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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 5. april 2020 
(udgives sidst i januar) 
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 

2 2020 Medio april 5. april (uge 14) 

3 2020 Medio august 9. august (uge 32) 

4 2020 Ultimo oktober 4. oktober (uge 40) 

1 2021 Ultimo januar 17. januar (uge 2) 
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HYGGEKLUBBEN 
i Havrebjerg 

  
Hyggeklubben har just den 8.januar afholdt sin NYTÅRSKUR i 
forsamlingshuset med 25 deltagere, hvor de frivillige arrangører 
retfærdiggjorde, hvorfor man havde kaldt årets første sammen-
komst for en kur. Bl.a. med henvisning til teksten i det gamle 
Store Nordiske Leksikon fra 1920! Efter den i hyggeklubben obli-
gatoriske sang som indledning og velkomsten, hvor kurens hi-
storiske oprindelse blev skitseret, var det tid for afsløring af da-
gens menu. 
 
Og her blev Bente og Gunnar Madsen, som både havde kreeret 
og fremstillet alle retterne, behørigt hyldet og begavet, inden 
lækkerierne vederfaredes retfærdighed. Godt blandet med sang 
undervejs, for det er et særkende for klubben, at der altid syn-
ges meget. 
 
Næste sammen-
komst i hygge-
klubben holdes 
onsdag den 29. 
januar klokken 
14.00, og her 
kommer Ib Hald 
fra Stillinge og 
fortæller om sin 
medvirken i ar-
bejdet for ud-
satte børn i Ke-
nya. 
 
 
 
 
 
2020 
 
29. januar Ib Hald, Stillinge, udsatte børn i Kenya 
12. februar ?? 
26. februar Carsten Egø Nielsen, emne? 
11. marts ?? 
25. marts Afslutning med Marianne Reiche 
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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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Den årlige affaldsindsamling 
 

Søndag den 26. april 2020 
 
er der den årlige affaldsindsamling i hele landet. Her samler tusindvis af 
frivillige borgere affald op fra naturen i deres lokalområde. 
 
I Havrebjerg inviterer Sogneforeningen til affaldsindsamling. Vi ser frem 
til en frisk gåtur, hvor vi indsamler affald omkring Havrebjerg. 
 
Vi mødes ved gadekæret kl. 10:00 
 
Sæt allerede nu 

 
 
 
                         i kalenderen! 

Havrebjerg 
Lokalhistoriske Arkiv 

 
 
Ikke et ord om byggerod! Men det bevirker dog alligevel, at arkivet 
har besluttet, ikke at afholde den traditionelle ”åbent-arkiv-aften” i 
marts måned. 
 
Det bliver for bøvlet at forberede og udtage materialer til udstilling og 
formidling, synes kustoderne. Som samtidigt arbejder med forsøg på 
en fornyelse af arrangementet, så det vedblivende kan være den ni-
che, hvor folk har lyst til at komme og være med til at styrke det loka-
le engagement. 
 
Men – og det pointerer de frivillige i arkivet kraftigt – der er stadig 
åbent hver torsdag mellem 15-17, hvor nye (gamle) dokumenter og 
billeder modtages med tak. Og som regel vanker der også en kop kaf-
fe ved besøget. Så kig ned i kælderen, som de siger og ind i museet 
og ønsker samtidig alle et GODT  NYTÅR! 
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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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Fastelavnsgudstjeneste 

Søndag d. 23. februar kl. 14.00 er 
der Fastelavnsgudstjeneste for hele 
familien – kom gerne udklædt. Vi skal 
en tur med Daniel i løvekulen, så tag 
din bedste domptørpisk med, for det 
bliver meget farligt! Kirken er festligt 
pyntet med højtragende balloner, og 
man må gerne tage en med når man 
går. Efter gudstjenesten er der tønde-
slagning, fastelavnsboller mv. i For-
samlingshuset. Vel mødt til en dejlig 
dag for hele familien. 
  

Med venlig hilsen 
Sognepræst Katja Rosholm Schiøler og Havrebjerg Menighedsråd 

Vi har afholdt Mortensaften på 
Møllen d. 16. november med 42 
tilmeldte. Det var en rigtig hyg-
gelig aften, og der blev hygget og 
snakket ved bordene. Maden 
smagte dejligt og der blev spist 
godt. 

