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37. årgang - nr. 2 - april 2019 

 

Tude Å ved Havrebjerg 
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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 11. august 
2019 (udgives midt i august) 
Hvis du gerne vil modtage en på-
mindelse via mail cirka 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 

3 2019 Medio august 11. august (uge 32) 

4 2019 Ultimo oktober 6. oktober (uge 40) 

1 2020 Ultimo januar 12. januar (uge 2) 

2 2020 Medio april 5. april (uge 14) 
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TRAFIKSIKKERHED 
 
Det sker hele tiden, at der opstår ulykker og vi er alle sammen bekym-
rede for os selv og vores kære i trafikken her i vores område, sådan har 
jeg det i hvert fald og jeg tænker, jeg ikke er alene om det. 
 
På trods af at Kalundborgvej ikke er en kommunal vej, så synes jeg sta-
dig, at vi skal gøre hvad vi kan for at få belyst, de problemer vi oplever i 
vores dagligdag. 
 
På nedenstående link, kan I gå ind og indberette hvor I føler der er pro-
blemer. Dette er et af de værktøjer, som kommunen benytter, når de 
skal se på trafiksikkerhed i kommunen, så jo flere vi er der gør’ op-
mærksom på vores bekymringer, jo større chance er der for, at vi får 
nogle tiltag der kan hjælpe os. 
 
http://sektorplaner.slagelse.dk/dk/trafiksikkerhedsplan/hvad-kan-du-
som-borger/indberet-steder/ 
 
(Hvis man benytter en tablet og man vil tegne en strækning, skal man 
dobbelt klikke på stregen for at afslutte) 
 
Jeg selv har været inde og indberette bl.a. krydset ved Slagstrupsvej, 
krydset (helleanlægget) på Kalundborgvej, hvor man kører ind til Hav-
rebjerg, manglende cykelsti fra Havrebjerg og ud mod Stillinge og jeg 
håber, at I vil gøre det samme. 
 
Venlig hilsen  
Unnie L. B. Oldenburg 
 

Linket til Slagelses websted er lige lovligt langt at skulle indtaste fra 
bladet - så vi henviser også til det samme opslag på havrebjerg.dk/
trafiksikkerhed/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke veje i Havrebjerg, 
synes du der er problemer 
med? Giv din mening til 
kende på ovenstående link 

http://sektorplaner.slagelse.dk/dk/trafiksikkerhedsplan/hvad-kan-du-som-borger/indberet-steder/
http://sektorplaner.slagelse.dk/dk/trafiksikkerhedsplan/hvad-kan-du-som-borger/indberet-steder/
http://b.la/
https://havrebjerg.dk/trafiksikkerhed/
https://havrebjerg.dk/trafiksikkerhed/
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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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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. 

Havrebjerg Skole 
 
I forbindelse med ombygning af Havrebjerg Skole til etablering af døgn-
tilbud, har der været afholdt dialogmøde omkring den fremtidige brug af 
gymnastiksalen for Havrebjerg G&I. Mødets formål var at klarlægge fa-
ciliteter til omklædning samt den fremtidige brug af gymnastiksalen for 
Havrebjerg G&I.  
 
Mødet fandt sted tirsdag d. 19. marts på Havrebjerg Skole. 
 
Deltagere i mødet var to bestyrelsesmedlemmer fra Havrebjerg G&I, 
Center for Børn og Unge, kommende leder af Havrebjerg døgntilbud, 
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Center for Kommunale 
Ejendomme.  
 
Det blev aftalt at: 

 
1. Der etableres 1 stk. toilet med brus i direkte forbindelse med gym-

nastiksalen til brug for Havrebjerg G&I´s brugere.  
 
2. Det forventes at Havrebjerg Gymnastik- og Idrætsforening efter af-

tale med byggetilsyn kan bruge gymnastiksalen i efteråret 2019, så 
vidt at byggeriet tillader det.  

