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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 7. april 2019
(udgives midt i april)
Indlæg sendes til
Hvis du gerne vil modtage en på- havrebjerg@gmail.com
mindelse via mail cirka to uger før
deadline, så skriv til
havrebjerg@gmail.com
Tekster sendes i Word.
Billeder skal vedhæftes i jpgAnnoncepriser:
format—ikke sat ind i Word.
Alle fotos og illustrationer skal være
1/1 side 1.000,- kr.
nogle I selv har rettighederne til. Man
1/3 side 500,- kr.
må ikke bare bruge fra fx Google.
1/2 side 600,- kr.
1/4 side 400,- kr.

Kommende deadlines
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Blad nr.

Udgivelse

Deadline

2 2019

Medio april

7. april (uge 14)

3 2019

Medio august

11. august (uge 32)

4 2019

Ultimo oktober

6. oktober (uge 40)

1 2020

Ultimo januar

12. januar (uge 2)
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ÅBENT ARKIVAFTEN
Tirsdag den 12. marts

Samtaleaften
Sidste år kaldte vi på dette sted lokalarkivets Åbent-Arkiv-Aften for en
”samtaleaften”, fordi vi fornemmede, at folk gerne vil mødes med gamle
bekendte og måske med naboen og få en snak ud over det daglige. Høre nyt (nyhederne består af beretninger og billeder fra gamle dage!) og
måske komme med gode input til arkivet. Det viste sig at holde stik der var en summen ved kaffebordene af de mange mennesker og
trængsel ved billederne. Vi tror, at der stadig er et behov for at mødes
lokalt, og gentager derfor (succesen!) i år med at holde en ”Åben Arkivaften”. Det bliver tirsdag den 12. marts i Havrebjerg Forsamlingshus og
som sædvanlig klokken 19.30.
Formålet med den lange række af åbne arkivaftener, der har været gennem årene, er også at formidle den nære eller fjernere lokale fortid levendegjort gennem den personlige fortælling. Det er gjort af mange
forskellige Havrebjerg-boere, der har berettet om oplevelser og tildragelser, ofte med en god sans for humor – til stor moro for tilhørerne.
Gunner Madsen fortæller
Årets og aftenens fortæller er Gunner Madsen, Havrebjerg, og kendere
vil vide, at Gunner godt kan spinde en god ende! Gunner Madsen er mejeriuddannet, men det er nok mere om barn- og ungdomsoplevelser
både på Aalborgkanten og Røsnæs, som vi kommer til at høre om i aftenens causeri. Tiden i Havrebjerg som vært i forsamlingshuset i Havrebjerg vil sikkert også blive kommenteret – måske sammen med sin kone, Bente, for det job var noget, der krævede en indsats fra både mand
og kone.
Som altid lægger vi
billeder m.v. frem til
beskuelse og diskussion med håb om at få
sat flere navne på
personer og steder, og
så serverer vi selvfølgelig kaffe og kager
for en rund tyver.
Vi ses den 12. marts.
Med venlig hilsen
fra
Arkivfolkene
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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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FASTELAVNSFEST
3. marts
Der afholdes fastelavnsfest i
Havrebjerg Forsamlingshus
søndag den 3. marts,
med fastefavnsboller, kaffe
og saftevand.
Vi starter i Havrebjerg Kirke kl. 14
med gudstjeneste og går i
forsamlingshuset herefter (kl. 15),
der vil være præmie til bedst
udklædte.
Pris kr. 30,- for voksne,
børn gratis.

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.
6

T h o r le if Jø r g e n s e n
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Temagudstjeneste om mobning
Et af de store problemer på de sociale medier, på skoler og på arbejdspladser er mobning. Både voksne og børn kan have svært ved at holde
den gode tone. Det kan få ødelæggende konsekvenser både her og nu
og på langt sigt for de mennesker på hvis bekostning man gør sig morsom eller hævder sig selv.
Hvilke spor efterlader vi i andre mennesker, når vi enten med vilje eller
af ubetænksomhed kommer til at træde på dem? Hvad skal vi være
opmærksom på i omgangen med andre mennesker? Har Biblen et bud
på, hvordan man skal gebærde sig?
Disse og flere spørgsmål forsøger konfirmanderne og jeg at
tage fat på til Temagudstjeneste
om
mobning i Havrebjerg Kirke søndag
d. 31. marts kl.
15.00.
Sognepræst
Katja Liebst-Olsen

