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Efterår ved Tude år fotograferet af Kaj Benny Jensen
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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 12. januar
2020 (udgives sidst i januar)
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

1 2020

Ultimo januar

12. januar (uge 2)

2 2020

Medio april

5. april (uge 14)

3 2020

Medio august

9. august (uge 32)

4 2020

Ultimo oktober

4. oktober (uge 40)
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HYGGEKLUBBEN
i Havrebjerg
Sted: Havrebjerg Forsamlingshus, Krænkerupvej 57
Tider: Onsdage klokken 14.00 hvis ikke andet er anført.
2019
23. oktober

Carsten Egø Nielsen, Slagelse, Myter og sandheder om gøngehøvdingen Svend Poulsen

6. november Conny Errebo fra Høng spiller på sin harmonika,
og vi lytter og synger
20. november Steen Ludvigsen, tidl. Havrebjerg, fortæller om
nordisk samarbejde og om Foreningen NORDEN,
hvor han er den lokale formand
4. december

Står i adventstidens tegn.

2020
8. januar
29. januar
12. februar
26. februar
11. marts
25. marts

Nytårskur
??
??
Carsten Egø Nielsen, emne?
??
Afslutning med Marianne Reiche

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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Trinbræt eller fodspor?
Sogneforeningen har de seneste måneder undersøgt mulighederne for
en genåbning af trinbrættet på Havrebjerg Station – således at toget
igen ville kunne stoppe og betjene Havrebjerg til fælles glæde for besøgende og borgere i Havrebjerg, og samtidig øge antallet af brugere af
banen.
I motiveringen har også indgået ønsket om at etablere en alternativ
løsning til den langt mindre trafiksikre anvendelse af bussen, hvor brugere er tvunget til at krydse den trafikerede Kalundborgvej for at kunne
stige på og af bussen.
Sogneforeningen har i dialogen lagt vægt på, at vi i byen i dag skal tåle
alle ulemperne ved toget og at banen allerede i dag betjener en lang
række af de øvrige stationer på ruten som trinbræt, hvorfor lokalbanen i
sin drift af banen er helt fortrolige med at tilpasse togenes hastighed til
at kunne overholde fartplanen uanset at der lejlighedsvist skal stoppes
ved et trinbræt. I dag betjenes banen af moderne tog med mulighed for
variabel hastighed.
P.t. er der ikke imødekommenhed fra Lokaltogs ledelse til at genåbne
trinbrættet i Havrebjerg, men Sogneforeningen har besluttet alligevel at
arbejde videre med sagen, således at vi og andre besøgende i Havrebjerg forhåbentlig i overkommelig fremtid, igen kan benytte trinbrættet
i Havrebjerg.
Sogneforeningens bestyrelse
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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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Allehelgen og Lucia
Allehelgens søndag
Allehelgens søndag den 3. november
kl. 17.00 er den dag hvor vi i kirken
særligt mindes dem vi har mistet,
vores døde, de mennesker som vi har
haft og elsket og nu må savne..
Vi tænker liv og død sammen og i
gudstjenesten åbner sig en særlig
forbindelse mellem himmel og jord og
Guds tid forener sig med vores.
Gudstjenesten på denne dag vil forme
sig lidt anderledes med tid til stilhed og lystænding.

Årets hyggeligste familiegudstjeneste
Havrebjerg Kirke og Forsamlingshuset
Søndag den 8. december kl. 14.00 afholder Havrebjerg Kirke
Familiegudstjeneste med Luciaoptog og julehygge.
Efter gudstjenesten holdes juletræsfest i Havrebjerg Forsamlingshus, Marianne Reiche kommer og
spiller når der skal danses om juletræet.
Julemanden kommer på besøg.
Der er slikposer til børnene, kaffe
og æbleskiver til de voksne.
Pris for juletræsfest er 30,- kr. for
voksne. Gratis for børn.

Alle er VELKOMNE
GLÆDER OS TIL AT SE JER
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Koncert i Havrebjerg Kirke
Mandag d. 25. november kl. 19.00
slår Havrebjerg Kirke dørene op til et brag af en koncert. I 2017 havde
Havrebjerg besøg af Gefion Brassband for første gang, og de spillede
for fuld musik og en fyldt kirke. Der er gang i gaden når musikerne folder sig ud, og vi tør næsten garantere at du er klar til at tage fat på
julemåneden efter koncerten.
Der er gratis adgang.

