
1 

36. årgang - nr. 3 - august 2018 

 

Deltagere ved affaldsindsamlingen den 22. april 2018 
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H 
AVREBJERG NYT udgives 
af Havrebjerg Sognefor-
ening. Medlemskab af Hav-

rebjerg 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 kassere-
ren.  
 
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 7. oktober 
2018 (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 

4 2018 Ultimo oktober 7. oktober (uge 40) 

1 2019 Ultimo januar 13. januar (uge 2) 

2 2019 Medio april 7. april (uge 14) 

3 2019 Medio august 11. august (uge 32) 
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                 Tak!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tak til alle, der glædede os med gaver og besøg 

i anledning af Børges 60 års jubilæum med rugemaskiner 
og Havrebjerg Mølle med fasaner i 50 år. 

 
Dejligt at se så mange ”gamle” medarbejdere og venner 

samt unge, der stadig kommer og hjælper i de cirka 
tre måneder, hvor der stadig er gang i rugeriet. 

 
Tak til Havrebjerg! 

 
Hilsen Eva 

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. 

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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NYT OM HAVREBERG SKOLE 
 
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 midler til etablering af 
eget specialtilbud på Havrebjerg Skole. Anlægsmidlerne skal bruges til 
at ombygge skolen til et kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 
akutpladser. Der er et ønske om at etablere et kommunalt døgntilbud, 
hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats med 
vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk, hvilket 
andre kommuner har gode erfaringer med. 
 
Fredag d. 22/6 var der åbent hus, hvor repræsentanter fra Børne- og 
Ungeudvalget og Slagelse Kommune orienterede de fremmødte om de 
tanker, der er om den fremtidige anvendelse af Havrebjerg Skole. 
 
Det er vigtigt for alle parter, at der er en god dialog i etableringsfasen 
med fokus på de mange samarbejdsmuligheder, der foreligger. Det er 
aftalt, at Lokalhistorisk Arkivs brug af lokaler samt anvendelse af gym-
nastiksal fortsætter uændret. 
 
Døgntilbuddet forventes klar pr. jan 2020. Der vil løbende være en ori-
entering i bladet her om projektets udvikling  
 
Slagelse Kommune 
Center for Børn– og Unge 

HGI Klubhus 
 
På det seneste bestyrelsesmøde blev der vedtaget nye regler for ud-
lejning af HGI`s klubhus. 
 
Fremover er det kun aktive medlemmer der kan leje, og derudover 
skal der samtykke til fra mindst 2 HGI bestyrelsesmedlemmer. 
 
Disse regler er trådt i kraft og evt. fremtidige aftalte lejemål, der ikke 
opfylder ovennævnte kriterier, vil blive kontaktet af bestyrelsen og 
aflyst. 
 
Denne ændring af reglerne for udlejning skal i høj grad ses i lyset af, 
at HGI ikke ønsker at være en konkurrent til forsamlingshuset. 

FACEBOOK 
Havrebjerg Sogneforeningen har en Facebookside, 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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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 



8 

Søndag d. 29. april 2018 blev 3 unge mennesker konfirmeret 
i Havrebjerg Kirke af sognepræst Katja Liebst-Olsen.  

 
Fra venstre ses: Matthias Dohn Oldenburg, 

Bianca Holmegaard Christensen og Daniel Brix Henriksen. 
 

Havrebjerg Kirkes personale og menighedsråd 
ønsker dem hjerteligt tillykke! 

Minikoncert 8. september 

På Havrebjerg Kulturdag 
afholdes Minikoncert i 
Havrebjerg Kirke 
8. september kl. 10.30 
 
Allan Sjølin 
guitarist og mandolinist  
                    
Martin Buono, guitar 
 
Uddannede fra det 
Kongelige Danske 
Musikkonservatorium 
 

HÅBER MANGE VIL BESØGE KIRKEN OG HØRE KONCERTEN 
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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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STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 

Kæmpe konfirmandhold 
i Havrebjerg Sognekirke 

 
I det kommende skoleår bliver der fyldt op i konfirmandstuen de fleste 

torsdage. Hele 16 konfirmander skal gå til konfirmandforberedelse i 
Havrebjerg Kirke, og I vil derfor opleve de unge mennesker både på 

kirkebænkene og i aktion ved gudstjenesterne. Det er desuden min og 
konfirmandernes plan at afholde et par særgudstjenester med tema, så 

hold øje med gudstjenesteplanen i næste Havrebjerg Nyt. 
 

Vi har afholdt infomøde for de kommende konfirmander og deres foræl-
dre, og her underskrev alle konfirmanderne en undervisningskontrakt. 
Jeg glæder mig meget til det kommende undervisningsforløb, og det 

gør de unge mennesker også. 
 