Kyndelmisse i Havrebjerg Kirke
3. februar afholdes gudstjeneste i Havrebjerg Kirke.
Kyndelmisse betyder lysmesse. Engang var det en
festdag i kirken og dagen
markerer efter gammel
folkeskik også midvinter.
For hver dag der går, er
der kortere til forår end det
har været vinter. Midt i
vintermørket holder vi lysgudstjeneste i Havrebjerg
Kirke. Vi fokuserer på at
lyset er kommet til verden
for at fordrive mørket.
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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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Landsbyernes Erhvervsnetværk vil gerne invitere til det første arrangement i 2019.
Det bliver afholdt torsdag den 7. februar 2019, kl. 19-21 i Stillinge
Forsamlingshus, hvor foredragsholder og forfatter mm. Mads Christensen vil være indlægsholder.
Som medlem af netværket er det gratis at deltage i arrangementet og
du må også indbyde en enkelt gæst gratis til arrangementet. Hvis en
virksomhed har to medlemskaber, kan virksomheden således tilmelde
4 deltagere til arrangementet. Arrangementet vil også byde på kaffe og
kage fra Stillinge Forsamlingshus, vin fra Næsby Strand Vinlaug og lidt
tid til at netværke.
Ønsker I at deltage i arrangementet, så skal tilmelding ske
til landsbyerneserhverv@gmail.com – senest den 31. januar 2019 –
skriv medlemmets navn/CVR.nr samt antallet af tilmeldte.
Husk, at vi har en hjemmeside: landsbyerhverv.dk og vi kan også findes på Facebook. Landsbyernes Erhvervsnetværk dækker de tre sogne; Hejninge, Havrebjerg og Stillinge

Kom til
Fastelavnsgudstjeneste
i Havrebjerg Kirke!

Søndag d. 3. marts kl. 14.00 er der gudstjeneste for hele
familien. Vi skal dybt ned i hvalens mave sammen med Jonas,
og vi skal kaste sten på den store Goliat.

Tag familien under armen og kom i kirke – du vil ikke fortryde det!
Med venlig hilsen sognepræst 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

11

Juletræstænding
Den 2. december 2018 holdt vi juletræstænding ved gadekæret. Vi var
meget spændte på, om der ville komme nogen ud fra deres lune stuer,
da vejret bød på blæst, regn og lave temperaturer. Men vi blev glædeligt overraskede, for der var 45 Havrebjerg-beboere, der trodsede vejret
og mødte op. Efter en god time med hyggesnak, 10 l varm gløgg og 200
lune æbleskiver var lyset omkring gadekæret også blevet tændt. Vi håber at byens beboere, og andre der har deres færden igennem Havrebjerg, har nydt det smukke lys henover julen.
Hilsen
Sogneforeningen

NYE DATOER
TIL FÆLLESSPISNING
Påskefrokost den 18. april kl. 14.00 m/musik
God grillmad og hygge den 29. juni kl. 18.00
Oktoberfest den 12. oktober kl. 18.00 m/musik
Mortensaften den 16. november kl. 18.00
Nærmere info på omdelte flyer, infotavlerne i byen og på
hjemmesiden ca. en måned før hvert arrangement.
Info om springvandstænding og juletræstænding
kan ses i Havrebjergnyt og på infotavlerne.
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
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. 3. februar kl. 15.00:
Kyndelmissegudstjeneste v/GRSE

Torsdag d. 18. april kl. 10.00:
Skærtorsdagsgudstjeneste v/GRSE

Søndag d. 10. februar kl. 10.00: Fredag d. 19. april kl. 10.00:
Gudstjeneste v/LUJ
Langfredagsgudstjeneste v/KAL
Søndag d. 24. februar kl. 10.00: Søndag d. 21. april kl. 10.00:
Gudstjeneste v/GRSE
Påskedagsgudstjeneste v/GRSE
Søndag d. 3. marts kl. 14.00:
Fastelavnsgudstjeneste v/KAL
Søndag d. 10. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste v/LUJ
Søndag d. 31. marts kl. 15.00:
Temagudstjeneste om mobning v/
KAL og konfirmanderne

Søndag d. 28. april kl. 10.00:
Konfirmationsgudstjeneste v/KAL
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen
KAL: Katja Liebst-Olsen
LUJ: Lone Uldall Jørgensen
GRSE: Grith Seersholm

Søndag d. 7. april kl. 15.00:
Gudstjeneste v/LUJ

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!