 
3. Når døgntilbuddet er taget i brug (forventeligt januar 2020) vil der 

forsat være mulighed for at Havrebjerg G&I vil kunne anvende gym-
nastiksalen til aktiviteter. Omfanget af brugen aftales i samarbejde 
med ledelsen af døgntilbuddet. Det må forventes, at der vil blive 
reduceret i Havrebjerg G&I´s adgang til gymnastiksalen idet gymna-
stiksalen skal indgå som en del af døgntilbuddets behandling. I no-
vember/ december 2019 aftales den fremtidige plan for brug af 
gymnastiksalen for Havrebjerg G&I i samarbejde døgntilbuddets le-
dere og medarbejdere.  

 
Venlig hilsen 
 
Center for Børn og Unge, Slagelse Kommune 
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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
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Årets konfirmander i Havrebjerg Kirke! 

Ved redaktionens afslutning har årets konfirmation i Havrebjerg Kirke 
ikke fundet sted, men I skal ikke snydes for et billede af de skønne un-
ge mennesker. Vi har haft et pragtfuldt konfirmandforløb med hele 16 
konfirmander, hvoraf 12 skal konfirmeres i Havrebjerg Kirke d. 28. april 
2019. Vi har arbejdet på mangfoldige måder, og brugt både stemme, 
krop, eftertanke og kreative evner i forløbet. I næste nummer af Havre-
bjerg Nyt bringer vi et gruppebillede fra konfirmationen. 
  

Sognepræst Katja Liebst-Olsen og konfirmanderne 

Gospelkoncert i Havrebjerg Kirke 

Vi regner med at indbyde til Gospelkoncert i Havrebjerg Kirke  
 

Tirsdag 21. maj kl. 19.00 
 
Men desværre er vores oprindelige plan ramt 
af afbud, så lige nu søger vi efter et andet 
kor, og vi håber at alt når at blive klaret! 
 
Derfor: Hold godt øje med vores opslagstav-
ler ved Kirken, der vil vi oplyse nærmere. 
 
Forhåbentlig på gensyn til Gospelkoncert 21. 
maj! 

Menighedsrådet 



9 



10 

 
Det får vi 
for vores 

kontingent til 
 

Havrebjerg 
Sogneforening: 

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

Det er kun 100,- kr. pr. voksen i husstanden! 
 
Hvis man ikke har fået betalt endnu og ønsker at betale, 

kan pengene overføres til  
 

Sydbank, REG: 0570  KONTO: 5734177794 
—eller via MobilePay til Børge på tlf.: 29930001. 

Husk at skrive adresse på indbetalingen. 
 

Venlig hilsen 
Havrebjerg Sogneforening 
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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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Bidrag til Sankt Hans bål ved Tude Å 
 

Vi holder fast i traditionen og holder Sankt Hans på engen den 23. juni. 
 

I perioden fra 1. april til 31. maj kan der køres 
brændbart haveaffald til bålpladsen ved Tude Å engen. 

 
Stien fra Ådalen og ned til bålpladsen 

vil i perioden være åben for kørsel med trailer. 
 

Aftenens program vil være efter traditionen, 
se mere på Havrebjerg.dk når vi nærmer os juni. 

 
Hilsen  

Sogneforeningen 

Grene/buske til Sankt Hans bålet 
 
 

Husk det kun er afklippede grene 
og buske, der må komme på 

bålpladsen nede på engen i perio-
den fra d. 1/4 - 31/5. 

 
Hilsen 

Havrebjerg Sogneforening 
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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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Søndag d. 12. maj kl. 15.00 
Gudstjeneste v/UTH 
  
Søndag d. 19. maj kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 26. maj kl. 10.00 
Gudstjeneste v/GRSE 
  
Søndag d. 2. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 9. juni kl. 10.00 
Pinsegudstjeneste v/GRSE 
  
Søndag d. 16. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 7. juli kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  

Søndag d. 14. juli kl. 10.00 
Gudstjeneste v/UTH 
  
Søndag d. 21. juli kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
 
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen 
KAL: Katja Liebst-Olsen 
LUJ: Lone Uldall Jørgensen 
GRSE: Grith Seersholm 

 
KIRKE- 
KAFFE 

 
i Havrebjerg Kirke 

 
 
Der er selvfølgelig kirkekaffe ef-
ter hver gudstjeneste i Havre-
bjerg kirke. Menighedsrådet sør-
ger for kaffen den første søndag i 
måneden. De øvrige søndage vil 
Lilly og Max sørge for kaffen. 
Skulle DU have modet til at hæl-
de vand på kanden og bønner i 
filteret, så er du mere end vel-
kommen 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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Springvands-
tænding 

 

Springvandet skal tændes, 
så lad os mødes ved gadekæret 

 den 3. maj 2019 kl. 19.00. 
 