Spil dansk dag
Den 7. november kl. 10.00
i konfirmandstuen i Havrebjerg.
Igen i år kommer Marianne Reiche og spiller til danske sange.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.
KOM OG VÆR MED TIL AT SYNGE
Alle er velkomne, gratis adgang.
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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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ARKIV I BYGGEROD
Hvis nogen går og tror, at et lokalarkiv er ”en støvet
affære”, er det ikke helt lyv for Havrebjerg Lokalarkivs
vedkommende i øjeblikket.
Som vi skrev i forrige nummer af Havrebjerg Nyt er både skolen og
den gamle lederbolig under ombygning, og det vil også sige, at der
trækkes rør, ledninger og deslige overalt, og ja, kalkpudset daler ned,
så det er svært at se, om de gråhårede er ægte grå eller ”støvet grå”.
Men det indebærer også, som ellers lovet i Havrebjerg Nyt, at arkivet
ikke kan holde åbent på ”Arkivernes dag” lørdag den 9. november.
Arkivsamvirket i hele kommunen, der står for de fælles aktiviteter på
arkivdagen, har udarbejdet en folder: ”Turen går til Sydvestsjælland”,
men der menes egentlig ”vær turist rundt i din egen kommune”. Og
der er faktisk meget at se på. Fra hver af følgende steder er der linet
tre lokaliteter eller attraktioner op: Korsør, Stillinge, Havrebjerg, Slagelse, Omø, Hashøj og Skælskør. I Havrebjerg er medtaget kirkerne
og det lille museum. Overordnet er der regnet med, at der rundt omkring er åbent 10.00 til 15.00, men man bør orientere sig om det enkelte sted for at være sikker på, om der nu også er åbent. Se også
på havrebjerg.dk
I det store og hele er det arkivfolkene, der har udpeget de omtalte
lokaliteter, og arkivsamvirket havde den 26. august indbudt folkene
fra alle kommunens arkiver til en (deltagerbetalt!) bustur rundt til de
fleste af stederne med frokost i Korsørs Kulturhus.
De frivillige i Havrebjergs Lokalarkiv ser frem til ordnede forhold og
takker ”kunderne” for overbærenhed med alt rodet og sender
…en kærlig hilsen til jer

I år må vi desværre
undlade at holde
julestue i museum
og arkiv på grund af
ombygning af
skolen.
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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,
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
November:
Søndag d. 3. november kl. 17.00
Alle Helgen gudstjeneste v/BHV
Søndag d. 10. november kl. 10.00
Gudstjeneste v/LUJ
Søndag d. 24. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret – gudstjeneste v/KAL
December:
Søndag d. 1. december kl. 17.00
Første søndag i Advent gudstjeneste v/KAL
Søndag d. 8. december kl. 14.00
Lucia gudstjeneste v/KAL
Medvirkende: Stillinge Kirkes Børnekor

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!

Torsdag d. 24. december kl. 15.30
Julegudstjeneste v/KAL
Onsdag d. 25. december kl. 10.00
Første Juledag gudstjeneste v/
GRSE
Onsdag d. 1. januar 2020 kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste v/GRSE
Efter gudstjenesten skåler vi sammen og ønsker hinanden godt nytår!
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen
KAL: Katja Liebst-Olsen
LUJ: Lone Uldall Jørgensen
GRSE: Grith Seersholm

KIRKEBIL
Ved gudstjenester og arrangementer i Havrebjerg Kirke og
konfirmandstuen kan
ældre og gangbesværede
bestille en kirkebil.
Ring til Dantaxi på
tlf. 70 25 25 25
og gerne en dag i forvejen.

DET ER
GRATIS!
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Juletræstænding
Sogneforeningen tænder
lys på juletræet og omkring
gadekæret søndag den
1. december.