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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SÆT DE GAMLE I FÆNGSEL!
(Overdrivelse fremmer forståelsen)
(forfatter, kriminalassistent Tove Nielsen)
Lad de gamle bytte plads med fangerne, så vil vore ældre få al den pleje, de savner og fangerne deres straf!!
I den senere tid har der været en del eksempler på vores behandling af
de gamle på plejehjemmene. - Som ansat i retsvæsenet med et udmærket kendskab til forholdene til vore straffefanger, vil jeg derfor foreslå, at man lader de gamle komme i fængsel. Der vil de nemlig få mulighed for at have deres ejendele i cellen og se TV i deres eget rum. De
vil også få ordnet deres tænder og fødder og andre gebrækkeligheder
på statens regning. få bad hver dag og rent undertøj.
De vil få vasket deres hår gratis og de vil få nye briller, når de trænger.
To politifolk vil køre dem hele fædrelandet rundt, når de skal til diverse
behandlinger. De vil naturligvis blive kørt i meget behagelige biler. - De
vil hver eneste dag få lejlighed til, at opholde sig mindst en halv time i
frisk luft.- De vil blive lægeundersøgt ved det mindste pip, og sygeplejersker vil stå parat med gratis medicin døgnet rundt, hvis de ønsker et
eller andet. De vil også få bad hver dag og rent undertøj i stedet for at
bleen bliver vendt. – Der vil stå billard og andre forlystelser parat, hvis
de skulle ønske lidt underholdning.
Den helt store fordel vil være, at man såmænd ikke behøver at udskifte
personalet. Fængselspersonalet er vant til at nurse om fangerne og stå
på pinde døgnet rundt, for at opfylde deres mindste ønske, så de kan
udmærket fungere som plejepersonale.
Fangerne, ja dem sender vi på plejehjem, hvor man kan holde dem
neddøsede med beroligende midler, så de bliver fromme som lam og
ikke har kræfter til at ringe med klokken. De må vænne sig til at bade
hver 14. dag og få fr atataget alle deres personlige effekter, for at personalet ikke skal bruge for meget tid på at gå uden om kommoder, lænestole og TV’et m.v. Der kan så, hvis de ikke er gået helt ud af beroligende midler, sidde og flette peddigrør. Og hvis det går højt, blive kørt
ud på terrassen en gang om ugen for at få lidt frisk luft. Jeg er ked af at
sige det, men de bliver også nødt til at vænne sig til at spise papmad,
som kommer fra et stort centralkøkken og smager som at stikke tungen
ud af vinduet. Det sværeste at vænne sig til vil blive, at man skal bruge
af de penge man ikke har – på medicin, tandlægebesøg og briller.
Nogle vil nok her indvende, at det var en frygtelig tanke. Men hvorfor
dog det? De gamle er jo ikke skyldige i, at de er endt på plejehjem. Og
fangerne har mildest talt selv været uden om, at de er havnet i fængsel.

Ole ”Brugs” Hansen har sakset dette fra Slagelse Handicap Idrætsforenings allersidste klubblad.
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Nyt fra
Havrebjerg
Valgmenighedskirke!
Havrebjerg og Høve Valgmenigheder havde fælles gudstjeneste på Liselund i Slagelse den 6. januar, hvor pensioneret provst, Gunner LundSørensen fra Sorø prædikede. Efter gudstjenesten var der sammenkomst i stuerne på Liselund, hvor der blev serveret vin og kransekage,
og vi kunne ønske hinanden godt nytår.
Næste fælles gudstjeneste på Liselund for begge kirker bliver søndag
den 24. februar kl. 14:00, hvor man fejrer kirkernes fødselsdage med
en gudstjeneste og samvær i spisesalen efterfølgende.
Høve Valgmenighedskirke blev indviet i februar 1880, hvor man først
havde ansat den grundtvigske præst, Karl Rønne og senere Niels Dael,
som var lige så optaget af Grundtvigs tanker.
Mange familier fra Havrebjerg kørte til Høve for at høre Karl Rønne og
senere Niels Dael, men på den tid var det omstændeligt at rejse så
langt, og den 3. februar 1904 samledes en flok Grundtvigianere i Havrebjerg med ét punkt på dagsordenen: Skal vi danne en frimenighed og
bygge vores egen kirke?
Det blev vedtaget, og kirken blev bygget hen over sommeren og stod
færdig i september måned samme år, og Niels Dael blev ansat som frimenighedspræst i Havrebjerg også.
Derfor fejrer kirkerne hvert år fødselsdagene sammen i februar måned
på Liselund.
Den nye præst, som Valgmenighederne i Havrebjerg og Høve er i proces med at ansætte, er ikke tiltrådt endnu, og den endelige dato for
tiltrædelsen er ikke endelig fastsat.
Kommende gudstjenester:
Søndag den 27. januar kl. 11.00 i Havrebjerg Valgmenighedskirke
Søndag den 24. februar kl. 14.00 på Liselund i Slagelse.
Alle er velkomne til vores gudstjenester, også ”ikke medlemmer” af
kirken.
Formand for Havrebjerg Valgmenighed
Marianne Højland Larsen
Borrevænget 7,
4270 Høng
Tlf. 4127 8070

20

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
mobil: 6046 5525
Hans P. Pedersen
mobil: 5132 5844
Connie Rasmussen mobil: 4045 5066
Erik Andersen
Anne Fagerlin
Berit Kristensen
Frank Dehli
Max Larsen
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
ER DU IKKE KRÆNKET?
Er du blevet krænket i dag? Nå ikke. I løbet af ugen?
Heller ikke. Jamen så tillykke med, at du nok ikke synes,
at offerrollen er særlig eftertragtet. Og undskyld, at jeg
fortalte mig. Jeg mente selvfølgelig ikke, om du var blevet krænket, men om du følte dig krænket.