Katja Liebst-Olsen 
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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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Springvandstænding fredag den 4. maj 
 
I starten af maj på en smuk sommeraften holdt vi springvandstænding. 
Der var mødt 35 lokale op. Efter en ristet pølse med brød, en kold fra 
kassen og en kort nedtælling tændte vi springvandet. Nu kan vi alle i 
byen nyde synet af det smukke springvand henover sommeren og frem 
til november. 

Hilsen Sogneforeningen 

FÆLLESSPISNING 
 
Vi har holdt en hyggelig fællesspisning d. 9. juni. 
 
Det var en brandvarm sommerdag og alligevel kom 
vi op på 42 deltagende. 
 
Menuen var marineret squash med rejer, nye kartofler og purløgs-
creme, kalvefrikassé og citronfromage. 
 
Vi havde DJ Michael Rusbjerg til at spille op til dans, og det gjorde 
han godt. Det var en dejlig aften hvor der blev snakket godt ved bor-
dene. 

Vi fik desværre ikke taget nogen billeder denne gang   
Med venlig hilsen  Festudvalget 
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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 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  
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 Sla-
gelse 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. 

HAVREBJERG KIRKE 

mailto:luj@km.dk
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Bemærk: Havrebjerg Kirke vil i 
den kommende periode eksperi-
mentere med én månedlig efter-
middagsgudstjeneste. 
  
 
September: 
Søndag d. 2. kl. 10.00 
- Høstgudstjeneste:  GRSE 
Søndag d. 16. kl. 15.00: UTH 
Søndag d. 23. kl. 10.00:  KAL 
 
Oktober: 
Søndag d. 7. kl. 10.00:  KAL 
Søndag d. 14. kl. 10.00:  KAL 
Søndag d. 21. kl. 15.00:  LUJ 
 
November: 
Søndag d. 4. kl. 16.00 
– Allehelgen: UTH 
Søndag d. 11. kl. 10.00:  KAL 
Søndag d. 18. kl. 10.00:  LUJ 
  
 
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen 
KAL: Katja Liebst-Olsen 
LUJ: Lone Uldall Jørgensen 
GRSE: Grith Seersholm 
 

Kirkekaffe 
i Havrebjerg Kirke 

 
 
Der er selvfølgelig kirkekaffe efter hver gudstjene-
ste 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! 

Gudstjenester i Havrebjerg Kirke 

KIRKEBIL 
 

Ved gudstjenester og arrange-
menter 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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Havrebjergs krolfspillere har deltaget med 21 spillere til årets finale for 
hold og også individuelt, med super gode resultater. 
 
Igen i år blev Havrebjerg Regionsmestre for hold, hvor Balderne med 
Grethe Andersen, Jørgen Nielsen, Max Larsen og Jørgen Nordtorp vandt 
efter 3 runder på nogle gode baner på Holbæk fælled og brugte 444 
slag. Nr. 2 blev også et hold fra Havrebjerg med Kurt Hansen, Jytte Ni-
elsen, Erik Winther og Aksel Tagmos som brugte 446 slag. 
 
Desuden blev Jytte firer hos damerne og Jørgen No treer hos herrerne. 
 
Alle skal deltage ved Danmarksmesterskaberne som foregår på Borreby 
Gods ved Skælskør. 

Hilsen Aksel 
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Havrebjerg Valgmenighed 
søger ny præst 

Havrebjerg Valgmenighed er en fri grundtvigsk menighed i den danske 
Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik. 
Valgmenighedens fællesskab går på tværs af alle sognegrænser, og alle 
er hjertelig velkomne til at blive medlem af Havrebjerg Valgmenighed, 
ved henvendelse til formanden eller kassereren.  
 
Valgmenighederne i Havrebjerg og Høve søger en ny præst, da Nana 
Hauge, som har været præst igennem 5 år, har fået et andet embede 
på Fyn fra den 1. juli. 
 
Tillige har valgmenigheden i Havrebjerg fået ny formand, og det er Ma-
rianne Højland Larsen fra Høng. Henning Ipsen der har været kirkens 
formand igennem en årrække, har ønsket at træde tilbage fra menig-
hedsrådsarbejdet.  
 
Det nye menighedsråd er nu: 
Formand:   Marianne Højland Larsen 
Næstformand:  Henning Jensen 
Kasserer:   Helga Ipsen 
Sekretær:   Tove Stahl Otte 
   Michael Tønning, som også er kirkeværge 
   Anders Tønning 
   Lise Jensen 
 
Selvom valgmenighederne ikke har nogen fast præst for tiden, står kir-
kerne ikke tomme og stille. 
 
Der er planlagt gudstjenester for de næste 2 måneder, og konfirmand-
indskrivning til det kommende hold for både Havrebjerg og Høve valg-
menigheder er også planlagt. Henvendelse kan ske til Lis Toelberg, 
mail: lis.toelberg@gmail.com  
 
Ligeledes er der planlagt litteraturkreds for efteråret i præstegården på 
Høve Mark.  
 
