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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 13. januar
2019 (udgives sidst i januar)
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

1 2019

Ultimo januar

13. januar (uge 2)

2 2019

Medio april

7. april (uge 14)

3 2019

Medio august

11. august (uge 32)

4 2019

Ultimo oktober

6. oktober (uge 40)
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ARKIVET EFTERLYSER
Man tror, at årene går sporløst hen over en, selv om man
godt kan se, at de andre ikke alle sammen ligner nogle
tyveårige!
Således også her i Havrebjerg Lokalarkiv, hvor nogle af os har været
med fra starten en gang i 90’erne, hvor forholdene var noget mere trange end i dag. Derfor ser vi os også omkring på udkig efter nogle medspillere – på længere sigt afløsere.
Det har været en fantastisk tid, dette at starte noget nyt og være med
til at bygge op. Det er en fascinerende proces. Og selv om indsamling
og registrering af alt materialet stort set er overstået, ligger der stadig
et kæmpearbejde i at få det bearbejdet og digitaliseret, så det er lettere
tilgængeligt for publikum.
Det er mere spændende, end det lyder til, for det hænder ofte, at diskussionen løber helt ved siden af, når noget dukker op, og viser sig at
have mange udløbere. Og så er vi faktisk henne ved det - med et forslidt udtryk – sociale samvær, som, vi næsten vil påstå, er det kit, der
holder os sammen.
Lyder det som noget for dig? Så kom ned i arkivet og få en snak over
kaffen. Vi bruger ca. to timer om ugen- torsdag eftermiddag – og det
indbefatter også snak med gæsterne, enten de så gerne vil aflevere eller søger oplysninger. Men skulle det efter et stykke tid så alligevel ikke
være noget for dig, siger vi bare tak for denne gang til hinanden.
Og det er det ret enestående, at vi har en næsten ikke eksisterende
struktur. Vi har ingen arkivleder, hverken af navn eller nogen anden
med lønkroner, alle vi frivillige er på lige fod. Rent formelt er Havrebjerg
Lokalhistoriske Arkiv en (under)del af Havrebjerg Sogneforening, lige
som det lille museum og bladet Havrebjerg Nyt.
Men vi er også en del af Arkivsamvirket i Slagelse Kommune, og det er
der noget fornuft i, fordi vi så bl.a. bliver tilbudt kurser og anden deltagelse i arkivarbejde.
Se, det var jo en længere præsentation af
”stillingen”
som
frivillig
arkivar/
medhjælper/hjælper, derfor håber vi, at
du er blevet nysgerrig, så vi kan sige:
Vi ses!
Med venlig hilsen fra
Havrebjerg Lokalarkiv
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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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HGIs Klubhus renoveret
Siden foråret i år, er der i klubhuset sket en stor forandring.
Der er blevet lavet nyt køkken i et af de gamle omklædningsrum.
Og det gamle køkken er blevet revet ned
for at lave mere plads til de aktive krolfspillere o.a.
Desuden er der blevet opsat en varmepumpe,
som gerne skulle reducere vores elregning.
Og vi har fået malet indvendigt og meget mere.
Alt dette fik vi et tilskud af kommunen på 25.000,- men det kunne
kun lade sig gøre med en flok ildsjæle og venlige sponsorer.
I den forbindelse vil jeg på egne vegne gerne sige en stor tak til alle
der gjorde det muligt og som stadigt støtter op om et godt formål.
Med venlig hilsen
Bjarne Gram

HGI Klubhus nye regler
På det seneste bestyrelsesmøde blev der vedtaget nye regler for udlejning 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 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
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Allenhelgens mindegudstjeneste
Søndag d. 4. november kl.16.00
Allehelgens mindegudstjeneste i Havrebjerg kirke
Alle er velkomne til denne Allehelgens minde-gudstjeneste, hvor det vil
være muligt at komme lidt før og få skrevet navnet på den, eller de,
som man har mistet i det forløbne år.
Navnet på afdøde vil blive læst op af provst Ulla Thorbjørn Hansen i forbindelse med kirkebønnen efter prædikenen. Ulla Thorbjørn vil være til
stede i kirken fra kl.15. klar til at notere navne.
Ulla Thorbjørn Hansen er forfatter til bogen ”Dødsbud om underretninger ved pludselige dødsfald” og står gerne til rådighed for samtale herom efter gudstjenesten.
Kirken gir plads og rum for mennesker i sorg
Allehelgens dag – en dag som i manges øjne nok er en lidt mørk og dyster dag – fordi man den dag i mange kirker og kapeller rundt om i landet – læser navnene op på dem, der er døde i det forløbne år. Ja, jeg
husker selv, hvordan jeg som ung var i kirke en – troede jeg – ganske
almindelig søndag – og så blev der pludselig læst en masse navne op på
folk, der var døde i årets løb. Det virkede lidt voldsomt – fordi der var
enkelte omkring mig, der begyndte at sidde og græde – men på den
anden side, så var det godt at erfare, at kirken også kan gi plads og
rum for mennesker i sorg.
Sorgen har sin plads og sin tid i livet og i kirken - men der skal samtidig
være plads til glæden – glæden over det, der har været, det der er nu,
og det, der skal komme. Og jeg vil da også tro, at det for de fleste af os
gælder – at selvom det gør ondt, når vi skal tage afsked med nogle af
vores kære, så er det de færreste af os, der ville have været et liv med
ham eller hende foruden. Vi har midt i sorgen også noget at glæde os
over. Ja, man kan sige, at der dybt inde i sorgen er noget, som ikke
bare ligner glæde men som er glæde.
Den liturgiske farve til Allehelgens søndag er da også hvid – som er festens farve. For selvom man på Alle Helgens dag taler om døden og de
døde, så er Alle Helgens dag også en glad og lys dag. Det er en dag,
hvor vi takker Gud for livet – det liv som er nu, som har været og som
kommer. Vi taler om liv, glæde og opstandelse – det levende håb, som
vi ifølge dåbsritualet er genfødt til. Ja, ved at mindes de mennesker,
som har betydet noget for os andre, bliver vi holdt fast i troen på, at vi
er del af et gudgivent fællesskab – et fællesskab for hvilket døden ikke
kan sætte nogen grænse.
Se også side 46.
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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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Liv og glade dage i Konfirmandstuen
i Havrebjerg Kirke

