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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 6. oktober
2019 (udgives sidst i oktober) 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

4 2019

Ultimo oktober

6. oktober (uge 40)

1 2020

Ultimo januar

12. januar (uge 2)

2 2020

Medio april

5. april (uge 14)

3 2020

Medio august

9. august (uge 32)
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HYGGEKLUBBEN
i Havrebjerg
Hyggeklubben begynder igen efter en ufrivillig pause sine sammenkomster onsdag den 11. september. Dog ikke i konfirmandstuen men i forsamlingshuset. Og det er lykkedes at fastsætte alle mødedatoerne i både efterårs- og forårsmånederne, så det vil være en fordel at tage sin
kalender med og få den ”opgraderet” ved den første sammenkomst.
”Hyggeklubben” er i realiteten uden nogen form for struktur, hvor en
flok mennesker - alle er velkomne - samles hver fjortende dag til fælles
samvær, samtale, sang og – som oftest - lytten til en fortæller eller foredragsholder, gerne lokal og gerne på et folkeligt niveau, som man
udtrykker sig. Og ikke at forglemme et kaffebord, hvor deltagerne skiftes til at medbringe kage.
Hyggeklubben er begyndt på initiativ af nogle få frivillige ildsjæle, som
også har stået for det praktiske med at skaffe fortællere m.v., lave kaffe
og vaske op, og hvad der ellers følger med. Nogle af de frivillige har
gjort det helt klart, at betingelsen for at fortsætte klubbens virksomhed
er, at der kommer nye til, som gerne vil tage over, læg mærke til ordet
gerne. Det skal være lysten, der driver værket!
Sammenkomsterne begynder klokken 14.00 og varer maksimum tre
timer til klokken 17.00, men ofte sluttes tidligere. Pt. er der ikke fundet
fortællere til alle datoerne, så ønsker, ideer og tilbud er man velkommen med.
Men første gang onsdag d. 11. september står i sangens tegn, for da
skal vi ledes igennem højskolesangbogens musikalske univers af Marianne Reiche på hendes sprudlende facon.
Så velkommen til dem, der har lyst.

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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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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Ny, lille virksomhed
i byen servicerer
både have og hus
Havrebjerg Service er en nyopstartet virksomhed, og bag Havrebjerg Service står
Martin Sjørslev Johnsen, som bor i Havrebjerg. Martin er uddannet tømrer i 2009 og
har altid drømt om at starte sit eget firma,
og i maj 2019 blev hans drøm til virkelighed.
Udover at være en tømrer med sans for godt håndværk og lækre detaljer, så har Martin erfaring med vedligehold af grønne områder, fra et
tidligere job som grøn mand i et boligselskab.
”I 2014 købte jeg et ægte håndværkertilbud her i Havrebjerg, og
istandsatte det fra bunden helt selv. Huset og haven er nu blevet et
personligt og dejligt hjem for min lille familie og jeg, hvor jeg har udnyttet 1.salen med en hems på hvert af de 2 børneværelser samt lavet
indbygningsskabe i halvdelen af loftet i opholdsrummet”, fortæller Martin.
Havrebjerg Service laver alt fra tømrerarbejde til græsslåning, lugning
af ukrudt, klipning af hæk og meget mere. Hos Havrebjerg Service kan
du få løst alle dine tømrer- og haveopgaver til tiden, i en professionel og
høj kvalitet. Martin kommer gerne med et uforpligtigende tilbud.
Privat er Martin gift med Line, som er uddannet gartner, så hendes viden trækker han på, når det gælder forskellige planteopgaver, som fx
havetegninger, råd og vejledning om plantevalg og -pleje.
”Giv mig et like på Facebook siden ”Havrebjerg Service,” så hjælper du
min lille, nystartede virksomhed med at komme godt fra start. Her kan
du også se mere til, hvilke opgaver, jeg kan løse for dig. Du kan også
finde min annonce her i Havrebjerg nyt.” slutter Martin Johnsen fra Havrebjerg Service.

STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS!
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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

T ø m r e r -, b e to n - o g k lo a k a r b e jd e
K o ld h ø jv æ n g e t 1 2 , H a v r e b je r g , 4 2 0 0 S la g e ls e

T lf: 5 8 8 6 9 2 3 2 . M o b il: 3 0 4 0 3 4 2 4
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Hvordan skal fremtiden være for
Havrebjerg Kirke og Menighedsråd?
I november 2020 skal der være valg til Menighedsrådene i hele landet.
Her i Havrebjerg er vi 5 medlemmer + 3 suppleanter, der skal vælges,
men en stor del af os ønsker ikke genvalg. Derfor vil vi gerne se, om
det er muligt at finde nogle friske folk til at overtage de ledige pladser.

Alternativet vil være at vi slår os sammen med Menighedsrådet i Sct.
Peders, hvilket selvfølgelig er muligt, men vi mener, at et selvstændigt
Menighedsråd i Havrebjerg betyder meget for Kirken og byen.
Derfor indbyder vi til
sognemøde torsdag 12. september 2019 kl. 19.00
i konfirmandstuen, præstegården Havrebjerg
for alle borgere i Havrebjerg Sogn.
Menighedsrådet byder på en håndmad og lidt at drikke, og så håber vi,
at vi sammen kan finde nogle fremtidsplaner for Havrebjerg Kirke og et
nyt Menighedsråd.
Af hensyn til maden vil vi gerne bede om tilmelding til formand Anette
Fredslund tlf. (sms) 23342346, eller næstformand Lone Christensen tlf.
(sms) 60599400 senest mandag 9/9.
På gensyn 12/9!
Havrebjerg Menighedsråd
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Musik-koncert
i Havrebjerg Valgmenighed
Musik-koncert i valgmenighedskirken,
onsdag den 18. september kl. 19:00.
Monica Tønning og Jesper Mølle Jensen har skabt en lille duo, og deres
repertoire spænder fra arrangementer af gamle danske klassikere til
engels pop og uddrag af Bachs suiter for solocello samt lidt af deres
egen musik.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

10

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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HGI Petanque
Vi har fået ordnet vores
Petanquebane ved klubhuset,
og den står til fri afbenyttelse
for byens borgere til petanquespil.
Mvh. HGI

ARKIV I BYGGEROD
Som det er tilfældet så mange andre steder i både
erhvervs- og i institutionsverdenen, har aktivitetsniveauet også i Havrebjergs Lokalhistoriske Arkiv været
neddroslet i sommerferien. Dog har der været en
smule bemanding på i åbningstiderne, således at eventuelle kulturgæster ikke skulle gå forgæves – enten for at aflevere beviser på fortiden
eller for at få oplysninger om den.
I øjeblikket er det dog så som så med adgangen til arkivets kælder,
idet der er byggerod i skolegården, fordi skolen ombygges til kommunalt Døgntilbud. Dette medfører også, som Slagelse Kommune ved
Center for Børn og Unge skriver i Havrebjerg Nyt, indskrænket brug af
gymnastiksalen for Havrebjerg G&I’s vedkommende, som også Lokalarkivet beklager. Til gengæld glæder de frivillige i arkivet sig over fortsat at have kælderetagen i skolelederboligen til rådighed for arkivet,
som er en del af Slagelsearkiverne. De siger også, at så længe, man
ikke kan være bekendt at invitere gæster ind gennem byggerodet, er
mailadressen: arkivet@havrebjerg.dk en god måde at komme i kontakt med arkivet på. Havrebjerg Museum kan man nemt komme ind i.
Endelig gør arkivfolkene opmærksom på ”Arkivernes dag” i første
halvdel af november med alle arkiver åbne og en masse aktiviteter.
Her er der tradition for, at Havrebjerg er godt med fremme, men læs
mere her om i næste nummer af Havrebjerg Nyt. Og som de siger:
”På gensyn når skolegården kan passeres uden fare for liv og lemmer!”
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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

15

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,
Bredegade 17, 4200 Slagelse
Tlf.
58 52 08 81
Fax 58 52 08 86
E-mail: mam@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 9-13.

