og Sorø Amt, så
dem på den anden side af åen var ”fremmede”. Clausagers eng fulgte
åen på en strækning af ca. 1½ km, og her havde vi fri adgang. På den
anden side af åen tilhørte jorden Brorupgården og dels Valbygården,
begge ejet af Hofjægermester Beck. Beck var altid rar og venlig, og vi
måtte lege alt det, vi ville på Brorupgårdens område.
Valbygårdens skov, der også grænsede op til åen, var et virkelig spændende område, for alle vidste at skytten ville komme efter os, ja, måske skyde os, hvis han mødte os. Jeg nåede at møde ham 2 – 3 gange.
Han var stort set altid sur, måske fordi vi forstyrrede vildtet, men han
skød nu aldrig efter os.
Den stejle baneskråning med den tætte bevoksning var en anden yndet
tumleplads. Vi byggede et par huler på engen og baneskråningen. På
banens jord byggede vi i 1944 en slags indianerhytte ved at plante 12–
14 3 meter lange pilegrene i jorden og flettede siv imellem. Det var
helt tæt – også næsten vandtæt – og holdt i mange år. Da jeg besøgte
stedet i 2003 var der naturligvis ingen hytte, men der stod 7 – 8 piletræer i en tæt rundkreds. Det var helt tydeligt resterne af vor hytte.
Fortsættes...

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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Hvor:

Hvad:

Hvornår:

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage
kl. 14.00

Sportspladsen

Hundetræning

Arkivet og
museet

Åbent

Trelleborg

Landsbyernes
Erhvervsnetværk

18. april

Sct. Peders Kirke

Første korprøve

9. maj

Koldhøjvej 3

Kunst i Pinsen

19.-21. maj

Askehavegård

Forældremøde

23. maj

28

Askehavegård

Arbejdsdag

26. maj

28

Askehavegård

Åbent Hus for nye børn

26. maj

34

Forsamlingshuset

Fællesspisning

9. juni

38

Engen

Sankt Hans

23. juni

32

Havrebjerg

Kulturdag

8. september

32

Havrebjerg Nyt

Deadline

12. august
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Tirsdage kl.
19.00 20.00
Torsdage kl.
15.00 17.00

Side:

5
14
8

24
4

2