Menighedsrådet har sat sig nogle mål for fremtiden, som skal styrke 
kendskabet til kirken og have et tættere samarbejde med Høve Valg-
menighed, men vi vil fortsat være en selvstændig menighed. 
 
Indtil der bliver ansat en ny præst, vil vi få afløsning til vores gudstje-
nester og andre kirkelige handlinger af vikar-præster.  
 
 

mailto:lis.toelberg@gmail.com
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Havrebjerg Valgmenighed 
Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse. 

 
Læs mere om Havrebjerg Valgmenighed på 

www.hoeve-havrebjerg.dk  

 
Formand Marianne Højland Larsen, tlf. 41278070 

Kommende gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighedskirke: 
 
Søndag den 12. august kl. 9:00 
hvor Rasmus Dreyer fra Sorø prædiker 
 
Søndag den 2. september kl. 14:00 
hvor Simon Høgsbro Larsen fra Århus prædiker 
 
Søndag den 30. september kl. 9:00 
hvor Gunner Lund-Sørensen fra Sorø prædiker 
 
Søndag den 21. oktober kl. 11:00 
hvor Gunner Lund-Sørensen fra Sorø prædiker 
 
Gudstjenesterne er for alle, medlem eller ej, og vi har som regel kirke-
kaffe ved de tidlige gudstjenester, hvor vi kan få en uformel snak om 
alt hvad der rør sig i tiden.  
 
Marianne Højland Larsen 
Borrevænget 7 
4270 Høng 
Tlf. 4127 8070 

http://www.hoeve-havrebjerg.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 

 

SOMMERFORNØJELSER 
 
Det er jo ikke på grund af travlhed med plæneklipning, at 
klummisten – til redaktørens fortvivlelse – først leverer 
indlægget på dagen for deadline. Ej heller kan man så ik-
ke bruge varmen som undskyldning for slet ikke at nå 
frem med skriveriet, fordi regnen, som vi har sukket efter i månedsvis, 
er lidt på vej, og det er uvant med lange ærmer i trøjen eller lange ben i 
bukserne. Og solbrændtheden stilles ikke længere til skue – ærgerligt, 
for det er lidt muntert at se damernes diskrete øjekast efter brune man-
deben. 
 
Jeg mindes ikke tidligere tørke- og varmeperioder, hvor det har været 
så tørt, at man ikke turde smide en smøg eller tændstik over skulderen, 
når man sad på terrassen. Skovbunden kan jo brænde, selv i haven. Nu 
er det vel teori, for hvem kaster vel smøge eller tændstikker i sin have? 
(Her hos os får bladene lov til at ligge mellem buskene). Men sæt nu, at 
man gjorde? Så I den sekvens på facebook, hvor en grill tænder ild til 
noget buskads? I løbet af 30 sekunder var ilden løbet mindst ti meter, 
og der var hushøje flammer. 
 
Men jeg får alligevel associationer til en sommer for (hundrede år?) eller 
i hvert fald for længe siden, hvor der også var en lang tørkeperiode. Jeg 
var som teenager (begrebet var slet ikke opfundet den gang) medhjælp 
på det mindre landbrug på Kalundborgegnen, hvor jeg voksede op. Der 
var bogstavelig talt ikke græs på markerne til dyrene, så alt måtte ud-
nyttes. 
 
Som forlængelse af Kalundborg Fjord ind i landet løber der en lille å med 
brede engdrag til begge sider, og længere ude også til begge sider er 
der nogle lave højdedrag. Vi havde jord helt ud til engene, men agerjor-
den var (er vel endnu?) adskilt fra engene med en grøft, hvor der altid 
var lidt vand i bunden, også i tørketider. Som følge deraf var de brede 
grøftekanter altid frodige med græs og andre saftige planter. Så hver 
morgen i lang tid – indtil der kom regn – måtte jeg spænde for (til nuti-
dens børn og unge må jeg vel forklare, at ”spænde for” betyder at 
spænde en hest eller to foran en vogn) og af sted med leen i vognen og 
slå så meget græs på grøftekanten, som der nu var brug for den dag, 
Køerne skulle have det som tilskud, når de kom ind til aften for at blive 
malket. Heldigvis var grøften så lang, at der kunne begyndes forfra, når 
man nåede til enden. 
 
Hvordan hest, seletøj og vogn så ud og var indrettet, kunne der skrives 
en hel smøre om, men det er en anden historie. 

Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 
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Arrangementer HAVREBJERG KIRKE 

SPIL DANSK DAG 
 

Den 1. november er Spil Dansk dag i konfirmandstuen, 
hvor Marianne Ricke spiller som hun plejer fra kl. 10.00 til kl. 12.00. 

Der vil være kaffe og kage. Alle er velkomne. 
  

UDSTILLING 
 

Den 10. & 11. november er der udstilling af 
moderne billed- og skulpturkunstnere i Havrebjerg Kirke: 

 Billedkunstner Beth Mohr og skulptør Marianne Schultz 
Åbent lørdag fra 11.00 – 16.00, søndag fra 10.00 –16.00 
Der er gratis adgang. Slagelse Turistforening er arrangør. 