For tiden slår 16 fantastiske konfirmander deres folder i Havrebjerg Kirkes Konfirmandstue. Vi lytter, synger, klipper, klistrer, overnatter, ser
film, spiser og diskuterer på livet løs. Det er en kæmpe fornøjelse med
så ivrige og engagerede konfirmander, og vi ser alle frem til konfirmationen søndag d. 28. april 2019. Vi tør godt love at det bliver en fest, og
at Havrebjerg Kirke aldrig har oplevet noget lignende. I løbet af foråret
skal vi også arbejde med Temaet ”Mobning”, og det vil resultere i en
særgudstjeneste – så hold øje med dit næste Havrebjerg Nyt for mere
info.
Katja Liebst-Olsen

Kære Arkiv!
Jeg er lige her ved bladets deadline faldet
over en notits i jeres egen historik:
”Den 4. december 2003 ”indviede” Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv
de ”nye” lokaler under kælderen underskolelederboligen på
Havrebjerg Skole ………”
Det er faktisk et lille, halvrundt jubilæum.
Giver I en ”lille en” på dagen?
Med venlig hilsen
Vagn Pedersen
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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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Juletræstænding
den 2. december kl. 15.30
Kom til gadekæret den første søndag i advent og lad os hygge os
med lune æbleskiver og dejlig varm gløgg. Når mørket falder på,
vil vi tælle ned og se lyset ved gadekæret blive tændt.
En god måde at ønske hinanden glædelig jul på.
Hilsen Sogneforeningen

FÆLLESSPISNING
Kom og vær med til en hyggelig aften
på Havrebjerg Mølle, Kalundborgvej 106

Fredag den 9. november kl. 18.00
Pris 75 kr.
Menu: Gl.daws Mortensand med diverse tilbehør ad libitum
Og risalamande med kirsebærsovs
Tilmelding og betaling senest mandag den 31. oktober til
konto 6820-1363246. Mrk. Navn.
Eller mobilpay: Børge Sørensen, tlf. 29 93 00 01
Arrangør: 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
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 21. oktober kl. 15.00
Gudstjeneste v/LUJ

Søndag 9. december kl. 14.00
Luciagudstjeneste v/KAK

Søndag 28. oktober
Ingen gudstjeneste

Søndag 16. december
Ingen gudstjeneste

Søndag 4. november kl. 16.00
Allehelgen, Mindegudstjeneste v/
UTH

Søndag 23. december
Ingen gudstjeneste

Søndag 11. november kl. 10.00
Gudstjeneste v/UTH
Husk denne weekend: Kunstudstilling i Havrebjerg Kirke
Søndag 18. november kl. 10.00
Gudstjeneste v/LUJ
Søndag 25. november
Ingen gudstjeneste
Søndag 2. december kl. 10.00
Første søndag i Advent, gudstjeneste v/GRSE

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!

Mandag 24. december kl. 15.30
Julegudstjeneste v/KAL
Tirsdag 25. december kl. 10.00
Første Juledag, gudstjeneste v/LUJ
Tirsdag 1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste v/KAL
Menighedsrådet trakterer med
kransekage og et lille glas
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!
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DM på Borreby Gods hvor Havrebjerg deltog med 10 spillere, men uden
store resultater, alligevel skal nævnes Erik Andersen som fik en flot
fjerde plads hos herrerne hvor der deltog 30 spillere og Vikingerne blev
nr. 5 ud af 16 hold.
Den 2. august deltog 5 hold = 20 spillere fra Havrebjerg til holdfinaler i
krolf på Holbæk fælled, en meget varm dag og nogle tørre baner næsten uden græs og igen blev holdet Vanerne fra Havrebjerg Regionsmestre bestående af Grethe-Jørgen Ni-Max og Jørgen No og nr. 2 blev Vikingerne med Jytte-Erik W.-Kurt og Aksel. Desuden blev Jytte nr. 4. hos
damerne og Jørgen No. nr. 3 hos herrerne, alle deltager ved DM.
Den 26. august blev der afholdt Regionsmesterskaber på Møllen i Havrebjerg og modsat banerne i Holbæk var der her det fineste græstæppe
at spille på. der deltog 99 spillere fra hele Sjælland og det blev en god
dag i smukke omgivelser på Møllen hvor der udover spillet blev trakteret med en buffet a là Charlotte. Eneste resultat med medalje tog Aksel
sig af med en sølvmedalje efter omspil med to andre.
Hilsen Aksel