Jeg ved naturligvis godt, at du ikke deltager i de grupper, der lider af
denne latterlige krænkelsessyge, der som oftest udspringer af trang til
at forstørre egoet. Se, hvor god jeg er! Den overhåndtagende tendens,
som man egentlig bare skulle overhøre, bagateller som den består af,
er alvorlig på den måde, at virkelige overgreb let drukner i den almindelige larm. Men de værste deltagere i massehysteriet, er dog dem,
der føler sig krænket på andres vegne. De må i egne øjne have et kolossalt ego, der retfærdiggør deres omsorg. Problemet her er måske, at
”de andre” helst er fri for din ”omsorg?”. De føler eller bemærket slet
ikke, at de er udsat for dette eller hint.
Så det er godt, at du tænker dig lidt om, inden du gribes af krænkelsessygen blot for at skabe opmærksomhed om din egen person. Så
undgår du også at blive latterliggjort, selv om du måske fortjener det.
Men det er dog værre, når institutioner rider med på bølgen og undskylder til højre og venstre, og ledende personer, der skulle være personligheder, som man pr. definition burde se op til, bare viser sig at
være medløbere i dagens (u)dannelse.
For det er jo i den
grad latterligt, når
man ser sig sur på
formuleringer i tidligere tiders historie,
litteratur,
teater,
drama og alt det,
vores kultur er bygget på. Hvor går så
grænsen for, hvornår nogle – jeg tør
slet ikke kalde dem
for det, jeg mener,
de er – synes, at
man skal redigere?
Ved danmarkshistorien, verdenshistorien – eller biblen?
Klum
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Flemming

Høng Centret
23

Generalforsamling i
Havrebjerg forsamlingshus
Tirsdag d. 5 marts kl. 19.00 i forsamlingshuset
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde
op til generalforsamlingen. Der er 1 fra bestyrelsen der træder ud, så
derved har vi brug for at der er nye kræfter der kommer til.
Der er som bestyrelsesmedlem ikke den store gøren i forsamlingshuset
i årets løb. Vi har 3 - 4 bestyrelsesmøder om året, 1 - 2 arbejdsdage
samt Fastelavnsfest, juletræsfest og kulturdag sammen med de andre
foreninger i byen. Som bestyrelsesmedlem er man meget velkommen til
at komme med nye tiltag og initiativer som vi kan bruge forsamlingshuset til.
Hvis der ikke efter en generalforsamling og eventuel en ekstraordinær generalforsamling, kan samles en bestyrelse, så er det
uvist, hvad der vil ske med byens forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Generalforsamling HGI 2019
Tirsdag den 19. februar kl.19.00
Sted: Klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
2.1 Krolfformanden
2.2 Badmintonformanden
3. Regnskabet af kassereren
3.1 Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af skriftlige forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er:
Aksel: Modtager genvalg
Kaj: Modtager genvalg
Bjarne: Modtager genvalg.
Valg af suppleanter. På valg er:
Børge: Modtager genvalg
Valg af revisor, På valg er Bruno
6. Eventuelt

Forslag til HGI sendes til formanden bjgram67@sol.dk eller
tlf.22638037 senest 12. februar 2019.
MVH Bjarne Gram