Der vil blive serveret gratis pølser 
og brød med tilbehør. 

 
Øl, vin og vand kan købes 

i Børges carport. 
  

Vi håber, at I vil lægge vejen forbi 
og hygge jer med os et par timer. 

 

Hilsen 
Havrebjerg Sogneforening 
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Nyt fra 

Havrebjerg Valgmenighed! 

Vi har nu fået ansat vores kommende præst i valgmenigheden. Nikolai 
Wessel, som er 24 år og kommer fra Jylland, er blevet ansat pr. 1. 
marts og er flyttet ind i præstegården i Høve. 
 
Nikolai er endnu ikke færdig på teologistudiet, og skal i efteråret gå på 
pastoralseminaret - herefter kan han blive ordineret. 
 
Nikolai er foreløbigt ansat på halv tid og skal holde gudstjeneste uden 
altertjeneste og indgå i administrative opgaver, undervisning samt me-
nighedspleje. 
 
Vi har aftaler med de præster, som har været vikarer hos os i det sidste 
halve år, at de kan træde til, når vi skal have kirkelige handlinger. 
 
Vi har haft den første gudstjeneste med Nikolai søndag den 31. marts, 
og kommende gudstjenester, som Nikolai vil forestå fremgår af neden-
stående liste. 
 
Kommende gudstjenester april-maj 2019 
Søndag, den 14. april, Palmesøndag   kl.   9:00 
Fredag, den 19. april, Langfredag   kl. 10:00 
Søndag, den 21. april, Påskedag   kl.   9:00 
Søndag, den 12. maj     kl. 11:00 
Torsdag, den 30. maj, Kr. himmelfartsdag  kl.   9:00 
 
Følg også gerne valgmenighedens Facebook-side, som bl.a. kan findes 
ved at indtaste følgende link: www.kortlink.dk/xk2m  - her vil der lø-
bende blive orienteret om tilbud og arrangementer i bl.a. Havrebjerg 
Valgmenighed. 
 
Alle er velkomne til gudstjeneste såvel som arrangementer. Både med-
lemmer og interesserede. Kontakt Nikolai for yderligere information. 
 
Formand for Havrebjerg Valgmenighed 
Marianne Højland Larsen 
Borrevænget 7, 4270 Høng 

http://www.kortlink.dk/xk2m
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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 

Fastelavnsfest i Forsamlingshuset 
 

Traditionen tro blev der holdt fastelavnsfest i 
Havrebjerg forsamlingshus. Der var god stemning i  

forsamlingshuset og de der var tilstede - ca. 40 børn og 
ca.40 voksne + frivillige fra foreningerne - 

fik en god og hyggelig dag. 
 

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

1. april 
 
Den 1. april. I skrivende stund er datoen ikke passeret, 
men det er spændende, om man bliver narret april, eller 
at man selv får held med at narre en anden. I mange år 
har det været fast tradition i aviser og i radio og TV’s 
nyhedsudsendelser at bringe en narrenyhed – en ”falsk 
nyhed”, man skal vel sige fake news på moderne dansk. 
 
Jeg kan have en bekymring for, at medierne viger tilbage med at fort-
sætte denne ældgamle, uskyldige og morsomme tradition, netop for 
ikke at blive beskyldt for falske nyheder. Bare fordi idioter med og 
uden indflydelse misbruger den lette adgang til medier. Nogle ”for 
sjov”, andre med det direkte sigte at skade. Jeg håber dog at se nogle 
gode aprilsnarre. 
 