 
Håber mange vil kigge ind og bakke op om arrangementerne. 

  
Hilsen Anette Fredslund 

Havrebjerg Menighedsråd 

Havrebjerg Kirkes gamle messehagel er slidt op, og det var på tide at få 
anskaffet en ny. 
 
Ved et menighedsrådsmøde i marts havde vi besøg af Elisabeth Hoff-
mann, som har mange års erfaring i at fremstille kirketekstiler. Hun 
havde forskellige messehageler med, som vi kunne se og prøve.  
  
Mulighederne var mange både med hensyn til valg af farver, motiver og 
stof. Stofprøver blev også taget med over i kirken, så vi kunne se hvor-
dan det tog sig ud i forhold til kirkens øvrige inventar, og efter drøftelse 
og overvejelser af de forskellige muligheder, blev en ny messehagel 
bestilt.  
 
Den nye messehagel til Havrebjerg Kirke er fremstillet i hvid brokade 
med gyldent silkefor, og der er broderet motiver med guldtråd både for 
og bag. 
 
Hvid er ifølge gammel tradition festens farve, og hvid er glædens, lysets 
og renhedens farve. 

Fortsætter på side 26 

Nyt messelhagel i HAVREBJERG KIRKE 
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Fortsat fra side 24 
 
På forsiden af messehagelen ses et såkaldt Kristusmonogram. Vi ser 
bogstaverne I H S ”viklet” ind i hinanden. Oprindelig var disse 3 bogsta-
ver en forkortelse af navnet JESUS på græsk. De kan også tolkes som 
en forkortelse af det latinske: Iesus Hominem Salvator, som betyder 
”Jesus, menneskers frelser” og Iesum Habemus Socium ”vi har Jesus 
som kammerat” og In Hoc Signo ”ved dette tegn”. Hvis man læser på 
dansk kan bogstaverne ses som en forkortelse af ”Jesus, Herrens søn.” 
 
På bagsiden af messehagelen – den side som ses, når præsten vender 
sig mod alteret - ser man et kors med stiliserede kornaks. 
 
Kornaksene er valgt af flere grunde; dels er vi jo i HAVREbjerg, og kir-
ken ligger smukt i et landskab fyldt med bølgende kornmarker. Dernæst 
er kornakset et kristent symbol: det er et symbol på det spirende, nye 
liv – ja det er et symbol på Jesus Kristus selv, der som kornet må dø, 
for at nyt liv kan spire frem. 
 
”Hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det kun det ene frø, 
men hvis det dør, bærer det mange fold.”  Johannes Evangeliet 12,24. 
Messehagelen blev første gang brugt ved gudstjenesten i Havrebjerg 
Kirke Trinitatis søndag d. 27. maj.  

Lone Uldall Jørgensen 
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Cirkusbesøg  
Det var en skøn dag den 2. juni, 
da næsten hele børnehaven og de 
store fra vuggestuen tog med en 
lejet bus til Cirkusland. Ungerne 
elsker, når der sker noget speci-
elt. Og når turen så går til cirkus, 
så er det virkelig spændende. Vi 
blev taget godt imod, da vi an-
kom. Der var både filmhold og 
kamerafolk. Vi skulle nemlig være 
med i en reklame om Cirkus Arena 
og deres Cirkusland. Vi havde en oplevelsesrig dag, med en masse gode 
minder at tage med hjem.  
Sommeren går på hæld og ferietidens opfindsomhed og spontanitet bli-
ver afløst af hverdagen, som er ved at være tilbage i Askehavegård. Det 
er noget, som børnene nyder, for de kan jo faktisk godt lide de faste 
rutiner og hverdagens forudsigelighed. 
Børnene er også ved at finde sig til rette i de nye opdelinger; de mind-
ste børn som indtil nu var myre-gruppen, bliver til græshopper og græs-
hopperne bliver til krudtugler og skal nu forberedes til at blive skolebørn 
næste år. Alle glæder sig rigtig meget til at indtage de nye roller, med 
det ansvar og de beføjelser der følger de nye titler.  
 
Forløb  
Uge 24 var sidste uge med forløb, undervisning, og de starter op igen 1. 
september, dog rykker børnene op i deres nye grupper fra 1. august 
 
Hvor er alle mine kyllinger…? 
Vores dyrehold vokser stadig. Vi fik 
kyllinger af egen avl sidst i juni må-
ned og der er siden kommet flere 
til. Børnene er vilde med de små 
pjuskede dyrebørn, og det er super 
spændende at komme ned at se, 
hvor meget de er vokset. 12 kyllin-
ger er det blevet til i år - og de har 
været så heldige at få en elefant 
tøjbamse som "kyllingemor".  
 