Formandens årsberetning
2018 var endnu et godt år for Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening.
Det var et rigtigt godt år for Krolfen, de vandt rigtig mange titler til afdelingen i Havrebjerg.
Badmintonafdelingen er rimeligt godt kørende, med en lille fremgang i
medlemstallet. De træner stadigt flittigt i Stillingehallen samt i gymnastiksalen.
HGI har også hjulpet til med diverse fællesarrangementer, bl.a. Fællesspisning, juletræ, fastelavn og sankthans, o.a.
Vi har i 2018 fået lavet et nyt køkken i det ene omklædningsrum. Det
var et kæmpe arbejde, som jeg vil takke en masse frivillige håndværker/pensionister, der ydede en stor indsats.
Vi har dermed fået et større klubhus, da det gamle køkken er revet ned.
Ligeledes har vi opsat en varmepumpe så vi kan spare lidt strøm.
Fremtidige projekter er nok stadigt, at der skal males lidt her og der.
I forbindelse med alt det arbejde som er gjort for byens idrætsliv, vil
jeg gerne takke bestyrelsen, sponsorerne, de aktive idrætsudøvere
samt alle andre som gør en positiv forskel i Havrebjerg by.
Havrebjerg Længe Leve.
Kærlig Hilsen Bjarne Gram Formand
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Indkaldelse til generalforsamling
i Havrebjerg Sogneforening
ONSDAG 20. MARTS 2019 KL. 19.00
I FORSAMLINGSHUSET
Godkendelse af dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller(e)
4. Formandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Kontingent fastsættelse
8. Valg af bestyrelse – på valg er:
Frank Dehli (Genopstiller ikke)
Line Andersen (Genopstiller)
Martin Johnsen (Genopstiller)
9. Valg af suppleanter – på valg er:
Søren Nellemann (Genopstiller)
Jarl Piil Jensen (Genopstiller)
10. Valg af revisor(er)
11. Fremtidig virksomhed
12. Eventuelt
Eventuelle forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Mortensaften
I sidste øjeblik fik Charlotte ☺ den geniale ide, at vi da også skulle holde Mortens aften ☺.
Alle var med på ideen – forsamlingshuset var dog lejet ud, så hvad gør
vi så…… vi holder det da bare på Møllen i rugeriet, ikke Charlotte? Efter
et skøn mente værtsparret, at vi kunne være omkring 60 i rugeriet.
Da dagen kom, var vi 63 glade beboere fra Havrebjerg og omegn til
and, flæskesteg og brune kartofler og diverse tilbehør. Desserten var
risalamande med kirsebærsovs og mandelgaver til de heldige ☺.
TAK til Charlotte & Bjarne for at lægge hus til ☺
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OKTOBERFEST
Oktoberfesten 2018 var et brag af en fest. Der kom 87, ud af de 90,
der havde tilmeldt sig, og de gav den gas med masser af skålsange ved
bordet til Michael DJ’s festmusik, imens der blev nydt wienerschnitzler
med brasekartofler og store fadbamser.
Der summede af fest og glade mennesker i hele huset. Der blev danset
og hygget til langt ud på natten, og til sidst ved 3-tiden, sad der 8 omkring det sidste bord midt i salen – ja, for vi smider jo ikke nogen ud ☺.
Næ nej, når vi har styr på det meste af oprydningen, sætter vi os ned
og hygger med de sidste. Tak til alle for en dejlig aften og nat!
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Stillingehallen

afholder deres årlige generalforsamling
Mandag den 22. maj kl. 19.00
Mødet afholdes i Stillinge Hallens Cafeteria, Bildsøvej 74 B
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
(Valg af stemmetæller)
Eventuelt

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 dagligt 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

STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS!
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Hans Gunnar Arentz’
erindringer
(forsat fra tidligere)
Om sommeren blev der – også som noget helt nyt
- spillet håndbold. Det foregik først på en mark i
Blæsinge, hvor der blev kridtet en bane af på en af
Højsgaards marker ud mod vejen til Løve, og Asger Højsgaard var den første håndboldleder. Banen
skrånede både på langs og på tværs. Banen blev
ikke klippet, kun afgræsset, og risikoen for at træde i en kolort var absolut til stede. Senere blev banen flyttet og kom til
at ligge nede ved landevejen, lige over for smeden. I begyndelsen blev
banen kridtet af ved håndkraft, d.v.s. at kalken blev drysset ud af en
spand. Senere blev der konstrueret en simpel maskine til formålet. I
1944 begyndte man at anlægge det nuværende idrætsanlæg, og det
blev indviet i sommeren 1945 med en håndboldkamp mod Postens
Idrætsforening fra Slagelse, men først blev der spillet en ”for sjov”
kamp, hvor deltagerne var byens modne borgere, der var klædt ud efter
erhverv. Smeden, tømreren og slagteren havde deres arbejdstøj på,
degnen var iført høj hat, og flere landmænd kom med le, roejern og
høtyv, der dog blev konfiskeret af dommeren, inden kampen startede.
Dommer var Aksel Frandsen, der var iklædt fuldt frihedskæmperornat
med stålhjelm og pistol. Der blev ikke fløjtet for frikast, dommeren skød
– med løst krudt - simpelthen den pågældende spiller, og de fleste opførte en livagtig dødskamp til stor moro for tilskuerne. Når en spiller var
færdig med at dø, blev han båret udenfor banen på en båre. Jo, det var
en festlig dag.
Om vinteren afholdt idrætsforeningen også dilettant forestilling med
efterfølgende bal, og jeg husker en række pragtfulde forestillinger med
Clausager, vognmand Carl Larsen, Roger Witthøft og ikke mindst Gustav
Hansen i de bærende roller. Gustav spillede altid i de muntre roller, og
han klarede sig ligeligt på talentet og suffløren.
Endelig var min far initiativtageren til en meget aktiv foredragsforening,
også i idrætsforeningens regi. Der var normalt 2 – 3 foredrag i løbet af
en vinter. Jeg husker at Landstingsformanden for Færøerne holdt foredrag i 1944. Jeg aner ikke, hvad han snakkede om, men jeg kan huske
han sagde, at Færøerne var den eneste del af Danmark, der var besat
af englænderne, og det gjorde mig meget misundelig på færingerne.
I de sidste krigsår var foredragene meget nationale, og der blev sunget
højt og inderligt fra højskolesangbogen.
Mod krigens slutning blev idrætsledere rundt om i landet arresteret af
tyskerne, der mente, at lederne opildnede ungdommen til modstand.
Det var medvirkende til, at far havde forberedt en ”ukendt” adresse hos
sin fætter i Bisserup, hvis det skulle blive nødvendigt at forlade Havrebjerg i en fart. Ingen af os børn kendte denne fætter, og vi kunne derfor
ikke røbe noget i en eventuel penibel situation. (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)
Far fik også stablet et sangkor på benene, og det fungerede i ca.15 år.
Hver vinter var der aftenskole med en virkelig god tilslutning, og senere blev der også aftenhøjskole for den lidt ældre del af befolkningen
Jeg tror, at aktiviteterne i sangkoret, aftenskolen og ikke mindst i
idrætsforeningen medvirkede til, at min far blev afholdt i sognet. Populariteten var måske opnået på et lidt tyndt grundlag, for på grund af
krigen samledes befolkningen automatisk til alt, hvad man kunne samles om, og i den henseende fik gymnastikforeningen en betydning, den
næppe ville have haft i fredstid. Det hører så også med til historien, at
far var lærer, degn og kirkesanger samt bibliotekar, så alt i alt havde
han en meget stor berøringsflade, der omfattede de fleste borgere i
sognet..
Folk og fæ(hoveder) i Havrebjerg
Man skal være lidt forsigtig med at fortælle muntre anekdoter om folk,
man har kendt ”i gamle dage”, de kunne jo være levende endnu, have
børn eller børnebørn, der er levende og ikke kan se det morsomme i at
få familien udleveret. Jeg har derfor udeladt enkelte i mine erindringer,
nok flest under kategorien ”fæhoveder”.
Mor Elna
Historien om mor Elna er fortalt til min far af overlæge Søgaard, Sæby
Sygehus.
Mor Elna blev indlagt på sygehuset med galdesten, og Elna og hendes
søn Knud – i Havrebjerg kendt som Nudmand – informeres om, at den
bedste løsning er en operation. Dagen efter operationen indfinder Nudmand sig på Sæby Sygehus for at se til sin mor. Han bliver kaldt ind
på overlægens kontor og får at vide, at operationen er udsat. Ifølge
overlæge Søgaard forløb samtalen som følger: ” Ja, Deres mor er jo
temmelig meget overvægtig, så jeg tør ikke operere før hun har tabt
sig.” Dertil svarer Nudmand: ”Jeg troede s’gu ik’, at et operationsbord
var sådan noget sprinkelværk”.
Put Astrid
Elna havde også en datter, der hed Put Astrid, gift med Pæsen på
Smedegården, ikke at forveksle med Pæsen i Blæsinge. Put Astrid var
mindst lige så kraftig som sin mor. Navnet havde hun fået, fordi hun
holdt høns, ænder og gæs, som hun sammen med æg og andre produkter solgte på torvet i Slagelse. Astrid havde fået leveret noget hønsefoder i lærredssække af rimelig god kvalitet, og dem havde hun kogt
og bleget, så det trykte navn og tekst var forsvundet, og så havde hun
syet en nederdel af sækkene. En dag skulle vi til Slagelse med samme
tog som Astrid og hendes kurv med høns, æg og lignende. Togvogne
havde på den tid meget høje trin, men med noget besvær Astrid kom
op af de høje trin.
(fortsætter på side 40)
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(Fortsat fra side 38)
Vi stod lige bag Astrid, og pludselig bredte der sig et stort smil over
mors læber, for tværs over måsen på Astrid – og der var god plads