Hilsen Festudvalget 
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Borgerbussen 
  
– nyt tiltag fra Slagelse Kommune med gratis bus i lokalområdet 
 
Når skoleklokken ringer ind til et nyt skoleår i august 2020, bliver det 
også starten på en ny borgerbus, som afløser buslinjerne 438, 439 og 
491. 
 
Det har Erhverv og Teknikudvalget besluttet på sit møde den 10.  okto-
ber. Borgerbussen er en forsøgsordning. Det betyder, at den skal evalu-
eres inden sommerferien 2021, hvorefter der skal tages stilling til den 
fremtidige kollektive trafik i Stillinge-området. 
 
I modsætning til de nuværende busser, hvor man skal købe billet, bliver 
borgerbussen gratis at køre med, og kommunen håber, at det kan være 
med til at gøre bussen mere attraktiv for flere målgrupper. 
 
Ruten for den nye bus er i store træk på plads. I tilrettelæggelsen af 
ruten har udvalget blandt andet brugt de input, som man fik i forbindel-
se med borgermøderne i sommer. Det er dog vigtigt, at understrege, at 
der stadig kan ske småjusteringer af ruten – Der kigges især på skole-
børnene til Stillinge Skole og deres kørsel, og det kan måske føre til 
småjusteringer af de konkrete veje bussen kommer til at køre ad. 
 
For at sikre en god implementering af projektet er det besluttet, at der 
skal nedsættes en følgegruppe, hvor Havrebjerg Sogneforening er ble-
vet inviteret til at deltage med 2 repræsentanter. 
 
Formålet med følgegruppen er at: 
- være sparringspart i forhold til projektets udvikling 
- være med til at forankre projektet, blandt andet gennem viderefor-

midling om projektet til borgerne i Stillinge-området 
 
Følgegruppen skal mødes med kommunens administration for at blive 
informeret om projektets status, og kan fremsætte synspunkter, der 
kan kvalificere projektet og bidrage med viden om lokale forhold, som 
kan understøtte dets udvikling. Det kan eksempelvis være at følgegrup-
pen har forslag til ændringer af køreplanen i forhold til minuttal. Vi vil 
også invitere følgegruppen til at være med til at evaluere forsøgsprojek-
tet og komme med forslag til forbedringer, når Erhvervs- og Teknikud-
valget skal tage stilling til, hvorvidt det skal fortsætte. 
 
Sogneforeningen modtager gerne input, kommentarer og forslag til pro-
jektet.  

 
Skriv til sogneforeningen@havrebjerg.dk 

 
Der kan læses mere om projektet og følgegruppens arbejde på Havre-
bjerg.dk 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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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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Nabohjælp 
forebygger indbrud 
 
Nabohjælp er en af de mest effektive metoder til at 
undgå indbrud. Faktisk så effektiv at det forebyg-
ger op mod hvert 4. indbrud. 
 
Lokalbetjenten for Havrebjerg, fra Lokalpolitiet i 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, har gjort 
opmærksom på BoTrygt og Trygfondens Nabohjælps app, og anbefaler 
kampagnen for at få flere til at tilmelde sig. 
 
Med Nabohjælps nye, gratis app er det blevet endnu nemmere at være 
nabohjælper. 
 

• Du får mulighed for at se, hvem i nabolaget, der er med i Nabohjælp 

• Du kan arrangere Feriehjælp med betroede naboer 

• Du kan skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag 

• Du og dit nabolag kan koordinere en fokuseret indsats, hvis der er 
tyve på spil 

• Du kan spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer 

• Du får mærker til postkassen, så alle kan se, du er med 
 
Indbrud øger risikoen for flere 
indbrud – det mønster kan bry-
des med Nabohjælp. 
 
Har der først været indbrud, 
stiger risikoen for flere. Ikke kun 
for det ramte hus, men også for 
naboerne i en radius af 200 me-
ter. Derfor aktiverer Nabohjælps 
app alle nabohjælpere i områ-
det, så mønstret kan brydes. 
 
Der er allerede 33 tilmelde Na-
bohjælpere i Havrebjerg – til-
meld dig og deltag i fællesska-
bet. 
 