Bredegade 17
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
September:
Søndag d. 8/9 kl. 10.00
Høstgudstjeneste v/UTH
Søndag d. 15/9 kl. 10.00
Gudstjeneste v/GRSE
Søndag d. 22/9 kl. 15.00
Gudstjeneste v/LUJ
Oktober:
Søndag d. 6/10 kl. 10.00
Gudstjeneste v/GRSE
Søndag d. 13/10 kl. 10.00
Gudstjeneste v/KAL

November:
Søndag d. 3/11 kl. 17.00
Alle Helgens dag –
mindegudstjeneste v/BHV
Søndag d. 10/11 kl. 10.00
Gudstjeneste v/LUJ
Søndag d. 24/11 kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret –
gudstjeneste v/KAL
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen
KAL: Katja Liebst-Olsen
LUJ: Lone Uldall Jørgensen
GRSE: Grith Seersholm

Søndag d. 20/10 kl. 17.00
Gudstjeneste v/KAL

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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HGIs Klubhus
Bestyrelsen har besluttet at lejen på klubhuset fremover er kr. 400,-.
Rengøring før og efter står lejer selv for.
Det er stadigt kun aktive medlemmer, som kan leje huset.
Derudover skal det godkendes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Udlejningen er overtaget af Poul-Erik, og kun han kan leje det ud.
PBV. Bjarne Gram

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 nogle
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
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Havrebjerg Lokalarkiv
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Nyt fra
Havrebjerg Valgmenighed!
Kommende gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighed
august-september 2019
Søndag, den 18. august
Søndag, den 25. august
Søndag, 8. september
– gudstjeneste på Liselund i Slagelse
Søndag, den 15. september
– Høstgudstjeneste
Søndag, den 29. september

kl. 11:00
kl. 9:00
kl. 14:00
kl. 11:00
kl. 9:00

Til kommende konfirmander, som ønsker at blive konfirmeret i Valgmenigheden enten i Havrebjerg eller i Høve Valgmenighedskirke:
Der er konfirmandindskrivning i forbindelse med en aftengudstjeneste
den 11. september kl. 17 i Høve Valgmenighedskirke, Sorø Landevej
308, 4261 Dalmose, hvor der bliver fællesspisning.
Her vil der blive orienteret om undervisningen og til den store dag. Der
vil også blive fremlagt de foreløbige planer for det første halve år.
Tilmelding til spisning senest den 9. september og eventuelle spørgsmål
kan rettes til Nikolai Wessel, tlf. 6131 6717 eller 5818 6542.
Den 1. september er der fælles familiegudstjeneste i Høve Valgmenighedskirke for begge menigheder, og efterfølgende er der fællesspisning
og hygge i Høve Marks forsamlingshus eller hvis det er godt vejr, på
græsplænen. Medbring selv kød til grillen, så arrangerer menighedsrådene tilbehør til grill-kødet. Ikke nødvendig med tilmelding.
Den 8. september er det Grundtvigs fødselsdag, og derfor holder vi i
fødselsdagsgudstjeneste på Liselund kl. 14 i fællesskab med de øvrige
Sjællandske Valgmenigheder. Efterfølgende vil der være kaffebord. Alle
er velkomne.
Den 15. september er der høstgudstjeneste i Havrebjerg Valgmenighedskirke. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad sammen
i Høng på Borrevænget 7, hos formanden. Alle er velkommen til at være med.
Musik-koncert i valgmenighedskirken, onsdag den 18. september kl. 19:00.
Monica Tønning og Jesper Mølle Jensen har skabt en lille duo, og deres
repertoire spænder fra arrangementer af gamle danske klassikere til
engels pop og uddrag af Bachs suiter for solocello samt lidt af deres
egen musik.
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Arrangementet er gratis og alle er velkomne.
Gudstjenester såvel som arrangementer er åbne for alle, som er interesserede.
Følg også gerne valgmenighedens Facebook-side, som bl.a. kan findes
på følgende link: www.kortlink.dk/xk2m og Valgmenighedens hjemmeside http://www.hoeve-havrebjerg.dk/ her vil der løbende blive orienteret om tilbud og arrangementer i Valgmenighederne.
Formand for Havrebjerg Valgmenighed
Marianne Højland Larsen
Borrevænget 7, 4270 Høng

Havrebjerg Valgmenighed
Havrebjerg Valgmenighed
Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse.