Velkommen til de nye vuggestue
- og børnehavebørn:  
Linea og Sirina startede på høloftet 
fra vuggestuen den 1. august.  
Olivia, Alva, Filippa og Josefine, der 
startede på høloftet den 1. august.  
Lærke, Emma og Mateo startede i 
vuggestuen den 1. september. 
 

Fortsætter på side 38 
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Havrebjerg Kulturdag d. 8. september kl. 10.00. 
 

Indbydelse til udstillingen: 

"Man kan male på alt" 
 

på Krænkerupvej 60 i Havrebjerg 
 
Per (Andersens Autolakering) og Karin (Kreativitet, kunst og terapi) ud-
stiller værker fra deres kreative fællesskab, der forener malerhåndvær-
ket og kunst. 
 
Vi glæder os til at se jer på Krænkerupvej 60, til en snak om, hvad man 
kan male på og måske inspiration til, hvad bliver det næste og hvad skal 
ideen være med det? 
 
Eksempelvis kan du se spisebordet DIALOGOS (betyder samtale på 
græsk) og gå ikke glip af ELEANTPARADE, 
der også er kommet til byen. Vi håber at kunne 
overraske jer med resultater af vores kreative 
samarbejde og både Per og Inge, Leif og Karin 
er klar, til at byde jer velkommen til en lidt an-
derledes kunstoplevelse. 
 
Følg med på facebook eller hjemmeside: 
 
www.andersens-autolakering.dk 
www.kreativitetkunstogterapi.dk 

http://www.Andersens-autolakering.dk
http://www.kreativitetkunstogterapi.dk


31 



32 

Trods tørke blev det alligevel til 
traditionel Sankt Hans Aften med bål 

 
Det begyndte med masser af vand ved Tude Å, 
da der blev åbnet for indsamling af haveaffald 
til årets Sankt Hans Bål. Så slog vejret over, og 
da vi nærmede os Sankt Hans, var båltænding 
forbudt i store dele af landet. I vores område 
var det først efter Sankt Hans, at der kom for-
bud mod båltænding. Så vi kunne gennemføre 
aftenen med det traditionelle bål. Men tørt var 
det - så bålet var nemt at tænde og blussede 
hurtigt af. 
 
Der var som sædvanligt sørget for borde og 
bænke og tændt op i grillene, så det var muligt 
at grille de medbragte pølser og grillkød. 
Snobrødsdej var der også, så der blev bagt 
snobrød. 
 
Årets båltaler var Lone Uldall Jørgensen, Sog-
nepræst ved Havrebjerg Kirke. Der havde en 
fin rød tråd gennem sin båltale… 
 

Båltalen blev omkranset af blæs - både fra vejret og Vestsjællandsblæ-
serne, det spillede et potpourri af danske sommersange - ligesom der 
blev spillet for til fællessang med Midsommervisen; mens bålet blev 
tændt. 
 
Se flere billeder på Havrebjerg websted: https://havrebjerg.dk/
skthans2018/ 

 

https://havrebjerg.dk/skthans2018/
https://havrebjerg.dk/skthans2018/
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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  
Med venlig hilsen  Havrebjerg Lokalarkiv 

ARKIV MED FORNYEDE KRÆFTER 
  
De frivillige i Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv er blevet gla-
de igen. Fremtiden for Havrebjerg Skole, hvor arkivet jo 
har til huse, har været uvis i lang tid, og som følge deraf 
har de frivillige været ved at tabe gnisten – den gnist, der 
bærer hele arbejdet med lokalarkivet. 
 
Men nu lysner det! Som det fremgår af både Havrebjergs hjemmeside 
og referater i Sjællandske, er det kommunalt besluttet at ombygge Hav-
rebjerg skole til bosted for unge, der har det svært. Der bliver fast plads 
til otte plus to akutpladser, og ved borgermødet/åbent hus på skolen 
den 22. juni blev det lovet (garanteret?), at de nuværende brugere – i 
første række idrætsforeningen og lokalarkivet – fortsat kan benytte lo-
kalerne. 
  
Arkivet har her i sommerferien været bemandet med en enkelt kustode 
i åbningstiden om torsdagen, idet erfaringen er, at der også er besøgen-
de i ferietiden, og man vil ikke gerne sige nej til nogen. 
 
Næste ”projekt” er på ”Arkivernes dag” den anden lørdag i november, i 
år den 10. november. Her har Havrebjergs lokalhistoriske arkiv valgt at 
fokusere på Havrebjerg station. Man vil finde kort, billeder og beretnin-
ger frem, formentlig både fra anlæggelsen og indvielsen i 1898, men 
måske også noget om selve banen Værslev-Slagelse. Mere om dette i 
næste nummer af Havrebjerg Nyt sidst i oktober. Men allerede nu opfor-
drer arkivet Havrebjergs beboere og andre til at være med i projektet, 
hvis man har noget liggende om stationen/banen. Alt på skrift og bille-
der har interesse, der kan også være episoder, som nogen kan huske. 
Måske en rejse/oplevelse på banen i forrige århundrede? Snevinter? 
 