skulle jeg hilse og sige – stod der med svag, men tydelig skrift:
”Fremmer æglægningen.”
Bolle Marie
Bolle Marie boede henne ved Brugsen. En gang mødte jeg Bolle Marie,
da jeg kom gående sammen med en af mine voksne fætre. Bolle Marie
hilste venligt og spurgte – nysgerrig som hun var – om det var noget af
familien, om vi havde andre på besøg, hvor længe de skulle være der
o.s.v. Da vi gik hvert til sit, spurgte min fætter, hvem den dame var, og
jeg sagde: ”Det var Bolle Marie”. ”Nå”, sagde min fætter. ”Er det et
navn der kommer af hendes udseende eller hendes erhverv?
Fru Eriksen
Og så lige en historie om den gamle fru proprietær Eriksen på Kragsbjerg. Jeg har selv hørt tømrermester Charles Hansen berette den. Anna
Sjales, som fru Charles Hansen normalt blev kaldt, havde høns, og hendes flinke nabo Thorvald Jensen havde sagt, at hun da godt kunne lukke
hønsene ud på hans stubmark, eller hun kunne samle de aks op, hun
kunne finde. Så en dag da Anna går og samler aks op, kommer fru Eriksen kørende forbi med kusk i åben vogn. Ved synet af Anna beder fru
Eriksen kusken om at stoppe vognen. Hun rejser sig op i fuld imponerende størrelse og råber ned til Anna: ”Fuglen og den fattige skal også
være mæt. Kør!”
Fru Eriksen kom med følgende bemærkning, da snakken ved et aftenselskab drejede sig om rationeringen: ”Det ka’ da kreper’ mig, at os der
har pengene heller ikke kan købe noget.”
Men det hører også med til historien, at fru Eriksen havde hørt, at vi
havde fået et par ekstra munde at mætte, da Mogens og Hans Jørgen
flyttede ind i 1944, - uden rationeringsmærker. Så en tidlig morgen, da
karlen havde afleveret mælken på mejeriet, kom han med en kurv fra
fru Eriksen. Den indeholdt 2 plukkede og rengjorte høns.
Bager Stine
Bager Stine var, så vidt jeg husker, søster til den sidste bager i Havrebjerg. Hun boede i en sidebygning til brødudsalget, som ejedes af Christian Olsen, kaldet Kressen O’len, og hans hustru Sofie. Bygningen var
naturligvis ikke isoleret, og i snevejr føg sneen ind under døren og ved
vinduerne. Men Stine klagede ikke. Hun fyrede med gamle kranse fra
kirkens affaldsplads og papir dugene fra forsamlingshuset. ”Jeg vøvler
nogle gamle sjavler om” sagde hun til min mor. Selv da hun var over 80
år gik hun til Slagelse og handlede i AKA, som vel nærmest var datidens
NETTO. Hun har nok tjent en krone på sådan en tur. Stine var meget
trofast kirkegænger, men hun var tunghør og så dårligt. Salmerne blev
afsunget i hendes eget tempo og toneart.
(fortsætter side 42)
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(Fortsat fra side 40)
Derfor stod far – der jo var kirkesanger - ofte tæt på Stine i kirken for at
hjælpe hende med sangen og sikre, at hun sluttede salmerne næsten
samtidig med den øvrige menighed. Han afleverede også salmenumrene
skrevet med meget store tal til Stine før gudstjenesten, og der udviklede sig et varmt venskab mellem Stine og min far. Engang omkring 1943
var der bispevisitats, og alle skolebørnene skulle i kirke og høre biskoppen. Min far kontaktede i god biskop Rosendahl og spurgte, om Stine
måtte komme med i kirken sammen med børnene, og det fik hun naturligvis lov til. Da alle børnene var samlede i kirken og ventede på at pastor Opdrup og biskoppen skulle komme ind, var der total stilhed. (Det
kunne lade sig gøre med skolebørn den gang.) Pludselig kunne man høre Stines spinkle, men tydelige røst sige: ”Sikke dog en højtid”. Så kom
biskoppen, en fornøjelig mand, der hurtigt fik børnenes opmærksomhed. Jeg husker, han sagde til min bror Lars: ”Med det snakketøj kan du
godt blive præst.” Men Stine kunne naturligvis ikke følge med i, hvad
der skete. Hun havde ”fanget” en bussemand, og hun sad stille og bevægede højre hånds tommel- og pegefinger mod hinanden og fra hinanden, mens hun betragtede bussemanden. Bagefter fortalte biskoppen,
at han hurtigt opdagede koncentrationen samlede sig om Stine i stedet
for omkring ham. ”Jeg blev også selv ukoncentreret”, sagde han, ”for
jeg skulle jo også se, hvor lang den kunne blive”. .
”Lille Knud” fra Solbjerg
Lille Knud var under 160 cm høj, udviklingshæmmet, som det ville have
heddet i dag. Dengang var man ikke så fintfølende! Knud var ”under
forsorgen”, og det betød, han tjente på en gård, der var godkendt af
kommunen, og han kunne ikke frit disponere over sin løn. Knud gik til
folkedans et par vintre. Når han rettede sig op, nåede hans hoved lige
præcis op mellem pigernes bryster, hvilket fik Hans Clausager – der var
pianist til folkedansen – til at bemærke: ”Der er da også fordele ved at
være lille.” En aften efter håndbold mødtes byens ungdom ved Anthons
isbod. Under den almindelig snak udbrød Knud pludselig: ”Ved I hvad,
Brugsen har fået noget, man kan smøre under armene, så kællingerne
bliver helt tosse’ med én”. Det var deodorantens indtog i Havrebjerg!
Den døde mand i trekanten
Denne historie har jeg fået af Albert, og den viser igen hans mangfoldige evner. Nede på trekanten ved stationen lå der 3 ejendomme, brødrenes gård, vognmand og cykelsmed Richard Andersen, slagtermester
Trebien, og i den anden ende af trekanten lå en mindre villa og ”det røde hus” oppe over for Charles Hansen. Her boede en meget gammel
mand og hans datter, og jeg kan ikke huske deres navne. På et eller
andet tidspunkt dør manden efter nogen tids svaghed, og datteren henvender sig til Albert og siger: ”Ja, nu er vor far jo død, og han er ikke
blevet klippet og barberet i lang tid. Tror du ikke, du kunne klare det, så
han ser ordentlig ud, inden han skal op til Vor Herre”. Og selvfølgelig
kunne Albert også det.
(Fortsætter på side 46)
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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