18

19

Nyt fra
Havrebjerg
Valgmenighedskirke!
Valgmenighedskirken var også åben på kulturdagen den 8. september,
og den blev besøgt at rigtig mange mennesker, som var interesseret i
at se og høre om kirken. Vi er altid glade for at vise vores kirke frem,
som er bygget og opstået i en helt anden tid end de gamle sognekirker
er.
En Valgmenighed er en fri grundtvigsk menighed i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik.
Valgmenighederne i Havrebjerg og Høve er i proces med at ansætte en
ny præst, og der har været 3 til samtale. Der er nogle formelle ting,
som skal være på plads før vi kan ansætte den nye præst, men vi håber på, at det bliver kort efter nytår.
Konfirmandundervisningen for de kommende konfirmander fra både
Høve og Havrebjerg Valgmenigheder er kommet godt i gang, det foregår i Høve Valgmenigheds Præstegård. Lis Eriksen Toelberg og Bent
Rasmussen, har startet holdet op og foretager undervisning, indtil den
nye præst er ansat. Den 24. oktober kommer konfirmanderne på besøg
i Havrebjerg Valgmenighedskirke, og Vagn Pedersen vil vise dem kirken
og fortælle om kirkens historie.
Vedr. oplysninger om konfirmandundervisningen kan henvendelse ske
til Lis Toelberg, mail: lis.toelberg@gmail.com
Kommende gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighedskirke:
Søndag den 21. oktober kl. 11:00
hvor Gunner Lund-Sørensen fra Sorø prædiker
Søndag den 4. november (Allehelgens dag) kl. 9:00
hvor Rasmus Dreyer fra Sorø prædiker
Søndag den 18. november kl. 11:00
hvor Gunner Lund-Sørensen fra Sorø prædiker
Søndag den 2. december (1. søndag i advent) kl. 9:00
hvor Rasmus Dreyer fra Sorø prædiker
Juleaften, mandag den 24. december kl. 14:00
hvor Gunner Lund-Sørensen fra Sorø prædiker
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Alle er velkommen til vores Gudstjenester, også ”ikke medlemmer” af
kirken.
Marianne Højland Larsen
Borrevænget 7,
4270 Høng
Tlf. 4127 8070

Havrebjerg Valgmenighed
Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse.
Læs mere om Havrebjerg Valgmenighed på
www.hoeve-havrebjerg.dk
Formand Marianne Højland Larsen, tlf. 41278070

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

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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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
ET FIXPUNKT
Notitsen i Havrebjerg Nyt nr. 3 fra august om SlagelseVærslev banen bragte nogle godt gemte barndomserindringer frem hos klummisten. Om de ligger før skolealderen
eller senere, er der af gode grunde ingen, man kan spørge.
Men det handler om at rejse med tog fra Kalundborg til Slagelse – bare som en udflugt.
Nutidens børn og unge kan sikkert ikke forstå, hvordan en togrejse fra
Kalundborg til Slagelse kan være en oplevelse i sig selv. Men forestil dig,
at du bor på landet, bor på en gård, hvor du hjælper til i bedriften og går i
skole med en skolevej på minimum to kilometer på cykel hele året. Derudover er ”underholdningen” kun den daglige, lokale avis, et krystalapparat (en radio uden højttaler) og en fastnettelefon, som oven i købet kunne
være en partstelefon. Dvs. at man var fire abonnenter om den samme
linje, hvilket medførte, at Per kunne høre, hvem Poul snakkede med og
om hvad. Måske ikke sk….smart, hvis man havde en nysgerrig nabo!
Andet havde man ikke: radio med højttaler, fjernsyn, mobiltelefon, internet og bredbånd. Alt med elektronik var bare ikke opfundet. Så en udflugt
med toget var helt vildt. Det begyndte jo med at snakke om det – kunne
det blive til virkelighed? Når dagen så oprandt, blev vi forsynet med en
god, stor madpakke, der kunne være bag på cyklen. Tre-fire kilometer til
stationen, hvor cyklerne skulle ”i stald”. Det var meget almindeligt med
Cykelstalde rundt omkring. På perronen kunne man aflevere sin cykel
mod en skilling, så blev der passet på den. Men der var også en
”cykelstald” i Du Nords gård i en gammel hestestald, hvor en meget tyk
mand opkrævede de 25 øre, det kostede. (Du Nord var vist et hotel med
ikke ret mange stjerner, hvis nogen).
Hvis vi var kommet i god tid, var der ekstra til opleveren. Der kunne vi
stå og betragte, hvordan lokomotivet ved hjælp af et sindrigt wiretræk
selv hejste kul ombord og vand fra et kæmpemæssigt rør. Og var man
heldig, kom der et lokomotiv hen på drejeskiven, som let og elegant drejede de store, tonstunge maskiner rundt.
Togvognene var med træsæder (Kører nu som veterantog), og de kunne
være kupevogne med en lang, gennemgående gang i den ene side, eller
kunne være storrumsvogne bare delt i to. Og med åbne perroner i begge
ender! Det var ganske herligt at stå ude i suset og få alle duftene – og
kulstøv fra lokomotivet i øjnene! Toget holdt jo ved alle stationerne, det
kunne være lidt træls, men ikke når man var på udflugt! Ubberup trinbræt, Værslev, Forsinge, Jerslev, St. Fuglede, Gørlev, Høng, Løve og Havrebjerg. Ved Havrebjerg havde stationsmester Nielsen i mange år plantet
blomsterne, så der med store bogstaver stod: ALT MED DSB FRA HEB.
Et andet glimt i erindringen er den samling delvis fritstående træer omtrent midtvejs mellem Havrebjerg og Kagsmarksvej på vestsiden af banen. De var så markante, at de skulle ses hver gang, toget kørte forbi.
Mange, mange, mange år efter kører jeg nu på landevejen, rute 22, og
kigger over på de samme træer. Det er lidt spøjst at have på nethinden
fra dengang og så kigge på nu - et rigtigt fixpunkt.
Klum
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Flemming