Og ellers glæder arkivarerne sig igen til at sige velkommen i kælderen 
på skolen torsdage 15.00 til 17.00, hvor der stadig er travlhed med re-
gistrering af de indkomne sager, der så kan ses på arkiv.dk. Man har 
dog ikke mere travlt, end at der bydes på kaffe, og det er der nu bedre 
plads til end tidligere.  
 
Vi ses (som de siger i kælderen) 

http://arkiv.dk/
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Bestyrelsen for Havrebjerg Forsamlingshus 
 

Efter generalforsamlingen den 15. marts 2018, 
ser bestyrelsen i Havrebjerg forsamlingshus ud på følgende måde. 

 
 Formand  Per Petersen  mobil: 6046 5525 
 Næst formand  Hans P. Pedersen mobil: 5132 5844   
 Kasserer/udlejning Connie Rasmussen mobil: 4045 5066 
 Bestyrelsesmedlem Erik Andersen   
 Bestyrelsesmedlem Anne Fagerlin  
 Bestyrelsesmedlem Berit Kristensen   
 Bestyrelsesmedlem Frank Dehli   
 Suppleant  Max Larsen  

Sankt Hans på engen 2018 
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Velkommen hos  
home Slagelse 

 

 

                                                                               
                                      

 
 
 
 

Steen Grosen                        Kasper Kok 

 
Start dit boligsalg med en gratis 

salgsvurdering! 
 
 

Når du vælger home til at sælge din bolig,  
sker det efter Solgt eller Gratis – 

du betaler først, når ejendommen er solgt*! 
 
 
home Slagelse v/ Steen  Grosen 
Fisketorvet 11 
4200 Slagelse 
Tlf. 5850 2110 / Mail: slagelse@home.dk 
 

*Udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke dog undtaget af 

Solgt eller Gratis. 
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Fortsat fra side 28 
 
Farvel og god vind 
Askehavegård Børnehus ønsker krudtuglerne: Clara, 
Lucas, Alex, Athea, Julius, Freja, Marcus, Katrine,    
Alma, Lisa, Kaya, Mathias, Caya, al mulig held og lykke 
i den nye tid for dem som skolebørn.  
 
Arbejdsdag og forældremøde 
Lørdag d. 22. september holder vi efterårets arbejdsdag. Programmet 
er i skrivende stund ikke sat endnu, men der er altid noget, som kan 
bruge en reparation eller en finjustering. Vi håber naturligvis på fornuf-
tigt vejr og talrig deltagelse - lige som sidste gang.  
 
Til efteråret bliver der også indkaldt til årets andet forældremøde. Dato-
en er sat til onsdag den 10. oktober kl. 19.00. 
 
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…  
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Askehavegård 

Hans Gunnar Arentz’ 
erindringer 
(forsat fra tidligere) 
 
I 1944 stod resterne af Havrebjerg gamle mølle – 
en vindmølle – stadig nede ved landevejen, lige 
overfor købmanden. Det var mange år siden, den 
havde været i brug, men en del interiør var no-
genlunde intakt, og møllen var i sig selv en vidun-
derlig legeplads, ikke mindst i mørke, hvis man 
ikke var mørkeræd. Engang fandt vi et ca. 10 me-
ter langt meget tykt tov i møllen. Det ”organiserede” vi. Vi bandt det til 
et træ, der stod på jernbanebroen, hvor den gik over åen. Med lidt øvel-
se kunne man svinge sig over åen ved hjælp af tovet. Men kom man 
ikke over i første forsøg, endte man med at måtte slippe tovet og hoppe 
i åen til stor fryd for tilskuerne. Jeg mindes tydeligt Lars fødselsdag i 
juni 1945. Hele eftermiddagen blev tilbragt på engen, og alle drengene 
skulle naturligvis svinge sig over åen, og de fleste måtte i vandet. Det 
var en rigtig fin fødselsdag. 
  
”Skidenrenden” løb ud i åen og den indeholdt en hel del urenset kloak-
vand fra Slagelse, men vi boltrede os gladelig i åen alligevel. En gang 
hvor vi badede i åen, dukkede min fætter Esben op af vandet og sagde: 
”Jeg fik en lort i munden”, og det er ikke usandsynligt. Men vandet i åen 
var generelt forbavsende klart.                         Fortsætter på side 40 
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Fortsat fra side 38 
 
En anden rende var ”Mejerirenden”, der, som navnet indikerer, var afløb 
fra mejeriet. Den var rørlagt fra mejeriet til et par hundrede meter fra 
åen. Når mejeriet sidst på formiddagen var ved at lukke og spulede alle 
redskaber og gulve, kom der hvidt vandt ud i åen, men det var jo væ-
sentlig renere end vandet fra ”Skidenrenden” 
 
Vi havde gennem årene et antal tømmerflåder. Den absolut bedste var 
lavet af en telefonmast, der var savet over i to lige store stykket og sat 
sammen. Den var smal og stak ikke ret dybt. ”Kaptajnen” sad agter på 
et sæde fra en gammel selvbinder, som smedens Kjeld havde organise-
ret hos sin far.  
 