KongsmarksBamse110585
vej 291
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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(Fortsat fra side 42)
Han kunne også fortælle en historie, og jeg syntes det var lidt uhyggeligt, da han berettede om barberingen. ”Se, manden havde jo ikke været barberet i nogle dage, så skæget var langt og stift, og det kan godt
være, at barberbladet ikke var så skarpt. Men den ros ska’ han ha’, han
peb s’gu ikke.”
Fortsætter i et andet nummer af Havrebjerg Nyt

Havrebjerg G&I, badmintonafdelingen
Lørdag den 5. januar var vi 14 friske badmintonspillere, der mødte op
til det traditionelle julestævne på Havrebjerg skole. Vi startede klokken
9.00 med morgenbrød, kaffe og en bitter eller to. Spillerne blev delt op
i 2 puljer og spillet gik i gang. Ved middagstid spiste vi det indkøbte
smørrebrød plus en sildemad med tilbehør. Sidst på eftermiddagen er
alle kampe spillet og puljevinderne fundet. I år blev det Jytte Nielsen/
Erling Mathiesen og Bent Faurby/Børge Carlsen.
Vi er en del medlemmer, der har haft et par runde fødselsdage. Tove
Mathiesen havde rund fødselsdag i julen og traditionen tro havde vi
skillinget sammen til en kurv med lækkerier til fødselsdagsbarnet.
Vi spiller hver fredag i Stillinge Hallen fra klokken 18.00 til 19.30, hvor
alle er velkomne uanset alder og spillemæssig styrke. Sæsonen i Stillinge slutter fredag den 12. april. Lørdag den 13. april holder vi påskestævne efter samme koncept, som julestævnet med den forskel, at vi
mødes om aftenen med ægtefæller til spisning i klubhuset.
Børge Carlsen
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Hvor

Hvad

Sportspladsen

Krolf

Sportspladsen

Hundetræning

Arkivet og museet

Åbent

Valgmenighedskirken

Gudstjeneste

27. januar

20

Havrebjerg Kirke

Kyndelmisse

3. februar

8

Stillinge
Forsamlingshus

Foredrag
Mads Christensen

7. februar

10

Klubhuset

Generalforsamling
Idrætsforeningen

19. februar

26

Liselund

Valgmenighedens
fødselsdag

24. februar

20

Havrebjerg Kirke
/Forsamlingshuset

Fastelavnsfest

3. marts

6, 10

Forsamlingshuset

Generalforsamling
Forsamlingshuset

5. marts

24

Forsamlingshuset

Åbent Arkivaften

12. marts

4

Forsamlingshuset

Generalforsamling
Sogneforeningen

20. marts

28

Havrebjerg Kirke

Konfirmandgudstjeneste om mobning

31. marts

8

Forsamlingshuset

Fællesspisning
Påskefrokost

18. april

20

Stillingehallen

Generalforsamling
Stillingehallen

22. maj

34

Havrebjerg Nyt

Deadline

7. april

2

48

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

Side

5
14