Høng Centret
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Kulturdag den 8. september 2018
Vi har afholdt kulturdag med stor succes. Mere end 75 morgenfriske og
glade Havrebjerg beboere og naboer fra nærmeste omegn var mødt op
til flaghejsning. TAK til Claus Berner for at hejse flaget og ”Åbne ballet”. Efterfølgende var der fælles morgensang, hvor vi alle sang solen
op i øst.
I et flot telt fra Havrebjerg Festudlejning nød vi alle det dejlige morgenbrød og kaffe, som et par flittige køkkendamer havde stået for. Der
manglede ikke noget ved det helt store gratis morgenbord. Charlotte
fra Møllen havde stået for det ekstra ”pift” til morgenbrødet. Bjarne og
Børge solgte små skarpe til at starte dagen på. Der var åbent mange
steder i byen og de var alle godt besøgt.
I valgmenighedskirken var der åbent så man kunne komme ind og kigge. I kirken var der åbent i tårnet så man kunne nyde udsigten over
byen og en koncert af to unge mennesker trak også folk til.
Arkivet og museet oplevede mange interesserede, der kiggede forbi og
Ole Gamst havde skaffet en flot lastbil med gamle mælkejunger til at
stå foran mejeriet og det var godt besøgt.
Hos Per Andersen havde Karin og Per udstilling med emnet ”man kan
male på alt”. En masse flotte ting kunne ses her.
Skolen havde åbent og to repræsentanter fra kommunen
svarede på spørgsmål ang. skolens fremtid og de planer, der
allerede er luftet.
Pølsevognen åbnede før middag
og Lars’ ribbensburgere blev
hurtigt populære. Børge og Lykke supplerede med at lange
pølser, brød og fadbamser over
disken. Pølsevognen var godt
besøgt hele dagen. Frank var
sød til at vaske op dagen igennem.
Der var også noget for børnene.
Der var hoppeborg og oppustelig fodboldbane. Der var dog
meget få børn i løbet af dagen.

Fortsætter på side 26
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Fortsat fra side 24
Om eftermiddagen kom et 4-mandsorkester og hyggede i bedste stil
med Jazz i næsten 3 timer.
En stor TAK skal lyde fra foreningerne i byen til alle jer, der var mødt op
og var med til at gøre dagen hyggelig. En stor TAK mere skal være til
alle frivillige for deres store indsats i løbet af dagen. Uden jer ville det
være svært at gennemføre.
Venlig hilsen
Sogneforeningen
HGI
Forsamlingshuset
Menighedsrådet
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Kunst og kirker 10.-11. november
Nyt initiativ i Slagelse Provsti – og Havrebjerg Kirke er med
Sæt allerede X i kalenderen
Projektet ”Kunst og kirker” er blevet til som et samarbejde mellem Slagelse Provsti og Slagelse Turistforening.
”Kunst og kirker” finder sted i weekenden 10.-11. november og indeholder udstilling af moderne kunst i kirker i følgende kirker:
Havrebjerg Kirke, Hejninge Kirke, Kirke Stillinge Kirke, Nordrup Kirke,
Gudum Kirke, Sønderup Kirke, Kirkerup Kirke, Lundforlund Kirke, Helligåndskirken (Slagelse kloster).
De kunstnere som udstiller er alle professionelle fra hele Danmark og en
enkelt skulptur kunstner fra Holland. Kunstneren vil være til stede i kirkerne i hele åbningstiden. I nogle af kirkerne vil der også være mulighed for at høre sang og musik, og i en del af kirkerne vil der søndag
være gudstjeneste.
I Havrebjerg Kirke udstiller billedkunstner Beth Mohr og skulptør Marianne Schultz.
Kirken vil være åben lørdag fra kl.11.00-16.00, søndag kl.10.00-16.00.
Kl.10-11.00 er der gudstjeneste i Havrebjerg Kirke v/provst Ulla Thorbjørn Hansen (og ikke som der står i programmet Katja Liebst-Olsen)
Weekenden vil blive igangsat ved en åbningsceremoni, som gennemføres 10. november kl. 10.00 på Slagelse Kloster, Bredegade 7A, 4200
Slagelse. Talere ved åbningen er: Kunstner Thomas Kluge, lokalpolitiker Steen Knuth og undertegnede: formand for Slagelse Turistforening
Per Thuesen og provst Ulla Thorbjørn Hansen.