”Vandfaldet” var en anden spændende og farlig legeplads. Det blev al-
drig kaldt andet end vandfaldet, men var i virkeligheden et stigbord, der 
dæmmede op for åen og ledte vandet igennem møllen, der anvendte 
det som drivkraft. Der lå en gangbro, 
ca. 50 cm bred, over vandfaldet, og 
det kunne godt suge lidt i maven, når 
man gik over og vandet bruste under 
én. I 1947 havde vi en meget kold vin-
ter, og da foråret endelig kom, blev 
der dannet isskruninger ved vandfal-
det. De truede med at knuse hele kon-
struktionen, og Falck fra Slagelse blev 
tilkaldt. Isen blev dels sprængt og dels 
hakket i mindre stykker, så den kunne 
passere. Det var ret dramatisk, og der 
kom et billede i Sorø Amts Tidende 
dagen efter.                                                                  

Vandmøllen ved Havrebjerg Mølle cirka. 1940. 
Fotograf ukendt. Havrebjerg Lokalarkiv 

 
Gadekæret var også populært. Det var ikke ret stort, men stort nok til 
at være skøjtebane om vinteren. Havde vi behov for mere plads, tog vi 
turen til ”Tømrer Jensens Mose”. Men gadekæret var kun 2 minutters 
gang fra skolen, og ofte var det der, vi skruede skøjterne på. Udstyret 
var simpelt: fedtlæder støvler (der også blev brugt til skiløb), skøjter og 
en skøjtenøgle. Det var min mor, der gav mig den første instruktion på 
skøjter, og jeg har nok været 5 år. Begge mine forældre løb på skøjter 
på gadekæret så sent som i 1947.  
 
Men gadekæret kunne også bruges til leg om sommeren, især når Thor-
vald Madsen kørte sine fjellevogne ud i gadekæret og skilte dem ad. Når 
man lagde en vognbund og en vognside – eller 2 vognsider – sammen, 
kunne de bære en mand (dreng), og man kunne stage sig rundt i gade-
kæret. ”Man” sagde, at gadekæret var bundløst, og at man ikke kunne 
bunde ovre ved præstens have.  

Fortsættes side 42 
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Fortsat fra side 40 
 
Jeg er faldet i vandet på hver eneste kvadratmeter af gadekæret, og 
jeg er aldrig druknet, så man skulle ikke altid tro på, hvad ”man” sag-
de. For øvrigt var der mange karusser i gadekæret i min barndom, så 
vandet har nok været rimelig rent. 
  
Jeg må også nævne Blæsinge Bakker, det var her, jeg indledte min kar-
riere som alpin skiløber.  
Det var fast tradition i mange år, at eleverne legede i bakkerne, den 
dag der var eksamen, hvilket altid var i den sidste uge i marts. Og den 
dag begyndte foråret, basta. Hvis man ikke var i korte bukser i bakker-
ne den dag, var man en tøsedreng. Og de rigtige drenge gik barfodet, 
også selvom der af og til lå lidt sne i skyggen af granerne. Det tog ger-
ne et par dage at komme af med snotnæsen. 
 
Men vi legede også i bakkerne ved andre lejligheder. En gang var vi 
samlet i Helmersens grusgrav. Oluf Helmersen gik i klasse med Lars, og 
Arne gik i klasse med mig. De var rigtig gode til gymnastik og især 
håndbold. Nå, men de store drenge diskuterede om de turde køre ned 
gennem grusgraven på cykel. Det meste af grusgraven var groet til 
med gyvel og ukrudt, men der var en ”sti” på ca. 1 meters bredde, som 
drengene havde holdt fri for beplantning ved at kravle op og ned ad den 
gennem mange år. Det var her turen skulle foregå. Grusgraven var me-
get stejl, og der var enighed om, at det var umuligt at bringe en cykel 
ned ad skrænten. Pludselig sagde Lars: ”Hvis jeg havde haft min cykel 
med, havde jeg gjort det”. Han fik lidt af en forskrækkelse, da en af de 
andre drenge – vist nok Bent Frandsen - sagde: ”Du kan låne min”. Nu 
var det for sent at bakke ud uden at tabe ansigt. Cyklen blev hentet, 
Lars satte sig op og strøg ned gennem grusgraven. Der var ikke tale om 
at træde i pedalerne eller bremse, det ville ingen effekt have haft. Til 
stor forundring kom han helt ned, og bifaldet tog til. Nede i bunden af 
grusgraven var der en meterhøj bevoksning af ukrudtsplanter, og her 
strøg Lars igennem i høj fart. Skjult inde i bevoksningen lå en meget 
stor sten, næsten en meter høj, og den ramte Lars i fuld fart.  
Her endte cyklen sin færd, men Lars fortsatte gennem luften yderligere 
5 – 6 meter og forsvandt i bunden af krattet. Jeg var sikker på, han var 
død eller i hvert fald hårdt såret, men han var sluppet med at brænde 
sig eftertrykkeligt på brændenælderne. Men cyklen var totalhavareret.  
  