Læs mere på: 
 
Havrebjerg.dk/nabohjaelp/ 
 
www.nabohjælp.dk 
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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, 
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. 
 

Sognepræst, kbf.  
Katja Rosholm Schiøler 
Krænkerupvej 63A,  
4200 Slagelse 
Tlf. 51 53 97 90 kal@km.dk 
Træffes efter aftale. 
Træffes ikke mandag. 
 
Sognepræst 
Lone Uldall Jørgensen  
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 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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Februar 
Søndag d. 2. februar kl. 10.00 – 
Gudstjeneste v/LUJ 
Søndag d. 9. februar kl. 17.00 – 
Gudstjeneste v/KAL 
Søndag d. 23. februar kl. 14.00 – 
Fastelavnsgudstjeneste v/KAL 
 
 
 
Marts 
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 – 
Gudstjeneste v/KAL 
Søndag d. 8. marts kl. 15.00 – 
Gudstjeneste v/GRSE 
Søndag d. 15. marts kl. 10.00 – 
Gudstjeneste v/KAL 

April 
Søndag d. 5. april, Palmesøndag, 
kl. 17.00 – Gudstjeneste v/KAL 
Torsdag d. 9. april, Skærtorsdag, 
kl. 10.00 – Gudstjeneste v/KAL 
Fredag d. 10. april, Langfredag, kl. 
10.00 – Gudstjeneste v/KAL 
Søndag d. 12. april, Påskedag, kl. 
10.00 – Gudstjeneste v/GRSE 
Søndag d. 26. april, konfirmation, 
kl. 10.00 – Gudstjeneste v/KAL 
  
 
UTH: Ulla Thorbjørn Hansen 
KAL: Katja Rosholm Schiøler 
LUJ: Lone Uldall Jørgensen 
GRSE: Grith Seersholm 

 
 
 
 
 

KIRKEKAFFE 
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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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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Så er der ikke så lang tid til vi skal klædes ud 
 igen, for fastelavn er lige om hjørnet og I skal  

selvfølgelig ikke snydes. 
 

Så vi afholder fastelavn 
d. 23. februar 2020 kl. 14.00 i Havrebjerg Kirke, 

derefter går vi i forsamlingshuset og slår på tønde.  
Der vil blive serveret kaffe og kage til de voksne. 
Det koster 30 kr. for voksne og er gratis for børn.  

 
Der vil være præmie til den bedste udklædte 

og til kattekongen og dronningen. 
 

Så kom og have nogle hyggelige timer sammen med os. 
 

Med venlig hilsen 
de fire foreninger 
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Nyt fra 

Havrebjerg Valgmenighed! 

Ordination i Roskilde Domkirke 
Nikolai Wessel, som Valgmenighederne i Havrebjerg og Høve har ansat, 
skal ordineres den 31. januar kl. 19:00 i Roskilde Domkirke af Biskop 
Peter Fischer Møller. 
Nikolai har gået på pastoralseminariet i Vartov i København siden au-
gust måned 2019, og afsluttede dette inden jul.  
Derefter har han været til bispeeksamen hos biskoppen i Roskilde, og 
nu er tiden kommet til, at Nikolai kan blive ordineret.  
 
Indsættelse af præst i Havrebjerg Valgmenighed 
Efterfølgende skal Nikolai indsættes i vores to valgmenigheder søndag 
den 16. februar. I Havrebjerg bliver det kl. 11:00 og i Høve kl. 14:00. 
Derefter vil der være en reception i Høve Marks Forsamlingshus kl. 
15:00. 
Alle er velkommen til at komme til indsættelse i kirkerne, som vil være 
en almindelig gudstjeneste med deltagelse af bl.a. provst, Ulla Thor-
bjørn Hansen og alle er også velkommen til den efterfølgende reception. 
 