Nærmere info om
de udstillende
kunstnere og
program for de to
dage kan ses på
www.kunstogkirker.dk
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HAVREBJERGS GLANSPERIODE
SOM STATIONSBY
Som annonceret i Havrebjerg Nyt nr. 3 i sommer vil Havrebjerg Lokalarkiv på ”Arkivernes dag”, lørdag den 10. november, fokusere på Havrebjerg Station, nu Havrebjerg Stationsvej 2. Og dermed på SlagelseVærslev banen, som blev åbnet den. 30. april 1898.
Vi har sakset på Wikipedia (hvor du kan finde en masse detaljer om
banen):
”HISTORIE
I den store jernbanelov fra 1894 besluttede Rigsdagen, at der skulle
anlægges en jernbane mellem Slagelse og Værslev som forbindelse
mellem Vestbanen (København-Korsør) og Nordvestbanen (RoskildeKalundborg). Anlægsbevillingen lød på 1,6 mio.kr. Der havde været
forslag om at føre banen øst om Tissø, men 4. marts 1896 blev linjeføringen lagt fast med en station i Gørlev sydvest for søen. Anlægsarbejdet i 1896-97 stødte på flere dæmningsskred ved Valbygård og Havrebjerg.
DRIFTEN
Dagen efter indvielsen blev den daglige drift indledt med fire tog i hver
retning. Togene kørte til og fra Kalundborg på 8 km af Nordvestbanens
spor, så i Værslev var der kun en mindre remise og en drejeskive.
I 1930’erne blev enkelte tog ført igennem til Korsør. I hele banens levetid var der postbureauvogn i visse tog.
Banen fik aldrig særlig stor persontrafik, og i 1960’erne blev de fleste
stationer nedrykket til trinbrætter, så kun Værslev, Gørlev og Høng var
faste standsningssteder. Banen transporterede hovedsagelig gods, især
til og fra Gørlev Sukkerfabrik, der blev oprettet i 1912. Efter åbningen
af Hørve-Værslev Jernbane i 1918 kørte der under roekampagnen et
dagligt godstog fra Odsherred med sukkerroer til Gørlev. Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik i Kalundborg, der blev indviet i 1930,
medførte store transporter af kunstgødning”.
Vi finder alt det frem om Havrebjerg Station/Banen, som vi har på arkivet, så der bliver en fin lille udstilling og fortælling fra den gang, der
var ”gang i den” på stationen. Så måske kommer der nogen og fortæller med, som vi efterlyste i forrige nummer af Havrebjerg Nyt? Om ikke
der er nulevende, som kan huske fra ”dengang”, så må der jo bl.a. være nogle overleveringer om, når bønderne kom og læssede sukkerroer
(eller var det kun på roebanen?)
HUSK, det er lørdag den 10. november! - fra klokken 10.00

Med venlig hilsen fra os i Arkivet
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JULESTUE
I LOKALARKIVET OG MUSEET
Torsdage
6. og 13. december kl. 15.00-17.00
Vi vil åbne dørene helt op for et juleudsmykket
museum og et julepyntet lokalarkiv.
TradiTionen Tro vil ’købmanden’ sælge spegesild
Alle er meget velkomne
og vi byder på lidt julegodt.
Hilsen fra
lokalarkivet
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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.