Vi mødes kl. 15.30 ved gadekæret
og starter med gløgg og æbleskiver i
Børges carport, inden vi tænder lys.
Se opslag på infotavlerne,
når vi nærmer os.
Venlig hilsen
Sogneforeningen

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!
Nyere Tids Vægmalerier i Danske Kirker
Nationalmuseet er gået i gang med et større projekt med at registrere
nyere tids vægmalerier i danske sogne- og valgmenighedskirker, og
Havrebjerg Valgmenighedskirke er én af dem.
Kirken, der er tegnet af arkitekt Ejvind Mørch, blev opført og indviet i
1904. Inventaret stammer fra samme tid som bygningen og er produktet af et samarbejde mellem kirkens arkitekt og hans hustru, Gudrun
Trier Mørch, som har malet kor-buen.
Kirken er bygget af kalksten fra Stevns med røde teglsten. Bygmesterens hoved-inspirationskilde har været motiver fra Italiens old-kristne
og romanske arkitektur, hvilket bl.a. kan ses på vest-facaden, som har
to tårne, hvoraf det nordre er opført i fuld højde som en italiensk kampanile.
Indendørs står væggene dækket af hvidtet puds, hvor korbuen bliver
fremhævet af en malet blomsterguirlande, som mødes i en medaljon
med et korslam.
Det er denne kor-bue, som Nationalmuseet er interesseret i, og derfor
havde kirken besøg fra Nationalmuseet i uge 39.
Projektet inkluderer en registrering af de malede dekorationers tilstand,
både skriftligt og fotografisk, samt en kort kunst- og kulturhistorisk beskrivelse. Materialet vil
blive tilgængeligt på
Nationalmuseets hjemmeside når projektet
er færdigt i foråret
2020.
Alle er velkommen til
at besøge vores kirke
når den er åben ved
gudstjenester og andre
arrangementer,
så
man kan se den smukke udsmykning.
Formand
Marianne
Højland Larsen
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Kommende gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighed
13. oktober

Kl. 10 Nikolai Wessel

20. oktober

Kl. 10 Gunner Lund-Sørensen

3. november Alle helgen

Kl. 14 Nikolai Wessel

24. november

Kl. 10 Gunner Lund-Sørensen

1. december
1. søndag i advent

Kl. 10 Nikolai Wessel

15. december
3. søndag i advent

Kl. 10 Nikolai Wessel

24. december juleaften

Kl. 14 Nikolai Wessel

26. december 2. juledag

Kl. 10 Nikolai Wessel

5. januar 2020
Nytårsgudstjeneste

Liselund Kl. 14
Nikolai Wessel

19. januar 2020

Kl. 9 Nikolai Wessel

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!
TANKER OM SPROG
Ved at bladre i det forrige nummer af nærværende, gode
skrift forbavses man over, hvor megen kommunikation
og information, der er i bladet. Ikke mindre end 12 omtaler af arrangementer, 33 annoncer, kirkernes menighedsliv, samt referater og fortællinger og anden omtale bliver det til.
Jeg er ret sikker på, at læserne kaster sig over bladet, hver gang det
udkommer, og jeg er også overbevist om, at det er med til at sikre (lidt
mere) sammenhæng i vores landsby, hvor fællesskabets beståen er
udfordret af, at alle forretninger er borte, og af at der ikke længere er
nogen lokalt forankrede, kommunale institutioner. Men hvorfor fokusere på et lille blad, der vel drukner i dagens malstrøm af medier, skrevne såvel som uskrevne? Fordi det er sproget. Det er sproget, der binder os sammen og viser, at vi er fælles om noget væsentligt.
Denne pointe blev opfrisket for nylig, da Deres klummeskriver overværede et foredrag af Flemming Meyer, formand for Sydslesvigsk Vælgerforening – SSW – og medlem af Landdagen i Kiel, valgt af det danske
mindretals parti. Her var det helt tydeligt, at sproget, det danske, er
det kraftigste element i det at fastholde sin danskhed, når man lever
iblandt den tyske flertalsbefolkning. Sønderjylland eller mere bredt
Hertugdømmerne har altid været og vil vedblive at være sprog- og kulturgrænse, hvor det store sprog – naturgivent? – næsten altid presser
på. Denne påstand gav Flemming Meyer et morsomt men også meget
sigende eksempel på: Hvis der sidder en lille flok børn og leger, og
sproget er dansk, skifterne børnene uden at tænke over det til tysk,
hvis der kommer et tysktalende barn og gerne vil lege med. Omvendt
hvis flokken taler tysk, og der kommer et dansktalende barn, skifter
sproget ikke til dansk.
Men forholdet mellem mindretal og flertal er godt i dag, så man kan vel
sige, at Grundtvigs ord er gældende når han sagde: Til et folk de alle
høre, som sig regne selv dertil. Som Flemming Meyer sagde: vi spørger
ikke om sindelag, når folk kommer og vil melde sig ind i vælgerforeningen.
…..ja, det førte klummisten lidt ud ad et sidespor bare at sidde med det
gode blad Havrebjerg Nyt i hånden.
Klum
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Flemming