Kirkekoncert onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:30  
Ditte Lykke Hansen, som går på det Danske Kongelige Musikkonserva-
torium, er på koncert tour i vinterhalvåret med sin akkordeon, (kendes 
også som en harmonika inden for den rytmiske verden). 
Hun har et bredt repertoire, da hun gerne, med musikken, vil vise hvor 
meget forskelligt musik der kan spilles på en akkordeon. 
Ditte har i årenes løb vundet fire Danmarks-mesterskaber i harmonika, 
hvoraf hun vandt den første som 13 årig. Derudover har hun vundet 
konkurrencen ”Unge Spiller Klassisk” fire gange, og vundet tre talentpri-
ser.  
Ditte har et bredt repertoire og hun vil gerne vise, at der kan spilles alt 
fra Bach og ny klassisk - til Italiensk underholdning og fransk musette 
valse på en akkordeon.  
Efter koncerten er kirken vært ved et glas boblevand. 
Kirkekoncerten er åben for alle og det er gratis at deltage. 

 
Tillæg til salmebogen 
Valgmenigheden har anskaffet ”100 salmer”, 
som er et tillæg til ”den danske salmebog”.  
Det nye salmebogstillæg samler de 100 bed-
ste nye salmer fra de sidste årtier, og i kir-
ken vil vi bruge den tillige med ”den danske 
salmebog”. 

Ditte Lykke Hansen med sin akkordeon 
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Havrebjerg Valgmenighed 
 

Havrebjerg Valgmenighed 
Krænkerupvej 53, 

Havrebjerg, 4200 Slagelse 
 

Læs mere på valgmenighe-
dens Facebook-side,  

på følgende link: 
www.kortlink.dk/xk2m  

 
 

Valgmenighedspræst: Nikolai Wessel 
Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose 
Tlf.  6131 6717 eller 5818 6542 

 
Formand Marianne Højland Larsen, tlf. 41278070 

Kommende gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighed  

Dato Søndagens navn Havrebjerg 

19/1 2. s. e. h3k 9 

26/1 3. s. e. h3k Ingen 

2/2 Sidste søndag efter h3k 11 

9/2 Septuagesima Ingen 

16/2 

Seksagesima* 
Indsættelse af Nikolai Wessel i 
Havrebjerg Valgmenighedskirke. 
Reception i Høve Marks Forsamlingshus 
kl. 15:00 

11 

Nikolai Wessel vil være prædikant ved kommende gudstjenester. 

http://www.kortlink.dk/xk2m
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 
 

2020 
  
Ikke eet ord om Brexit eller Trump eller grøn eller klima 
eller køn – eller DSB! 
 
To tusinde og tyve eller, som det hedder, hvis man vil 
være med på brættet: tyve-tyve. Vi kan have mange forventninger til 
det nye år. Og selv om der var mange begivenheder i det forgangne, 
vil de blegne, efterhånden som nye presser sig på. Men tid og sted i 
ekstremerne vil stadig være uforanderlige og uforståelige for den men-
neskelige hjerne. 
 
Hvor mange milliarder lysår var det, at en nys opdaget planet eller ga-
lakse var borte? Og tiden på de to tusinde år fra vores tidsregnings 
begyndelse og til nu er vel lige så svær at fatte som jordens eller uni-
versets alder? Når jeg stiller mig i en bestemt døråbning på årets kor-
teste dag den 22. december, ved jeg helt præcist - sådan cirka inden 
for en fingerbredde, hvor i horisonten solen vil titte op. Og også helt 
præcist hvor langt mod vest, den flytter sig, inden solskiven er helt 
oppe over horisonten. Men da er det punkt, hvor jeg ikke længere kan 
se på den uden beskyttelsesbriller, for længst indtruffet. Men det er i 
det korte tidsrum, hvor klodernes bevægelse i forhold til hinanden ses 
så tydeligt, at den dybe undren uvilkårligt opstår. Det samme kan gøre 
sig gældende ved en særlig belysning af månen, hvor man kan ane den 
del af månen, der ligger i skygge. Det kan virkelig give en 3D-virkning, 
hvor ”hvælvet” fornemmes, og man undres og tænker, hvordan kan 
det lade sig gøre og hvorfor. 
 
Og det bliver jo ikke nemmere, når vi lytter til fysikeren Holger Bech 
Nielsen, når han på sin lidt pudsige facon forklarer os om de fysiske 
love og al tings oprindelse og væren. For når det kommer til stykket 
ude i den sidste ende, så må videnskaben på spørgsmålet om hvordan 
og hvorfor sige, at efter alle beregninger at dømme så tror vi nok, at 
det forholder sig sådan og sådan. På spørgsmålet om hvordan ved vi 
næsten alt, men også kun næsten, og på spørgsmålet om hvorfor ved 
vi ingenting. Derfor giver det god mening med lidt ydmyg undren af og 
til. 
 