At narre april er ikke nogen ny foreteelse, se bare her, hvad jeg citerer 
fra google: 
  
”De gamle romere gakkede også ud 
 
I det gamle Rom afholdt man ved årets hæld i slutningen af december 
den mest berømte af alle de romerske fester, Saturnalia festivalen. 
Festivalen varede flere dage, og særlig specielt var det, at slaverne og 
herrerne byttede plads under festlighederne, Man fejrede Saturn, der 
var guden for korn og høst, og ud over rolleombytningen var festdage-
ne præget af retten til fri tale, grovæderi og drikfældig opførsel – alt 
sammen ting, som ikke normalt var accepteret”. 
 
Læserne kan selv søge videre, også på kilder der måske er mere seriø-
se end google. 
 
Leder af Dansk Folkemindesamling Else Marie Kofod forklarer, at det 
med at narre hinanden på bestemte tider kendes i Europa i hvert fald 
fra omkring 1600-tallet, men kendtes også i Indien langt længere tilba-
ge. ”Det sker hele verden over, at der i forbindelse med overgange i 
enten årets forløb eller i det enkelte menneskes livsforløb skabes nogle 
frirum, hvor der vendes op og ned på tingene”, siger hun. ”Frirummet 
er en timeout, hvor man kan tillade sig at bytte om på eller slække på 
normerne, for eksempel ved at drive gæk med andre”. 
 
Klummisten håber, at du har haft held med at narre nogen aprilsnar? 
 

Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 

STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 
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DEN ÅBNE ARKIVAFTEN 
  
Som sædvanligt blev det en hyggelig aften for deltager-
ne i lokalarkivets ”åbne aften” i forsamlingshuset midt i 
årets første forårsmåned. 
 
Selv om vejret med blæst og regn måske nok holdt nogle hjemme i lu-
net, er man i arkivet ikke i tvivl om at fortsætte med dette årlige arran-
gement, som på moderne dansk har vist sig at finde en ”niche”, som 
tilgodeser de mange i – næsten – alle aldre, der efterspørger en lejlig-
hed til at træffe andre landsbyboere og få en god snak. Måske kombine-
ret med at få noget mere at vide om egne eller andres aner og deres 
meriter, enten i Havrebjerg eller i det ganske, danske land. 
 
Og deltagerne blev da heller ikke snydt. Der var megen latter, når Gun-
ner Madsen berettede om hans og Bentes oplevelser gennem årene i 
Havrebjerg og omegn. Det bliver imidlertid – af gode grunde – sværere 
og sværere at finde fortællere, der har en (lang) fortid i Havrebjerg, og 
som vil fortælle om den. Så når arkivarerne gerne vil bevare den åbne 
aften, ved de også, at der nok skal en vis fornyelse til – at bevare og 
forny. 
 
Derfor lyder det også fra arkivet til læserne af dette ærværdige blad, at 
når I alligevel besøger os i arkivet, så tag venligst gode ideer til fornyel-
se af denne gode aften med! 
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Flere billeder fra Arkivafte-
nen med Gunner Madsen 
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HAVREBJERG MUSEUM SØGER OM HJÆLP 
 
HVAD MON DISSE REDSKABER HAR VÆRET BRUGT TIL 
                                            ……OG HVAD HEDDER REDSKABERNE? 
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FINT BESØG 
I HAVREBJERG MUSEUM/FRYSEHUSET 

 
Den 14. marts havde vi besøg af lederen af Slagelse Museum Helle Åls-
bøl. Hun kom sammen med Katrine Brændstrup. 
 
De var meget interesserede og var imponeret over de mange effekter 
det lille hus kunne rumme 
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Der blev samlet ind - 
ikke penge, men affald i naturen 

 
Danmarks Naturfredningsforening havde igen i år opfordret til lands-
dækkende affaldsindsamling i uge 13. 
 
Klokken 10, søndag formiddag den 31. marts var vi en gruppe på en 
snes frivillige i alle aldre, der samledes ved gadekæret. Vi fik en kop 
kaffe og tildelt en rute, samt udleveret affaldssække mv. 
 