Høng Centret
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Regionsmesterskaberne
i St. Merløse
Krolfspillerne fra Havrebjerg deltog ved Regionsmesterskaberne i St.
Merløse på en god og varm sommerdag.

Der deltog 108 spillere fra hele Sjælland og deraf kom 17 fra Havrebjerg og som sædvanlig holdt vi os ikke tilbage angående hjemtagelse
af medaljer.
Som det ses på billedet (foto Kaj Benny Jensen) vandt Jytte Nielsen
bronze efter omspil med en anden spiller fra Havrebjerg nemlig Tove
Mathiesen.
Hos herrerne fik Kurt Hansen også en bronzemedalje med hjem og Aksel Tagmos blev Regionsmester tillige med en anden spiller fra
Sl.Bjernede. (Se foto på side 28).

Hilsen Aksel
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Nyt fra Krolf!
Havrebjerg krolf havde 8 spillere med til DM i Hjørring
og med lidt skuffende resultat.
Jætterne tabte omspillet om medaljer og måtte tage
til takke med en fjerde plads som bedste resultat,
men vi havde en dejlig tur til Hjørring hvor vi havde
taget 2 overnatninger på campingpladsen
ved siden af krolfbanerne.
Hilsen
Aksel
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Kurt Hansen og Aksel Tagmos tillige med en anden spiller fra
Sl.Bjernede. (Se side 24).

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

STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS!
28

og du kommer med på listen.
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Forslag om ny shelterplads i Havrebjerg
Sogneforeningen har undersøgt muligheden for at etablere en ny shelterplads i Havrebjerg – den endelige placering er ikke endelig fastlagt.
Ud fra dialog som Sogneforeningen har haft med Slagelse Kommune vil
det være muligt at etablere sheltepladsen på en del af det eksisterende
græsningsareal ved Asgården og som i dag afgræsses af kogræsserlauget på arealet imellem Asgårdshusene og banen – forventeligt tættere
på Kildegårdsvej end på selve Tude Å.
Der er mulighed for at søge kommunale midler til selve indkøbet af
shelterne m.v. og der tænkes at etablere 2 stk. shelters, en bålplads
m.v. og muligvis også et muldtoilet.
Hvis shelterne etableres, vil de kunne benyttes gratis af alle interesserede og blive tilmeldt diverse portaler for oversigt og bookning af shelters
rundt i Danmark eksempelvis www.udinaturen.dk. Vi forventer således,
at der både vil komme flere besøgende til vores by, men også at lokale
lejlighedsvist vil kunne benytte de måske kommende nye faciliteter. I
tilknytning til shelterne vil det også blive muligt at kunne formidle viden
om vores spændende lokalområde, enten på en planche og/eller på de
nævnte portaler.

For at kunne realisere ideerne til virkelighed har vi i Sogneforeningen
brug for at der etableres en form for støttegruppe for shelterpladsen, en
støttegruppe der sammen med Sogneforeningen ”ejer” projektet og som
også varetager det løbende tilsyn med pladsen og sammen med Sogneforeningen kan varetage evt. kontakter med brugere og kommunen omkring brugen af shelterpladsen. I praksis forventes at der bl.a. opstilles
kommunale affaldsspande o. lign.
Derfor vil vi hermed opfordre interesserede borgere fra Havrebjerg, der
kunne tænke sig at støtte op om initiativet og derved blive en del af en
støttegruppe, til snarest at henvende sig til sogneforeningen og helst
inden 15. november 2019. Det vil således være nødvendigt for gennemførelsen af shelterprojektet, at der er tilstrækkelig interesse for deltagelse i en fremtidig støttegruppe.
Interesserede bedes senest 15. november henvende sig til:

sogneforeningen@havrebjerg.dk

eller til en af medlemmerne fra sogneforeningens bestyrelse.
På Havrebjerg Sogneforenings vegne
Jens Schrøder
(mobil 21 76 70 97)
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I et år med folketingsvalg og en ny regering er det vel på sin plads at
fortælle lidt om folketingspolitikernes arbejdsplads nemlig

CHRISTIANSBORG
Derfor er det følgende taget fra en lille folder, udgivet af Folketingets
Præsidium. Den opmærksomme læser vil nok synes, at teksten føles lidt
gammeldags, og folderen er da også fra det tyvende århundrede, men
fra hvilket år? Redaktionen hører gerne på nogle gode gæt. Plus/minus
5 år, men der er ingen præmie!
”MED LOV SKAL LAND BYGGES”
De folkevalgte på kongeslottet
Det danske folkestyres centrale arbejdsplads er Folketinget. Ordet bruges dels i snævrere og egentlig forstand om den forsamling på 179
medlemmer, der holder sine møder i folketingssalen, dels i udvidet betydning om hele den institution bestående af medlemmer, tjenestemænd og funktionærer, der med sale, udvalgs-, parti- og medlemsværelser og kontorer beslaglægger Christiansborg Slots sydfløj, en del af
det søndre ridebanehus og et stykke af slottets midterparti ind til tårnet.
I disse områder af Christiansborg disponerer Folketinget over ca. 325
rum af vidt forskellig størrelse. Det største er den såkaldte vandrehal
mellem folketingssalen og den tidligere landstingssal. Det kan synes
rigeligt anlagt, men i betragtning af de store og stadig voksende krav,
det nutidige samfund stiller til Folketinget, er pladsforholdene i virke-
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ligheden for trange. Dertil kommer indretningen, som kan have været
hensigtsmæssig i den gamle rigsdag (med tokammersystemet), men
som nu forekommer mere pompøs end praktisk. Dog, hvad Folketingets
hus end har tabt i formålstjenlighed, har det vundet i atmosfære og
miljø. På ingen anden dansk arbejdsplads findes en sådan rigdom af
historiske minder i kunstnerisk ramme
Folketinget tog sit nuværende hus i besiddelse i 1918. Stedets alder
som sæde for rigets styre er imidlertid mange århundreder. Dybt i
kældrene under Christiansborg findes resterne af Absalons borg fra det
12. århundrede. Siden begyndelsen af 1400-tallet har her været kongeborg. Det middelalderlige Københavns slot med Blåtårn som fæstningskerne blev revet ned kort efter år 1700 og erstattet af det første Christiansborg, et vældigt palads, hvis 2-3 meter tykke fodmure stadig danner fundamentet for slottet. Efter slotsbranden i 1794 byggedes det
andet Christiansborg, mere beskedent. Det brændte i 1884. Men først
efter århundredskiftet – efter at rigsdagens demokratiske kræfter havde
ført den langvarige forfatningskamp til sejr og dermed havde skabt
grundlaget for, at Folketinget kunne få den afgørende politiske indflydelse her i landet, var klimaet mellem landets magtfaktorer blevet sådan, at Christiansborg kunne genopbygges i sin nuværende skikkelse.
Hvis man er lidt romantisk – og det var bygherren (Rigsdagens præsidium) og arkitekten (Thorvald Jørgensen), kan man sige, at dermed rykkede folket ind på det gamle kongeslot,
(fortsætter på side 34)
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(fortsat fra side 33)
side om side med kongemagten. Bygningen blev planlagt ud fra den ide,
at den skulle rumme de tre statsmagter, den udøvende, den lovgivende
og den dømmende. Derfor er der i midterbygningen kongelige repræsentationslokaler foruden kontorer for Statsministeriet og Udenrigsministeriet, mens de to andre fløje bebos af henholdsvis Folketinget og Højesteret.
Folketingssalen. Der er plads til alle.
Den, der sætter sig til rette på første række i den midterste af Folketingets tilhørerloger, har et fint overblik over den sal, hvor landets mange
– efter nogles mening for mange – lovforslag bliver diskuteret offentlig
og til sidst vedtaget eller i sjældnere tilfælde forkastet.
Rummet har samme dimensioner som alle parlamenters moder, det engelske underhus, men ligner det ikke spor. Mens Underhusets medlemmer sidder på langbænke i salens længderetning, de regeringstro på
den ene side af midterbordet, oppositionen på den anden, er folketingsmedlemmerne grupperet i halvkredse eller hesteskoform uden om midterbordet og formandssædet. Mens der i Underhuset overhovedet ikke
er siddeplads til alle ca. 630 medlemmer, har hver af Folketingets 179
medlemmer sin faste stol og pult.
(fortsætter på side 44)