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
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Hans Gunnar Arentz’
erindringer
(forsat fra tidligere)
Vi legede ofte en leg, vi kaldte kuk. Det var en
simpel form for skjul, hvor vi løb rundt om huset –
helst når det var ved at blive mørkt – og den der
”var” skulle råbe ”kuk”, når han eller hun så en af
de andre. Så råbte man ”Kuk, Bendt” eller ”Kuk,
Hans Gunnar”, vedkommende talte højt til 20, og
så gik legen videre. Det lyder simpelt, men var en
skøn leg, for man bestemte selv, hvilken vej, man løb rundt om huset,
og man måtte skifte retning. Det var tilladt at gemme sig i de buske og
blomsterbede, der stod tæt på huset, men maksimum 5 m fra huset.
Men vi opfandt en version, der var endnu sjovere. Skomageren havde
en åndssvag søn, der hed Gordon. (Dengang havde man ikke udviklingshæmmede, kun åndssvage, og hvis de ikke boede hjemme, var de
på åndssvageanstalt.) Gordon boede først i Havrebjerg i et lille hus bagved Valborg Post, men senere flyttede de ud mod Øster Stillinge. Når
Gordon blev sendt i byen for at købe ind, passerede han både Hus 4 og
skolen, og ofte legede vi lidt med ham. Jeg vil tro, han var omkring 35
år dengang, men med en hjerne som en på 5 år. Af og til fik vi Gordon
til at lege ”Kuk” med os i Hus 5, og når vi havde sat Gordon i gang med
at løbe rundt om huset efter os, sprang vi ind i Alberts lysthus og gemte
os. Så fortsatte Gordon alene rundt om huset i adstadigt tempo. Men en
dag sluttede legen. Martha sod i køkkenet, og pludselig opdagede hun,
at Gordon strøg forbi vinduet ca. hvert halve minut. Martha kom ud og
stoppede Gordon, og så fik vi lige at vide, at sådan gjorde man ikke!
Vi havde som nævnt flere lege, der kun blev leget i ganske kort tid.
Omkring 1942 havde vi fået fat i et gammelt bildæk, sikkert fra en lastbil, for det var lige præcist stort nok til at de mindste af os – og det var
Gurli, Bendt og mig selv – kunne rulle sig sammen og komme ind i
dækket. Så kørte vi fra hjørnet af vor have ned mod Hus 4, hvor det gik
pænt ned ad bakke. En af de store drenge, Lars eller Kjeld, løb ved siden af og styrede hjulet, så det ikke løb i grøften. En dag gik det galt.
Gurli var inde i dækket, og Kjeld skulle ”styre”, men som det var sket
flere gange tidligere, løb dækket fra ham, og vi andre grinede og morede os højlydt, indtil vi opdagede, at dækket havde retning mod den stolpe, hvor jernbanebommen hvilede, når bommene gik ned. Dækket sneg
sig lige forbi, men Gurlis arm ramte med stor kraft stolpen. Der blev
tilkaldt forældre, både Martha og Albert og min far og mor, og albuen
hævede hurtigt og gjorde ondt. Der blev ringet efter doktor, der kunne
konstatere, at albuen ikke var brækket, men der blev lagt en bandage
og givet diverse formaninger. Vi så aldrig dækket mere!!
En anden god leg fandt sted på næsten samme lokalitet under den
strenge vinter i 1942. På den stump vej fra skolen ned til Hus 4 var der
i højre side en grøft, der blev ført under jernbanen i et rør.
Fortsætter på side 38
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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 36
Da sneen smeltede, var der meget vand i den lille grøft, og vi opdagede, at hvis vi stoppede røret med græstørv kunne grøften næsten blive
til en å. Så det gjorde vi, og da det blev mørkt, gik vi hjem. Grøften
løb over, og vandet fossede ud over vejen og frøs til is. Resultatet
blev, at Valling Christiansen, Frandsen og Niels Oluf ikke kunne komme op ad den isglatte bakke, da de næste morgen skulle til mejeriet,
så de måtte en tur ind over Clausagers mark. Vi havde absolut ikke
kendskab til, hvordan røret kunne være stoppet!
”Frihedskæmperne”, krudt og kanonslag.
Fra den ene dag til den anden ændredes vores leg totalt, nærmere
betegnet fra den 4. til den 5. maj 1945. I meget, meget lang tid efter
den 5. maj drejede vores leg sig udelukkende om at være Frihedskæmpere. Vi lavede våben, vi gik på vagt, vi spionerede, og vi vandt
over tyskerne og dem, der var endnu værre, nemlig landsforræderne.
En mærkelig leg, for ingen ville være tyskere eller landsforrædere. Vi
lavede nogle meget simple maskinpistoler med et træskæfte og en
cykelpumpe som løb. Jeg vil ikke bortforklare, at der forsvandt et par
cykelpumper i byen på den tid..
I Slagelse var der på Bredgade en skrothandler, som aldrig hed andet
end ”Jøden” (hans jødiske navn var nok for svært at udtale). Han havde opkøbt en del af tyskernes efterladenskaber fra Slagelse Kaserne.
Alle skydevåben var naturligvis uskadeliggjort, bundstykker eller slagstifter var fjernet, og på en del rifler var kolben knækket. Men udvalget var stort, og vi købte 2 tyske rifler og et tungt maskingevær (uden
løb) samt et par gasmasker, 3 – 4 bajonetter og nogle tyske hjelme.
Det er egentlig mærkeligt, at det kunne lade sig gøre, at en flok drenge på 10 til 15 år kunne købe fejlfrie, tyske bajonetter.
Lige efter befrielsen var vi frihedskæmpere efter skoletid, men da
sommerferien startede, var vi frihedskæmpere på fuldtid, også om
natten. Vi riggede nogle sovepladser til i garagen med gamle tæpper,
sække og kasserede madrasser. Og så gik vi på vagt! Sidst i juni kom
fætter Hans på besøg. Han havde været meget aktiv i frihedskampen,
og han medbragte en dansk og to tyske hjelme. Den ene tyske hjelm
havde SS-mærker på siden, og var af langt finere kvalitet end de 2 – 3
tyske hjelme, vi havde i forvejen.
Når man nu alligevel skulle gå på jagt efter tyskere om natten, kunne
man lige så godt kombinere det med noget, der både var behageligt
og spændende. Alt efter hvad sæsonen bød på, gik vi på rov i de omkringliggende haver om natten og stjal jordbær, moreller eller andet
godt. En gang gik det helt galt. Vi fik vækket præstegårds forpagterens hund. Det var en stor vovse, vi var langt fra sikre på, at den var
fredelig.
Fortsætter på side 40
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Fortsat fra side 38
Jeg stak af ved det første ”gø”, men Lars og Hans Clausager måtte blive
oppe i moreltræet til hunden var træt af at gø af dem, og det tog sin
tid, før den luskede af.
Krudt og kanonslag
I løbet af sommeren 1945 fik vi en anden hobby, der var tæt knyttet til
legen som frihedskæmper. Det var imidlertid en meget farligere leg: Vi
begyndte at lave krudt. Og vi blev ret gode til det. Vi startede med at
blande salpeter, svovl og trækul, og det gav krudt af en brugbar kvalitet
til kanonslag. Vi gik så over til kaliumklorat i stedet for salpeter, og det
var meget bedre. Og i stedet for kanonslag, lavede vi bomber af en art,
der i dag ville bringe voksne mænd i spjældet i henhold til terrorlovgivningen. Vi mente selv, vi var forsigtige, men i realiteten var det et mirakel, at vi undgik større uheld.
En dag i sommeren 1945 fyrede vi et godt kanonslag af i engen. Desværre var et par piger fra Brorupgården ved at plukke blommer på baneskråningen. En af dem blev meget forskrækket og faldt ned fra blommetræet sammen med en kurv fuld af blommer. Hun havde slået sig og
revet noget tøj i stykker, og mens vi sad og spiste aftensmad, ringede
hofjægermester Beck fra Brorupgården, der lige ville gøre opmærksom
på, at vi ikke måtte skyde efter hans tjenestepiger. Far lovede naturligvis, at det aldrig skulle ske mere. Vi fik en ordentlig skideballe, og Lars
sagde temmelig stolt: ”Hvorfra kunne Bech vide, at det var os.” Joh, vi
var ved at være berømte – eller berygtede.
På et tidspunkt lukkede vi krudtfabrikken ned, bl. a. fordi en af Lars
klassekammerater, kom galt af sted, da han var ved at lave en bombe i
en cykelpumpe. Han var lidt uforsigtig, og bomben gik af i hænderne på
ham, og han mistede 4 fingre på venstre hånd.
Da vi sprængte gadekæret i luften