Hvis vi ellers har tid, for nu er jul og nytår overstået, og der spejdes 
efter vinterferien, så man kan komme af sted til de sædvanlige desti-
nationer med masser af -SNE? 
 
GODT  NYTÅR! 

Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 
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Generalforsamling i 
Havrebjerg forsamlingshus 

 
Tirsdag d. 10. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Indkommende forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen på e-mail: forsamlingshuset@stofanet.dk. 
 
Efter generalforsamlingen serveres en bid brød og kaffe m.m. 

 
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde 
op til generalforsamlingen.  Hvis forsamlingshuset fortsat skal kunne 
virke som samlingssted for byen, samt kunne vedligehold og udvikle 
huset, skal der fortsat nye kræfter til.  
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Generalforsamling HGI 2020 
  

Mandag den 24. februar kl.19.00 
 

Sted: Klubhuset 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning  
  2.1 Krolfformanden 
  2.2 Badmintonformanden 
 3. Regnskabet af kassereren 
  3.1 Fastsættelse af kontingent  
 4. Behandling af skriftlige forslag 
 5. Valg af bestyrelse. På valg er: 
  Charlotte: Modtager genvalg 
  Max: Modtager genvalg 
  Poul-Erik: Modtager genvalg 
  Erik-W.: Modtager genvalg 
        Valg af suppleanter. På valg er:  
  Lykke: Modtager ikke genvalg 
          Valg af revisor, På valg er Bruno 
 6. Eventuelt 

 
Forslag til HGI sendes til formanden bjgram67@sol.dk eller 

tlf.22638037 senest 18. februar 2020. 
MVH Bjarne Gram 

Formandens årsberetning 
 

2019 var endnu et godt år for Havrebjerg Gymnastik og Idrætsforening.  
Det var et rigtig godt år for Krolfen, de vandt rigtig mange titler til afde-
lingen i Havrebjerg. 
 
Badmintonen er rimeligt godt kørende. De træner stadigt flittigt i Stillin-
gehallen, men vi har pt. ingen tider i Havrebjerg gymnastiksal. 
Vi har som noget nyt startet op med kurling i forsamlingshuset, ledet af 
Kaj . 
HGI har også hjulpet til med diverse fællesarrangementer, bl.a. Fælles-
spisning, juletræ, fastelavn og sankthans, o.a. 
Vi har i 2019 fået malet en stor del af klubhuset. 
Fremtidige projekter er nok stadigt, at der skal males lidt her og der. 
 
I forbindelse med alt det arbejde som er gjort for byens idrætsliv, vil 
jeg gerne takke bestyrelsen, sponsorerne, de aktive idrætsudøvere 
samt alle andre som gør en positiv forskel i Havrebjerg by. 
 

Havrebjerg Længe Leve! 
Kærlig Hilsen Bjarne Gram Formand 

mailto:bjgram67@sol.dk


27 



28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
i Havrebjerg Sogneforening 

 

TIRSDAG DEN 24. MARTS 2020 KL. 19.00 
I FORSAMLINGSHUSET 

 
   1. Godkendelse af dagsorden  
   2. Valg af dirigent 
   3. Valg af referent  
   4. Valg af stemmetæller(e)  
   5. Formandens beretning  
   6. Regnskab  
   7. Indkomne forslag 
   8. Kontingent fastsættelse  
   9. Valg af bestyrelse – på valg er: 

    A. Børge Sørensen 
    B. Lykke Brix 
    C. Claus Kofoed Nielsen 
    D. Unnie L. B. Oldenburg 

   10. Valg af suppleanter – på valg er: 
   A. Jens Schrøder 
   B. Søren Nellemann 

   11. Valg af revisor(er) 
   12. Fremtidig virksomhed 
   13. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde  

senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

Sogneforeningens vedtægter kan findes på: 
 https://havrebjerg.dk/sogneforeningen/vedtaegter_2013.pdf 
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NYHEDS-
MAIL 

 
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. 