Herefter spredtes vi ud over hele landsbyen for at samle det affald 
sammen vi kunne finde på veje og fællesarealer.  
 

Det blev til 110,8 kg affald.  
 
Slagelse Kommune sørgede for udstyr som affaldssække, handsker, 
sikkerhedsveste og snappere. Ligesom kommunens folk sørgede for at 
veje og fjerne det indsamlede affald. 
 
Sidste år indsamlede vi i Havrebjerg 72,5 kg. At vi i år indsamlede me-
re end sidste år, vil vi hellere tilskrive at vi var flere til at samle ind, 
end at der smides mere affald i og omkring Havrebjerg. 
 
Efter indsamlingen bød Sogneforeningen på læskedrik ved gadekæret.  
 
Tak til alle de frivillige, der hjalp med forårsrengøringen. 

(Se også side 34) 
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Lokalråd/område Mængde i kg 

Hejninge Bylaug 35,8 

Hejninge /Stillinge lokalråd 87,2 

Omø Ca. 250 kg 

Agersø Ingen data 

Bisserup Byting 80,5 

Hyllested landsbyråd 80,3 

Skælskør v/Brian Stage 267,2 

Vemmelev Lokalråd 21,8 

Slotsbjergby lokalråd 22,1 

Havrebjerg Sogneforening 110,8 

Tårnborg lokalråd 59,7 

Rude Beboerforening 34,4 

Boeslunde Skole og Mænds Møde-
sted 

8,4 

Dalmose Skole, børnehave og 
Brugsen 

190,4 

Sørby lokalråd 29,8 

Vejepladsen Lilleøvej 65 

    

I alt 1343,4 kg 

    

Korsør nor v. Jesper Thomas Niel-
sen, pladsen ved hundetrænings 
banen 

Ca. 3 tons 

Indsamlet affaldsmængder ultimo marts 2019 
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Min barndoms Havrebjerg 1930-
1940 
 
Gerda Jørgensen (1927-2018) har beskrevet hendes barndoms Havre-
bjerg fra 1930-40. Nogle kan måske stadig huske Gerda og hendes 
mand Knud, der i en årrække boede Kalundborgvej 110.  
 
Jeg er født i 1927 på Kalundborgvej 149. Mine forældre passede kirken 
og gravstederne. De ringede solen op og når den gik ned. Det var mest 
mor, der gjorde det. Far kørte ud og solgte fisk i hele sognet hver for-
middag. Far skulle også sørge for kirken var varm om vinteren, så han 
skulle op om natten og tænde, der var jeg tit med. Der var en sti, der 
gik op til kirken, men den er blevet nedlagt. 
Fra mit barndomshjem mod landevejen kom vi forbi smedjen, hvor An-
drea og Roger Witthøft. Der kom jeg tit for at lege med Kjeld. Lidt hen 
ad vejen boede en sypige, der hed Maren sammen med sin far. Derefter 
i svinget boede der en købmand, der hed Sørensen og hans kone Alvil-
da, hos hvem vi købte ugeblade. Der kørte engang en bil ind i huset og 
smadrede den store vinduesrude. Så blev vejen senere rettet ud. 
 
Til højre lå Brugsen med uddeler Holst og herefter lå præstegården, 
hvor pastor Opdrup boede i stuehuset. Præstegårdens forpagter boede i 
en længe med beboelse i den ene ende og stald i den anden med en 
stor mødding overfor. Bag præstens have er der en branddam, som vi 
kaldte gadekæret. Ved siden af gadekæret var der et skur hvor der stod 
en brandvogn. Brandvognen blev trukket af heste, når der var ilde-
brand. 
 
På Digegårdsvej boede tømrer Mortensen i et gammelt hus med stråtag, 
han havde et bijob med at kræve sygekassepenge op. Inden vi kommer 
til Thorvald Madsens gård ligger en stor hvid villa. 
 
Tilbage til brødudsalget og efter det kom lilleskolen hvor frk. Madsen 
regerede. Derefter Valborgs hus og overfor det ligger forsamlingshuset, 
det var lidt anderledes end det der ligger der i dag. 