34

35

Så er hverdagen i gang igen
Sommerferien er for alvor slut, og
hverdagen er tilbage. Børnene er
nu rykket op i deres nye grupper,
Myrer, Græshopper og Krudtugler,
og læringsforløbene er kommet i
gang igen efter en sommer med
færre børn og fri leg. Vi har været
på adskillige hyggelige ture ud af
huset, bl.a. ned til vores nabo,
som har store koi-karper i flotte
farver. Mange af børnene har også givet den gas på legepladsen, hvilket har resulteret i store ryk rent motorisk.
Byggeprojektet
I skrivende stund er det lige oppe over, at vi rykker ud i vores nye,
dejlige, lyse, flotte vuggestuetilbygning. Så kan vores 24 vuggestuebørn rigtig boltre sig på de 200 nye kvadratmeter med to stuer og
fælles toiletrum/puslerum, mens de 44 børnehavebørn får bedre plads
og Laden tilbage.
Selvom vi har været lykkeligt forskånet for byggerod og støv indenfor,
er det ingen hemmelighed, at pladsen har føltes trang de sidste par
måneder. Tak til alle personaler, børn og forældre for jeres store forståelse i hele byggeperioden. Vi har alle glædet os rigtig meget til at
tage vores nye lokaler i brug.
Udenfor er der fældet nogle træer på nordsiden for at give plads til
liggehal og personaleparkering, som gerne skulle give bedre plads på
den primære parkeringsplads foran huset. Her har vi også beskåret et
træ, der tabte lige rigeligt med grene, og det har givet mere lys på
legepladsen. Lige bortset fra et enkelt ledningsbrud eller to har vi været forskånet for de helt store katastrofer i forbindelse med byggeprojektet.
Arbejdsdag
Vi har netop afholdt efterårets arbejdsdag lørdag d. 14. september og
som altid giver vores arbejdsdage mulighed for, at forældrene kan
hilse på hinanden og være med til at sørge for, at rammerne for børnene er optimale. Der bliver taget fat, men vi har samtidig tid til at
hygge os, og børnene er vilde med det.
Forældremøde
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00 har vi forældremøde, hvor personalet
fortæller om hverdagen, forløbene, praktiske ting og evt. nye tiltag.
Desuden skal der være valg til forældrebestyrelsen, hvor vi håber, at
der er rigtig mange forældre, der har lyst til at være med til at gøre
en indsats for vores institution.
Fortsætter 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
Velkommen
1. oktober starter Merle L og Emily
B på Laden og Alfred starter på
Høloftet.
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

Kunst og Kirker
Havrebjerg Kirke er igen i år med i
”Kunst og Kirker” den 9. november
fra kl. 11.00-16.00 og 10. november fra 10.00-11.00 højmesse, udstilling 11.00-16.00, kom
og se flot kunst med en kunstner
fra Schweiz og en fra Kolding.