Det sidste eksperiment med krudt gik ud på at lave en raketbåd. Raketten bestod af ca. 15 cm støvsugerrør. Vi monterede den på en lille
hjemmelavet båd, som oprindelig var udstyret med en elastikmotor.
Raketten blev fastgjort på dækket, fyldt med krudt, og så lod vi Havrebjerg gadekær få fornøjelsen af at se Danmarks første raketskib – var vi
sikre på. Vi var meget spændte og helt sikre på, at den kunne sejle i
hele gadekærets længde, hvilket ikke var så meget. Der var faktisk en
del tilskuere samlet, for det tog jo lidt tid at rigge hele udstyret til. Raketten blev antændt og skød henover vandet, men efter 6 - 7 meter
besluttede den at blive til en undervandsbåd. Om det var vægtfordelingen eller aerodynamikken, der svigtede, kan jeg ikke sige, men pludselig stilede den målbevidst mod bunden af gadekæret, og den er aldrig
set siden.
Fortsætter på side 42
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Fortsat fra side 40
Der kom en del bobler og røg op, for den type krudt brænder fint under
vand. Det endte med en stor boble eller vandsøjle, da raketten eksploderede under vandet. Det var en værdig afslutning på vore forsøg med
raketmotor. På vej hjem mødte vi Hans Clausager, og da han spurgte,
hvad vi lavede, svarede Lars : ”Vi har sprængt gadekæret i luften.”
Idrætsforeningen, skolen og min far
Idrætsforeningen kom til at fylde virkelig meget i min barndom og ungdom, dels fordi jeg deltog i alle dens aktiviteter - på nær pigegymnastik,
og dels fordi min far allerede i 1940 blev valgt til formand for foreningen, hvis officielle navn var: ”Sorø Amts Skytte- og Gymnastikforening,
63. kreds”, lidt mærkeligt, når man tænker på, at kommunen lå i det
daværende Holbæk Amt..
Foreningen havde oprindeligt kun gymnastik og især skydning på programmet, men med krigens udbrud blev skydningen indstillet, og på et
tidspunkt blev alle rifler afleveret til politiet, dog med undtagelse af en 6
mm salonriffel, som min far beholdt og gemte af vejen.
Det var altså et noget amputeret foreningsliv, der var tilbage, men allerede i vintersæsonen 1941 – 1942 blev badminton taget på programmet. Gymnastiksalen var i princippet for lille til badminton, og baglinien
var i den ene ende malet ca. 15 cm fra væggen og i den anden ende var
den nærmest malet under radiatorerne. Sidelinierne lå helt ude under
ribberne, og den snævre bane resulterede i flere smadrede ketsjere. De
6 store glaslamper blev hævet, så de sad helt oppe under loftet, men
det var og blev en lille badmintonbane. Men badminton blev populært,
og i løbet af kort tid var der venteliste for at få en bane.
Endvidere kom folkedans på programmet, og også det blev en stor succes under Hans Frandsens ledelse.
Fotoet
er
fra Havrebjerg Skole
1946.
Havrebjerg
Lokalarkiv.
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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Bestyrelsen for Havrebjerg Sogneforening 2018-19
Valgt 2018 (For 2 år):
Navn