 
 

 

(fortsætter på side 40) 

 

Havrebjerg gamle skole, 
Krænkerupvej 54, ca. 
1935. 
Havrebjerg Lokalarkiv 
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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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Fuldt hus til DAIs første 
Kurlingstævne i Region Sjælland 

 
som foregik i gymnastiksalen i Havrebjerg 

  
Der var rift om de 32 pladser til DAIs første Kurlingstævne i Region 
Sjælland. 
 
Formålet  var at udbrede kendskabet til kurlingsporten på Sjælland. 
 
DAI måtte melde alt optaget flere dage, før tilmeldingsfristen udløb. 
 
De 32 deltagere blev sammensat i 8 hold a 4 personer. Holdene blev 
opdelt i 2 puljer a 4 hold. 
 
Hvert hold bestod af spillere fra forskellige klubber på Sjælland. 
  
Efter velkomst fik deltagerne en gennemgang af praktik og spilleregler. 
  
Derefter gik spillet i gang, og spillerne fandt meget hurtigt ind i spille-
rytmen. 
 
Alle hold spillede tre puljekampe i løbet af formiddagen, og der var stor 
jubel, når en sikker placering af den sidste sten ændrede et truende 
nederlag til en sejr. 
 
Godt humør og masser af grin fulgte i kølvandet på såvel præcise som 
mindre heldige afleveringer af kurlingstenene. 
  
I frokostpausen blev resultaterne fra de indledende kampe gjort op, og 
efter frokost mødtes vinderne af de to puljer i kampen om 1. pladsen. 
2-ere i hver pulje kæmpede om 3. pladsen og tilsvarende mødtes 3-
erne og 4-erne fra hver pulje og spillede om henholdsvis  5. og 7. plad-
sen. 
  
Dagens vinderhold bestod af spillere fra fire klubber: Ib Smith, Benløse, 
Ulla Bundgaard, Knabstrup, Per Roos, Ringsted og Aksel Tagmos, Hav-
rebjerg. Der var præmier til de tre bedste hold. 
  
Succesen gentages i begyndelsen af april måned i Store Merløse ved 
Ringsted, hvor alle 32 pladser også blev besat inden tilmeldingsfristens 
udløb. 
  
Erly Pedersen 
Ringsted 
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Koncentrationen lyste ud af 
øjnene på deltagerne til DAIs 
første kurlingstævne i Region 
Sjælland. 
 
Det blev afholdt i gymnastiksa-
len på Havrebjerg Skole. 
 
Nederst ses de glade vindere! 
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(Fortsat fra side 36) 
 
Til venstre lå Centralen, hvor dem der ikke havde nogen telefon kunne 
ringe fra. Så lå frikirken, der hvor den også ligger i dag og overfor den 
lå den stråtækte skole, hvor de store børn gik fra 4.-7. klase hver anden 
dag indtil skolen brændte og der blev bygget en ny. Mejeriet lå lige ved 
siden af skolen, så kunne vi gå ned og købe en halv liter mælk i frokost-
frikvarteret for 5. øre. 
 
På Kirkestien boede Sara Pedersen i en stor villa og derefter postbud 
Hjalmer Hansen. 
 
Tilbage på Krænkerupvej boede på højre side kontrolassistent Christian 
Jørgensen og på modsatte side lå en stor villa og nogle små huse samt 
menighedshuset. 
 
Ved baneoverskæringen lå der et gult hus, hvor postbud Viggo Poulsen 
boede og efter banen lå ledvogterhuset, hvor Marie Larsen passede på, 
når der kom et tog. 
 
Ned mod stationen, hvor posten blev omdelt fra, lå slagter Gustav Han-
sens hus. Han tog også ud og slagtede for folk. På den anden side af 
vejen boede en baneformand Alfred Nielsen. Så er der blevet bygget 
huse op ad vejen og i det sidste hus boede Aksel Johannesen. På hjør-
net af trekanten var der først en købmand, der ejede det, derefter var 
der en barber og siden boede Putmor, med alle sine høns. 
 