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
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Jorden rundt med

”Thorvalsen”
Holder igen 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
Der spilles op til folkedans med traditionel folkemusik fra hele verden som
Irland, Balkan, USA, samt naturligvis Sverige og Danmark.
Thorvalsen er en 7 mands stor
gruppe, alle med rødder i den danske folkemusiktradition.
Gruppen, der har spillet sammen i
snart 20 år, vil tage jer med på en
musikalsk rejse jorden rundt.
Der bliver instrueret i dansene, og
vores motto er, at findes der ikke
en god dans til melodierne i forvejen, så laver vi en selv.
”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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(fortsat fra side 34)
Efter et forbillede, der oprindelig hidrører fra nationalforsamlingen under
den franske revolution, sidder de ”højreorienterede” til højre for formandssædet, de ”venstreorienterede” til venstre derfor. Opkomsten af
nye partier, forskydninger mellem dem og ideologiske ændringer inden
for de enkelte partier har ganske vist skabt forstyrrelser i det gamle
system. Men endnu sidder Det konservative Folkepartis medlemmer til
højre (set fra formandspladsen) for partiet Venstre, der igen sidder til
højre for Det radikale Venstre, hvis medlemmer atter befinder dig til
højre for Socialdemokratiet. De mindre partier må i reglen tage til takke
med pladser bag i salen.
Fordelingen er, selv i perioder med mange folketingsgrupper, nogenlunde overskuelig for de mennesker, som har deres arbejde i tinget, men
næppe altid for dem, der kommer som tilskuere for første gang.
Partigrupper og regering
Det enkelte parti afgør selv, hvem der skal have hvilke pladser inden for
det afsnit, der er tildelt gruppen. Men i reglen sidder medlemmerne efter anciennitet (”alder som folketingsmedlem”, hedder det i Folketingets
sprogbrug). Almindeligvis sidder gruppeformænd og politiske ordførere
forrest. Gæsten på tilhørerpladserne har derfor let ved at genkende partiets ledende mænd, ofte landskendte politikere, på forreste række lige
op til ”manegen”. Den slags underlødige cirkus-udtryk anvendes rigtignok ikke i daglig tale på Christiansborg. Derimod er det karakteristisk
for Danmark som klassisk landbrugsland og for den overordentlig store
betydning, bonden har haft og har for dansk politisk liv, at de bageste
rækker med et bramfrit udtryk kaldes ”grebningen”, der i en stald er
betegnelsen for den rende bag dyrene, hvor gødningen falder. Her sidder de yngste og derfor ofte mindst indflydelsesrige medlemmer.
I en blok for sig, længst til venstre for formandssædet, og altså i højre
side set fra tilhørerlogen, finder man regeringens medlemmer i denne
rækkefølge: på højre fløj statsministeren, så udenrigsministeren og finansministeren og derefter de øvrige ministre efter anciennitet. Også
ministre, der ikke er medlemmer f Folketinget, har en plads i tinget, de
har taleret, men ikke stemmeret.
I rundingen foran e forreste medlemspladser står ordførerbordet, således kaldet, fordi partiernes ordførere i reglen sætter sig ved dette bord
under debatterne, så de nemmere kan komme til og fra talerstolen.
Fortsættes i næste nummer.
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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
Tirsdage
kl. 14.00
Fredage kl.
10.00
Tirsdage kl.
19.00 - 20.00

Side

Sportspladsen

Krolf

Sportspladsen

Hundetræning

Arkivet og museet

Åbent

Torsdage kl.
15.00 - 17.00

Forsamlingshuset

Hyggeklubben - foredrag Carsten Egø

23. oktober

4

Havrebjerg Kirke

Allenhelgens søndag

3. november

8

Forsamlingshuset

Hyggeklubben Harmonika med
Conny Errebo

6. november

4

Konfirmandstuen

Spil dansk dag

7. november

10

Forsamlingshuset

Thorvalsen

8. november

42

Havrebjerg Kirke

Kunst og Kirke

9. og 10. november

38

Arkivernes dag

Forsamlingshuset
Havrebjerg Kirke

Der er åbent i kirkerne og i museet
10-15
Hyggeklubben Foredrag
Steen Ludvigsen
Koncert Gefion
Brassband

5
14

9. november

20. november

4

25. november

10

Gadekæret

Juletræstænding

1. december

18

Forsamlingshuset

Hyggeklubben
advent

4. december

4

Havrebjerg Kirke/
Forsamlingshuset

Lucia

8. december

8

Forsamlingshuset

Hyggeklubben
nytårskur

8. januar

4

Havrebjerg Nyt

Deadline

12. januar

2
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