Læs mere på valgmenighedens Facebook-side,
på følgende link: www.kortlink.dk/xk2m

Præstekandidat: Nikolai Wessel
Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose
Tlf. 6131 6717 eller 5818 6542
Formand Marianne Højland Larsen, tlf. 41278070
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HAVREBJERGET— Ordet er frit!
AGURKETID?
Forleden skrev Steen Lauersen i sprogklummen i Sjællandskes weekendtillæg om ”Agurketiden” dvs. sommerog ferietiden, hvor der ikke sker noget, og hvor avisredaktører og journalister fortvivlet river sig i håret for at
finde noget at skive om. Det lader til, at der kan være
flere muligheder for oprindelsen af begrebet, men uanset hvad er ingen
i tvivl om, hvad der menes, når der bliver sagt agurketid.
Der burde ellers være nok at kere sig om. Tænk bare på enkelte magtmennesker både i øst og vest, hvis gøren og laden kan være katastrofalt for millioner af mennesker. Navnlig diktatorerne synes at lide af
skizofreni, idet de konstant tror, at alt og alle kun pønser på at overfalde dem. Måske heller ikke uden grund.
Og tag miljø og klima. Hvor klimatosserne tror, at jorden går under på
søndag. Og bland så klima og storpolitik! Hvor sidstnævnte f.eks. vedrørende Arktis hurtigt kan blive så varm, at isen smelter! Jeg synes, at
tiden efter den kolde krig, hvor alting syntes fredeligere og bedre, er
langt borte og afløst af usikkerhed og konflikter
Et andet fænomen, der med usvigelig sikkerhed optræder i sommertiden, er de mennesker, der føler sig kaldet til at velsigne deres omgivelser med høj musik. Og de rammer med ufattelig præcision inden for
top-10 af de rigtig gode, varme og stille sommeraftner. En stille opfordring til at skrue lidt ned eller lukke vinduerne preller tit af, for man
forstår simpelt hen ikke, at det kan genere nogen. Men der er nok især
to hovedårsager til irritationen. Dels at det er trommer og bas, der buldrer igennem, og dels at den ”musik”, der spilles, kun høres som ulidelig støj af omgivelserne.

Men tak for en god sommer.
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Klum

Flemming

Høng Centret
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Troens rejse - Intimkoncert
i Havrebjerg Kirke
Peter ”Annapurna” Elversang, tidl. Bandmedlem i Bifrost
Fredag d. 20. september kl. 19.00 – fri entré
Sangeren og sangskriveren Peter ”Annapurna” Elversang er nok
mest kendt for sin medvirken i halvfjerdser-bandet Bifrost.
Kunstnernavnet Annapurna fik han i 1972 tildelt af sin nu afdøde, indiske Guru, Swami Narayanananda. Det hindu-mytologiske navn til trods,
regner Peter sig ikke for specielt hinduistisk, kristen, eller hvad der nu
ellers måtte findes af religiøse flokdyrsbetegnelser. Som den førnævnte
Guru så enkelt og bramfrit udtrykte det: ”Ligegyldigt hvilken religion en
læresætning ellers stammer fra: Hvis
den giver god mening, så tag den for
enhver pris til dig, og hvis ikke, så los
den skånselsløst på porten!” Det var
således helt uden indre konflikter, da
Peter i 2001 under navnet Annapurna
udgav albummet ”Underets Vugge”
med selvskrevne, kristne salmer. Salmerne var skrevet på opfordring af
Anne Braad, som var sognepræst i
Stefanskirken på Nørrebro, hvor Peter
sidst i halvfemserne arbejdede et par
år som kirketjener – og stadig er
”stamgæst”. Ved aftenens arrangement i Havrebjerg Kirke vil Peter
medbringe sin guitar, fortælle lidt om
sit liv og give smagsprøver på de sange, der er kommet ud af det.
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Resultater fra krolf

Holdfinalen Region Sjælland under DAI
1.
2.
3.
4.

Jætterne Havrebjerg 442 slag
Jytte Nielsen, Erik Winther, Erik Andersen, Aksel Tagmos
Vikingerne Havrebjerg 453 slag
Erling Mathiesen, Jørgen Nordtorp, Carl Andersen og Poul Simonsen
Svinninge
458 slag
St. Merløse
465 slag

Alle hold til DM
Individuelt hos herrerne besatte Erik Winther 1. pladsen Erling Mathiesen 2. pladsen og Aksel Tagmos 4. pladsen. Alle deltager ved DM i Hjørring den 28/9 2019.
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HAVREBJERG MUSEUM SØGER OM HJÆLP
Mie (Andersen) har givet oplysninger om dette redskab:
Det er et redskab skomageren
brugte, når han syede sål og
læder sammen.
Mange tak til Mie for informationen!
…..men vi mangler stadig oplysninger om dette redskab:

Så hjælp os gerne

Hilsen fra Ole Gamst
Havrebjerg Museum
28

29

Påskefrokosten
Skærtorsdag gik som
planlagt, med 84 glade
mennesker,
der
var
mødt op til hygge og
snak med naboer og
genboer.