Tømrer Charles Hansen boede overfor, går man så ud ad vejen forbi et 
par huse kommer man til Jens P. Jensen og på svinget boede hans far, 
der var hjulmand. Så kom vi til Kragsbjerggården, hvor Eriksens bor og 
lidt oppe af vejen boede Niels Aage Rasmussen. Lidt længere oppe bor 
de en vejmand Sørensen, far til Anton. Fortsatte man ud af vejen kom 
vi til fodermesteren på Kragsbjerggården og så kommer Gunner Chri-
stensen. Så kom Peder Larsens hus og overfor boede Christian Larsen. 
Nede på marken boede Frederik Jensen. Så kom Vestergården, og læn-
gere ude boede Dagnis Hansen. Efter Peter Larsens hus lå et røgeri, så 
kom Krænkerupgården, 
hvor Fischer Pedersen 
boede og der tjente jeg 
efter krigen. 
 
Med venlig hilsen 
Gerda 
 
Mejeriet i Havrebjerg ca. 
1935. Krænkerupvej 50. 
Havrebjerg Lokalarkiv 
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Sidste afsnit af Hans Gunnar Arentz’ 
erindringer 
(forsat fra tidligere) 
 
 

Farvel til Havrebjerg 
  
I slutningen af juni 1951 sluttede min skolegang 
med den højtidelige overrækkelse af et ikke sær-
ligt imponerende eksamensbevis. Efter få dages 
frihed, startede jeg den 2. juli som elev i Landbobanken i Slagelse. Det 
var starten på 49 år og 1 måneds fast arbejde, først 6 år i banken og 
derefter 43 år i SAS, efterfulgt af 3 år som deltidskonsulent på SAS 
Flight Academy. I sommeren 2003 blev jeg i en alder af 68 år fuldtids-
pensionist. 
  
Min tid som bankmand blev afbrudt af 16 måneders militærtjeneste i 
Århus fra november 1954 til april 1956. Det var hyggeligt at vende til-
bage til Havrebjerg, hvor jeg igen fik en sæson med håndbold og gym-
nastik, men jeg havde inden da besluttet, at jeg ikke skulle ende mine 
dage i Landbobanken i Slagelse, hvor den største karrieremulighed be-
stod i, at bogholderen døde. Og da han var sund og rask og ikke særlig 
gammel, søgte jeg nye græsgange. 
  
Allerede fra min barndom havde jeg været lidt bidt af en gal flyvema-
skine, og i 1945 var jeg helt alene på rundvisning i Kastrup Lufthavn og 
senere samme år til en stor flyveopvisning afholdt af det engelske fly-
vevåben Royal Air Force. Det blev gennem årene til flere besøg i luft-
havnen, og i februar 1957 søgte jeg en stilling som trafikassistent i 
SAS. Jeg fik stillingen og startede den 1. april 1957. Anton kørte mig og 
mit beskedne bohave til Tårnby den 30. marts. Her havde jeg lejet et 
lille værelse på 8 kvadratmeter. Det viste sig for øvrigt, at vi ikke kunne 
bakse karlekammerskabet op ad trappen til 1. sal, så det fik Anton med 
hjem igen. Det var farvel til Havrebjerg, hvor jeg dog kom meget ofte 
så længe mine forældre og søster levede. 
  
Da jeg blev pensionist, fik jeg en ny hobby, nemlig slægtsforskning, og 
samtidig begyndte jeg at nedskrive mine barndomserindringer. På et 
tidspunkt søgte jeg i den forbindelse min fars navn på internettet, og 
derved opdagede jeg, at Havrebjerg havde en hjemmeside, og at der 
var et lokalarkiv i ”mit” fyrrum på skolen. I 2007 besøgte jeg lokalarki-
vet, og det blev en hyggelig eftermiddag. Den endte med, at jeg accep-
terede at fortælle om min barndom i Havrebjerg, og den 4. marts 2008 
stod jeg så i Forsamlingshuset med et udsnit af mine erindringer. Det 
blev for mig en uforglemmelig aften. Salen var på det nærmeste fuld, 
og det tilskriver primært min fars virke i byen. Der var naturligvis man-
ge ansigter, jeg ikke kendte,  
 