Den 12. oktober fik vi 
holdt et brag af en be-
erfest, med 90 fest-
stemte mennesker, 
hvor de fleste havde 
taget tyrolertøj på. 
Lars havde igen stegt 
wienerschnitzler hele 
dagen, og Charlotte, 
Lykke og Børge havde 
hjulpet med alt andet. 
Jarl havde sat baren 
op, og stod for salget 
hele festen igennem, 
og der blev solgt mas-
ser af øl og andet godt 
til halsen. 
             
Hilsen 
Festudvalget 

mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
mailto:sogneforeningen@havrebjerg.dk
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Om konfirmation i Havrebjerg Kirke 
- i år og genrelt 

Jeg modtager en del forespørgsler på konfirmation i Havrebjerg Kirke. 
Derfor dette lille indlæg om konfirmation i Havrebjerg Kirke. 
 
Spørgsmålene handler ofte om konfirmationsdag og tidspunkt, og jeg 
kan fortælle at vi i Havrebjerg Kirke altid har konfirmation sidste søndag 
i april (medmindre påsken falder der, for så rykkes konfirmationsdagen 
til første søndag i maj). Man kan på internettet finde kalendere som går 
en del år frem, og man vil således let kunne finde datoen i det år man 
leder efter. Tidspunktet er i videst mulige omfang kl. 10.00, da vi (indtil 
videre) kun har ét hold konfirmander af gangen. 
 
Det næste spørgsmål går på, hvem der kan blive konfirmeret i Havre-
bjerg Kirke, og her falder svaret i 3 dele. 1) Bor man i Havrebjerg Sogn 
har man ret til at blive konfirmeret i Havrebjerg Kirke – man skal dog 
være døbt inden konfirmationen, samt have fulgt konfirmandforberedel-
se her eller andetsteds, samt have deltaget i minimum 10 gudstjenester 
i forberedelsestiden. 2) Har man ”legitim tilknytning” har man ret til at 
blive konfirmeret i Havrebjerg Kirke – ”legitim tilknytning” betyder at 
man enten på et tidligere tidspunkt har boet i sognet, eller er døbt i 
Havrebjerg Kirke, eller har familie i lige linje som er døbt, konfirmeret, 
viet eller bisat/begravet i Havrebjerg Kirke. 3) Hvis der er konfirmand-
forberedelse i Havrebjerg Kirke (det vil der som oftest være når der er 
to 7. klasser på Stillinge Skole), kan jeg vælge at åbne holdet for flere 
elever; men da jeg først og fremmest tager de konfirmander der har ret 
(jf. del 1 og 2) til at gå her, kan jeg ikke tage flere elever ind før jeg ved 
hvor mange det drejer sig om – jeg vil i det pågældende forår (mens 
eleverne går i 6. klasse) bede Stillinge Skole sende besked ud til de 
kommende 7. klasser på AULA, og når det står klart hvor mange konfir-
mander der har ret til at blive konfirmeret i Havrebjerg Kirke, kan re-
sten tilmelde sig efter ”først til mølle” princippet. Der vil blive holdt et 
informationsmøde før sommerferien. 
  
Dette års konfirmation falder søndag d. 26. april kl. 10.00, og da der 
kun er én 7. klasse på Stillinge Skole, har der ikke været konfirmandfor-
beredelse i Havrebjerg Kirke. I år konfirmerer vi 3 konfirmander, så hvis 
man vil se hvordan en konfirmationsgudstjeneste kan forløbe, kan man 
godt få plads. 
  
Jeg håber at ovenstående svarede på de mest presserende spørgsmål. I 
er altid velkomne til at kontakte mig på 5153 9790. 
 
Med venlig hilsen 
Katja Rosholm Schiøler 
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STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 
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Vi holdt juletræs-
tænding den første 
søndag i advent, 
og det var en suc-
ces igen i år. 
 
Der var ca. 60 ju-
leglade menne-
sker, der fik gløgg 
og æbleskiver in-
den juletræet og 
det andet flotte lys 
rundt om gadekæ-
ret blev tændt. 
 

En god måde at 
ønske hinanden 
glædelig jul på. 
 
Tak til Annette & 
Gunni som har 
sponsoreret jule-
træet. 
 
Tak for opbaknin-
gen  
   
Hilsen 
Havrebjerg 
Sogneforening 



35 



36 

Et nyt år 
 
Hverdagen er startet igen efter 
decembers mange juleaktiviteter 
og ikke mindst juleferien, og vores 
forløb for de forskellige grupper er 
i fuld gang igen. 
  