Der var god mad som altid. Det havde
Charlotte og Lars stået for. Lykke og Børge
havde dækket bord og andet praktisk. Jarl
var på sin plads i baren under hele arrangementet.
Der var musik og dans bagefter, og der
var nogen der fik rystet maden på plads.
Hilsen

Springvandstænding
Vi afholdt springvandstænding
den 3. maj. Der var ca. 60 glade folk fra byen, der havde
trodset regn og blæst, og var
mødt op til grillpølser med
brød, som Lars stod og gjorde
klar i carporten. Alt tilbehøret
var Charlotte kommet med.
Lykke stod og solgte øl, vin og
vand i tørvejr i Børges have, og
alle hyggede sig. Springvandet
blev tændt kl. 20. Springvandet var blevet søsat 3 uger forinden af Lykke og Børge.
Hilsen
Sogneforeningen
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Festudvalget
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Sankt Hans Aften 2019
Traditionen tro, blev der igen afholdt Sankt Hans bål på engen ved
Tude Å. HGI havde sørget for borde og bænke til de ca. 50-60 fremmødte borgere. En snes stykker kom tidligt for at grille deres medbragte mad på en grill som Bjarne sørgede for. Charlotte havde lavet
snobrødsdej samt skaffet sennep, ketchup og marmelade. Frank havde igen lavet en heks med hyl, og han stod for optænding. Søren fra
sogneforeningen solgte øl, vand og vin til stor glæde. Årets båltaler
var Max Larsen og det klarede han i stor stil. Der blev sunget de gamle sange. Alt i alt en god aften.

NYHEDSMAIL
Hvis du er interesseret i at modtage en mail, når der er nyheder på
hjemmesiden, eller der er påmindelser om møder
eller arrangementer, så send en mail til
sogneforeningen@havrebjerg.dk
og du kommer med på listen.
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Fra krolf-turneringen se side 26
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Grillaften
Til vores fællesspisning (grillaften) den 29. juni, var der meldt 54 til
ved deadline. Men det er jo Havrebjerg, når det er bedst, for vi nåede op på 74, da de sidste fik meldt sig til - he he.
Igen var det det faste team, der har været i gang med den dejlige
møre mad og alt det andet der skal gøres, for at afholde sådan et
arrangement. Der var masser af hygge rundt om, og det er dejligt,
når byen bakker op om det vi laver.
Hilsen
Festudvalget

Husk 0ktoberfesten
d.12-10-2019 kl18 i
HAVREBJERG FORSAMLINGSHUS
Der vil blive delt flyers rundt med tilmelding
Hilsen Festudvalget
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Sommer
For at sige god sommer til hinanden afholdte vi i juni en velbesøgt
fællesspisning, hvor alle havde en
ret med, som kunne nydes udenfor
på vores grønne arealer.
Op til sommeren har vi afsluttet
forløbene og har derfor tid til at
lave alle mulige sjove ting, f.eks.
går vi på ture, laver bål, læser højt
og bader, når vejret tillader det.
Mange børn holder ferie over sommeren, og der er derfor færre børn i
huset. Vi har haft besøg af søde hundehvalpe fra Kennel Disager, og
børnene har fået lagt flot ansigtsmaling.
Planer for efteråret
Vores forløb starter op igen til september, hvor børnene starter i deres
nye grupper, store som små. Efter planen står vores nye vuggestuetilbygning klar i starten af september, så vi får mere albuerum til efterårets indendørs sysler. Vi glæder os hver dag over de nye ting, der
sker på byggeriet. Interesserede kan følge med på vores Facebookside
Askehavegård
Børnehus. Da spærene
kom op, afholdte vi,
tirsdag d. 4. juni, et
hyggeligt
rejsegilde
med pølsevogn, vand
og øl samt besøg fra
avisen.
Cirkusbesøg
I slutningen af juni var
børnehaven igen inviteret en tur i Cirkusland,
hvor vi så en sjov forestilling med hunde, søløver og klovne. Vi blev
filmet til en flot reklamefilm for Cirkusland,
som kan ses på YouTube og i fjernsynet. Børnene havde en dejlig
dag og kunne fortælle
en masse spændende
ting til mor og far, da
de kom hjem.
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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Forsat fra side 36
Velkommen til vores nye børn:
1. juli starter Annika og Lærke E.
på Laden
1. august starter Leonora, Jelina og
Theo N. i vuggestuen, Sofie, Siff og
Alexander i børnehave på Laden,
og Logan og Birk starter på Høloftet.