Når vi var til fødselsdag, blev legene indrettet efter årstiden og stedet. 
En helt speciel fødselsdag var hos Leo. Proprietær Fisher Petersen hav-
de nemlig givet os lov til at lege i et forladt, faldefærdigt arbejderhus, 
og det resulterede i en fødselsdag, jeg aldrig glemmer. Den eneste re-
striktion var, at vi ikke måtte lege med tændstikker. Alt andet var til-
ladt. Vi smadrede vinduer, rev døre ned, hoppede på loftet, så det bra-
sede sammen, og vi endte i stueplan. Til sidst gik vi gennem stråtaget 
og kravlede op på taget, hvor vi sad over skrævs over tagryggen. Vi fik 
lidt skrammer, vi blev møgbeskidte, og vi havde stråtag under skjorten, 
men det blev en mindeværdig dag.                               Fortsættes 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Valgt 2018 (For 2 år): 

  Navn Adresse Telefon Mail 

Kasserer Børge Sørensen 

Krænkerupvej 
61 29930001 

Boerge2704 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

Næst 
formand 

Lykke Brix 

Krænkerupvej 
78 22888619 

Hlykkebrix 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

  
Claus Kofoed 
Nielsen 

Kirkestien 7 
22331115 

claus.kofoed 
@kirkestien.dk 4200 Slagelse 

  
Unnie L.B. 
Oldenburg 

Smedelodden 
8 31415513 

Unnielb 
@hotmail.com 

4200 Slagelse 

Valgt 2017 (For 2 år): 

  Frank Dehli 

Krænkerupvej 
38 22785599 

Dehlifrank 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

  Line Andersen 

Krænkerupvej 
70 27826048 

line.l92 
@hotmail.com 

4200 Slagelse 

Formand Martin Johnsen 

Krænkerupvej 
70 61715482 

Mjohnsen47 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

Suppleanter (Vælges for 1 år): 

  Jarl Piil Roed 

Krænkerupvej 
55 22663234 

Bamse110585 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

  
Søren 
Nellemand 

Ådalen 16 
30531972 mail@nellefrim.dk 

4200 Slagelse 

Sekretær (Tilsat af bestyrelsen) 

  
Irene 
Hedengran 

Skovvejen 
79,3.th 51282851 

Irenehedengran 
@gmail.com 

4200 Slagelse 

Revisor (Vælges for 1 år): 

  
Charlotte 
Rasmussen 

Kalundborgvej 
106 29994276 bjgram67@sol.dk 

4200 Slagelse 

Bestyrelsen for Havrebjerg Sogneforening 2018-19 
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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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Program 

KULTURDAGEN 
den 8. september 

 
 

Kl. 9.00 GRATIS morgenbord ved forsamlingshuset 
 Små skarpe sælges 
 
Hele dagen Oppustelig fodboldbane på den grønne plæne 
 ved Asgårdshusene 
 
Hele dagen Hoppeborg på parkeringspladsen 
 
Hele dagen Schuffelboard (Spil for alle)  
 Står ved forsamlingshuset 
 
Kl. 9.30-13.00 Kom op i tårnet i kirken og se udsigten. 
 (Tårnet vil være lukket fra kl. 10.30-11.15) 
 
Kl. 9.30-13.00 Valgmenighedskirken holder åben kirke 
 
Kl. 10.00-13.00 Arkivet har åbent 
 
Kl. 10.00-13.00 Museet har åbent 
 
Kl. 10.00 Udstilling: Man kan male på alt 
 Kom og se. Krænkerupvej nr. 60 
 
Kl. 10.30 Koncert med Alan Sjølin & Martin Buono 
 fra De Kongelige Konservatorium (ikirken) 
 
Kl. 11.00 Pølsevognen har åbent 
 Salg af ribbenburger, hapsdog, pølser & brød 
 Fadøl,  sodavand og vin 
 
Kl. 14.00-16.00 JAZZmusik ved pølsevognen 
 
 

Hilsen 
De 4 foreninger 
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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  

Havrebjerg Kulturdag 8. september 
8, 30, 

46 

Askehavegård Arbejdsdag 
22. septem-
ber 

38 

Askehavegård Forældremøde 10. oktober 38 

Konfirmandstuen Spil dansk dag 1. november 24 

Havrebjerg Kirke Kunstudstilling 
10.-11.  
november 

24 

Lokalarkivet Arkivernes Dag 10. november 34 

Havrebjerg Nyt Deadline 7. oktober 2 