Det er vist meget godt med et no-
genlunde forudsigeligt program 
oven på julen, og selvom det er 
hårdt for børnene at komme i gang 
igen, er der stor gensynsglæde efter ferien.  
 
Indtil videre har denne vinter ikke budt på meget kulde og sne, men 
til gengæld rigtig meget vådt vejr. Vi er dog vant til at være ude i næ-
sten al slags vejr, så vi hygger os, når vi er ude på legepladsen, og 
der er god gang i mooncars, bræddehus, gynger og rutsjebaner.  
 
Alligevel glæder vi os dog til foråret, hvor vi forhåbentlig kan slippe 
for lige så mange våde flyverdragter, huer og vanter.  
Inden døre har vi så småt fået gang i både børnemeditationer og yo-
ga, som kan skabe noget ro og kontrast til de vilde lege udenfor. 
 
Sprogprojekt 
 
I øjeblikket bliver der arbejdet med temaet sprog, både hvordan det 
ser ud på skrift, men også hvordan man bruger det i praksis. Børnene 
lærer, at kommunikation indeholder både en taledel og en lyttedel, 
samt vigtigheden af begge dele. Temaet leges ind ved brug af teater, 
rim og remser, højtlæsning og samtale. Teaterdelen kan både være 
med de voksne som skuespillere eller med børnene. De voksne laver 
nogle gange skuespil, hvor børnene kan se forskellige måder at løse 
problemer og konflikter på, hvor man bruger sine ord, og ikke sin næ-
ve. 
 
Men det kan også være børnene, der spiller skuespil, hvor de øver at 
sige replikker på skift og lytte efter hinanden, så de ved, hvornår det 
er deres tur. En øvelse de også kan tage med ud i verden, hvor det jo 
er god kotume at man snakker på skift og ikke afbryder hinanden. 
Der bliver ligeledes sat fokus på det skriftlige, hvor børnene øver sig 
på tal og bogstaver, at skrive og genkende deres navn, samt at lege-
skrive bogstaverne for at styrke finmotorikken omkring det.  
 
For krudtuglernes vedkommende ser vi også frem til det årlige besøg 
på Stillinge Skole, hvor vi skal se generalprøven på årets musical i uge 
6, hvor alle årgange deltager på den ene eller anden måde. Det er 
altid en stor oplevelse, og vi kan hilse på store, gamle legekammera-
ter, som nu er blevet de små i skoleregi.  

Fortsætter på side 38 
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Velkommen hos  
home Slagelse 

 

 

                                                                               
                                      

 
 
 
 

Steen Grosen                        Kasper Kok 

 
Start dit boligsalg med en gratis 

salgsvurdering! 
 
 

Når du vælger home til at sælge din bolig,  
sker det efter Solgt eller Gratis – 

du betaler først, når ejendommen er solgt*! 
 
 
home Slagelse v/ Steen  Grosen 
Fisketorvet 11 
4200 Slagelse 
Tlf. 5850 2110 / Mail: slagelse@home.dk 
 

*Udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke dog undtaget af 

Solgt eller Gratis. 
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Fortsat fra side 36 
 
Fastelavn, som vi i år holder 21. 
februar, er en af vores store tradi-
tioner, og vi gør meget ud af for-
beredelserne, ikke mindst forbe-
redelsen af fastelavnsrisene, som 
børnene får med hjem, så foræl-
drene kan rises behørigt op. Til 
sådan et ris skal man både klippe, 
klistre og kreere i pap, så finmo-
torikken kommer i skarp træning. 
Men det bedste er nu det søde tilbehør, såsom rosiner og figenstænger.  
 
Snakken går allerede nu på hvad udklædningen skal være til fastelavn, 
der høres allerede nu rygter om flere superhelte, prinsesser og søde 
dyr. 
 