Vi har valgt at fastansætte Jannie,
der er pædagog på Laden, og 15.
juli starter Emilia som medhjælper
i vuggestuen.

Farvel til krudtuglerne
Askehavegård Børnehus ønsker Camilla, Emil, Signe, Jonathan, Felix,
Niels, Morten, Lilje og Kornelius al mulig held og lykke som skolebørn.
Askehavegård kan være stedet for netop jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
Askehavegård
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Jorden rundt med

”Thorvalsen”
Bal i Havrebjerg Forsamlingshus
Krænkerupvej 57, Havrebjerg, 4200 Slagelse

Fredag d. 8. november 2019
kl. 19.30 – 23.00
Entre: 50 kr.
Kaffe, kage, øl og vand købes i forsamlingshuset

Folkemusik og dans fra hele verden

Elin (klaver, dans), Marianne (bas, violin),
Kurt (violin, mandolin), Kjeld (klarinet), Bente (blokfløjte),
Henrik (dans, bas), Peter (banjo, mandolin)
”Thorvalsen” kan kontaktes på tlf. 5853 1354 el. 5854 5488
Email: thorvalsenbal@gmail.com www.thorvalsen.dk
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Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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10 års jubilæum!
Søndag d. 1. september 2019 har jeg været ansat en dekade i Sct. Peders og Havrebjerg Pastorat. Det fejrer jeg ved at holde ferie på selve
dagen!
Til gengæld vil jeg gerne invitere til et lille glas søndag d.
15. september kl. ca.
11.30 i Sogneladen ved
Sct. Peders Kirke, Herrestræde 1C. Man kan selvfølgeligt også deltage i gudstjenesten i Sct. Peders Kirke kl.
10.00, hvor jeg skal prædike
over den samme tekst som til
min indsættelsesgudstjeneste
i 2009, nemlig Den Barmhjertige Samaritaner.
Det vil glæde mig at se mange af jer, og sige tak for de
første 10 år!
Med venlig hilsen
Sognepræst
Katja Liebst-Olsen

Bestyrelsen i Havrebjerg Forsamlingshus
efter generalforsamlingen den 5. marts 2019
Formand
Næstformand
Kasserer/udlejer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
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Per Petersen
Berit Kristensen
Connie Rasmussen
Anna Fagerlin
Erik Andersen
Frank Dehli
Max Larsen
Simon Paaske

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

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

Krolf-Formand
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
40249488
akseltagmos@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

mjohnsen472@gmail.com

Næstformand

Lykke Brix

22888619

Krænkerupvej 78

Havrebjerg, 4200 Slagelse

hlykkebrix@gmail.com

Kasserer

Børge Sørensen

29930001

Krænkerupvej 61

Havrebjerg, 4200 Slagelse

boerge2704@gmail.com

Claus Kofoed Nielsen

22331115

Havrebjerg, 4200 Slagelse

claus.kofoed@kirkestien.dk

Unnie L.B. Oldenburg

31415513

Havrebjerg, 4200 Slagelse

unnielb@hotmail.com

Line Andersen

27826048

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

Kirkestien 7

Smedelodden 8

Krænkerupvej 70
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Hvor

Hvad

Hvornår

Sportspladsen

Krolf

Tirsdage
kl. 14.00
Fredage kl.
10.00

Sportspladsen

Hundetræning

Tirsdage kl.
19.00 - 20.00

5

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl.
15.00 - 17.00

14

Havrebjerg Forsamlingshus

Hyggeklubben

11. september

4

Konfirmandstuen

Havrebjerg Kirkes
Menighedsråds
fremtid

12. september

8

Sogneladen
Sct. Peders Kirke

10 års jubilæum

15. september

44

Valgmenighedskirken

Musik-koncert

18. september

10

Havrebjerg Kirke

Intimkoncert

20. september

24

Forsamlingshuset

Oktoberfest

12. oktober

34

Forsamlingshuset

Thorvalsen

8. november

42

Havrebjerg Nyt

Deadline

6. oktober
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