 

(Fortsætter på side 44) 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Bestyrelsen i Havrebjerg Forsamlingshus 
efter generalforsamlingen den 5. marts 2019 

 
 Formand   Per Petersen 
 Næstformand  Berit Kristensen 
 Kasserer/udlejer Connie Rasmussen 
 Bestyrelsesmedlem Anna Fagerlin 
 Bestyrelsesmedlem  Erik Andersen 
 Bestyrelsesmedlem  Frank Dehli 
 Bestyrelsesmedlem  Max Larsen 
 Suppleant    Simon Paaske 

(forsat fra side 42) 
 
men der var og venner og bekendte fra ungdommen, Lars Kjeld, Hans 
Hjulmand, Ægmandens Erik, ”Søster Sognefoged”, Egon Poulsen, min 
”feriesøster” Bente, min gamle kollega fra banken Tove Wermer, mure-
rens Inge og en del flere.  
       
For dem, der var i Forsamlingshuset, er der måske ikke meget nyt i det 
jeg har skrevet ”Havrebjerg Nyt”, men det glædede mig alligevel, at 
bladet ville gengive foredraget. 
 
Tak, Havrebjerg 

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 

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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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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BESTYRELSEN 2019/2020 I 
HAVREBJERG SOGNEFORENING  

Bestyrelsen af Havrebjerg Sogneforening kan samlet kontaktes på: 
sogneforeningen@havrebjerg.dk 

Formand Martin Johnsen 61715482 

Krænkerupvej 70 
 
Havrebjerg, 4200 Slagelse 

mjohn-
sen472@gmail.com 

Næstformand Lykke Brix 22888619 

Krænkerupvej 78 Havrebjerg, 4200 Slagelse hlykkebrix@gmail.com 

Kasserer Børge Sørensen 29930001 

Krænkerupvej 61 Havrebjerg, 4200 Slagelse 
bo-
erge2704@gmail.com 

 Claus Kofoed Nielsen 22331115 

Kirkestien 7 Havrebjerg, 4200 Slagelse claus.kofoed@kirkestien.dk 

 Unnie L.B. Oldenburg 31415513 

Smedelodden 8 Havrebjerg, 4200 Slagelse unnielb@hotmail.com 

 Line Andersen 27826048 

Krænkerupvej 70 Havrebjerg, 4200 Slagelse line.l92@hotmail.com 

 Jarl Piil Roed 22663234 

Kongsmarksvej 291 4200 Slagelse bamse110585@gmail.com 

Suppleant Jens Schrøder  

Digesgårdsvej 5 Havrebjerg, 4200 Slagelse jensrschoeder@gmail.com 

Suppleant Søren Nellemand 30531972 

Ådalen 16 Havrebjerg, 4200 Slagelse mail@nellefrim.dk 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
tel:61715482
mailto:mjohnsen472@gmail.com
mailto:mjohnsen472@gmail.com
tel:22888619
mailto:hlykkebrix@gmail.com
tel:29930001
mailto:boerge2704@gmail.com
mailto:boerge2704@gmail.com
tel:22331115
mailto:claus.kofoed@kirkestien.dk
tel:31415513
mailto:unnielb@hotmail.com
tel:27826048
mailto:line.l92@hotmail.com
tel:22663234
mailto:bamse110585@gmail.com
mailto:jensrschoeder@gmail.com
tel:30531972
mailto:mail@nellefrim.dk
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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 museet  Åbent  
Torsdage 
kl. 15.00 - 
17.00  

14  

Forsamlingshuset 
Fællesspisning Påske-
frokost 

18. april   

Klubhuset Standerhejsning 26. april 18 

Gadekæret Springvandstænding 3. maj 18 

Havrebjerg Kirke Gospelkoncert 21. maj 8 

Stillingehallen 
Generalforsamling Stil-
lingehallen 

22. maj   

Engen Sankt Hans 23. juni 12 

Havrebjerg Nyt Deadline 11. august 2 