Adresse

Telefon

Mail

Krænkerupvej
Kasserer Børge Sørensen 61
4200 Slagelse

29930001 @gmail.com

Krænkerupvej
78
4200 Slagelse

22888619 @gmail.com

Næst
Lykke Brix
formand
Claus Kofoed
Nielsen

Kirkestien 7
4200 Slagelse

Boerge2704

Hlykkebrix

claus.kofoed

22331115 @kirkestien.dk

Smedelodden
8
4200 Slagelse

31415513 @hotmail.com

Frank Dehli

Krænkerupvej
38
4200 Slagelse

22785599 @gmail.com

Line Andersen

Krænkerupvej
70
4200 Slagelse

27826048 @hotmail.com

Krænkerupvej
70
4200 Slagelse

61715482 @gmail.com

Unnie L.B.
Oldenburg

Unnielb

Valgt 2017 (For 2 år):

Formand Martin Johnsen

Dehlifrank

line.l92

Mjohnsen47

Suppleanter (Vælges for 1 år):
Jarl Piil Roed
Søren
Nellemand

Krænkerupvej
Bamse110585
55
22663234 @gmail.com
4200 Slagelse
Ådalen 16
4200 Slagelse

30531972 mail@nellefrim.dk

Sekretær (Tilsat af bestyrelsen)
Irene
Hedengran

Skovvejen
79,3.th
4200 Slagelse

Irenehedengran

51282851 @gmail.com

Revisor (Vælges for 1 år):

Charlotte
Rasmussen
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Kalundborgvej
106
29994276 bjgram67@sol.dk
4200 Slagelse

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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Nyt i Havrebjerg Kirke!
Søndag formiddag er ikke altid det ideelle tidspunkt for en gudstjeneste
– man kan være optaget af andre ting, eller simpelthen have brug for
en rolig weekendmorgen. Derfor forsøger vi os nu i Havrebjerg Kirke
med én månedlig eftermiddagsgudstjeneste. Kom i kirke og se om tidspunktet passer dig; og giv os gerne besked om hvad I mener om tidspunktet.
Foreløbigt er der tale om
Søndag d. 21. oktober kl. 15.00 v/LUJ
Søndag d. 4. november kl. 16.00 v/UTH – Allehelgen
Søndag d. 9. december kl. 14.00 v/KAL
– Luciagudstjeneste for hele familien

Når det danske forsvar
skal
give
pårørende
meddelelse om en falden soldat, er der altid
en præst med. Provst
Ulla Thorbjørn Hansen
er en af de præster, der
har erfaring med at gå
med dødsbud, som det
kaldes. På baggrund af
sin egen erfaring, en
Master i sjælesorg og en
omfattende
interviewundersøgelse af både
budbærere og pårørende, udfolder hun, hvordan man bedst muligt
formidler et dødsbudskab, så både budbærer
og pårørende kommer
værdigt,
omsorgsfuldt
og professionelt gennem
den frygtelige situation.
Få
en
snak
med
provst Ulla Thorbjørn
Hansen efter gudstjenesten den 4. november.
Se side 8.
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Hvor:

Hvad:

Hvornår:

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage
kl. 14.00

Sportspladsen

Hundetræning

Tirsdage kl.
19.00 20.00

5

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl.
15.00 17.00

14

Konfirmandstuen

Spil dansk dag

1. november

Forsamlingshuset

Fællesspisning

9. november

12

Havrebjerg Kirke

Kunstudstilling

10.-11. november

28

Lokalarkivet

Arkivernes Dag

10. november

30

Gadekæret

Juletræstænding

2. december

12

Frysehuset/
arkivet

Julestue

6.+13. december

32

Havrebjerg Nyt

Deadline

13. januar

2
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