Velkommen 
 
Vi vil gerne byde velkommen til: 
Viggo og Ludvig, som er startet på Laden 
Pelle, Villads D og Bertram, som er startet på Høloftet 
Alma og Matteo, som er startet i vuggestuen hos Grislingerne 
Askehavegård kan være stedet for netop jeres barn, så ring og få en 
snak eller kom forbi og se, hvem vi er… 
 
I kan også følge med i vores hverdag og finde masser af billeder af vo-
res aktiviteter på vores hjemmeside askehavegaard.dk og på vores 
Facebook-side fb.me/askehavegaardboernehus  
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Askehavegård 
Askehavegård Børnehus, Fuglagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse 
Tlf. 58 54 47 44, mail: info@askehavegaard.dk 

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 
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”Thorvalsen” 

Holder igen bal 

i Havrebjerg Forsamlingshus 
Krænkerupvej 57, Havrebjerg, 4200 Slagelse 

 

Fredag d. 6. marts 2020 
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 dan-
ske 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 forve-
jen, så laver vi en selv.  

Jorden rundt med 

”Thorvalsen” kan kontaktes på tlf. 5853 1354 el. 5854 5488 
Email: thorvalsenbal@gmail.com   www.thorvalsen.dk  

mailto:thorvalsenbal@gmail.com
http://www.thorvalsen.dk
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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CHRISTIANSBORG 
Det følgende er taget fra en lille folder, udgivet af Folketingets Præsidi-
um. Den opmærksomme læser vil nok synes, at teksten føles lidt gam-
meldags, 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! 
 
fortsat fra forrige nr. af Havrebjerg Nyt 
 
Formanden, taleren og sekretæren 
 
Det samlende punkt i folketingssalen er formands- og talerstolen, et 
tredelt kateder, anbragt foran et dannebrogsdraperi. Det ophøjede mid-
terfelt er sæde for Folketingets formand, indehaveren af det højeste 
hverv, en borger kan vælges til her i landet. Formanden eller i hans sted 
et andet medlem af præsidiet, der da også benævnes formanden, leder 
forhandlingerne i tinget som dets dirigent. Såvel formanden som de øv-
rige fire medlemmer af præsidiet (tingets ”bestyrelse”) vælges af Folke-
tinget blandt dets medlemmer. 
 
I benævnelserne mærker man den kendte danske tilbøjelighed til ånde-
lig set ikke at forlade hverdagstøjet. Nuvel, bestyrelsen har den fornem-
me betegnelse præsidium, mens man er veget tilbage for at kalde præ-
sidiets leder præsident, her nøjes man med at anvende det gedigent 
danske udtryk formand, der ikke rigtig har nogen parallel i andre sprog. 
Til venstre for formandssædet, sammenbygget med dette, har vi taler-
stolen med en pult, som taleren bekvemt kan hæve eller sænke efter 
sin højde, sådan at en lille person ikke skal lide den tort at blive tilråbt, 
som det så ofte er sket på de gammeldags vælgermøder; ”Rejs dig op 
Jens!” 
 
Det er ikke tilladt medlemmer eller ministre at tale fra deres pladser. 
Bortset fra, hvad formanden har at sige fra sit eget sæde, skal alle taler 
holdes fra talerstolen. Dette kan medføre, at debatten forekommer den 
uvante tilhører en smule træg, men under ordskifter (”korte bemærk-
ninger”) har det medlem, der er på vej op til talerstolen, i hvert fald 
nogle sekunders tid til at tænke på, hvad han vil sige! 
 
Til højre for formanden sidder folketingssekretæren en juridisk uddan-
net embedsmand, som ikke er medlem af tinget. Han bistår formanden 
med tilrettelæggelsen og ledelsen af møderne. 
 
Fortsættes i næste nummer 
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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 
 
 

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
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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 
Fredage kl. 
10.00 

  

Sportspladsen  Hundetræning  
Tirsdage kl. 
19.00 - 
20.00  

5 

Arkivet og museet  Åbent  
Torsdage 
kl. 15.00 - 
17.00  

14  

Forsamlingshuset 
Hyggeklubben 
foredrag Ib Hald, 
Stillinge 

29. januar 4 

Forsamlingshuset Hyggeklubben 12. februar 4 

Valgmenighedskirken Indsættelse af præst 16. februar 20 

Havrebjerg Kirke For-
samlingshuset 

Fastelavnsgudstjeneste 
Tøndeslagning 

23. februar 8/18 

Klubhuset Generalforsamling HGI 24. februar 26 

Forsamlingshuset Hyggeklubben 26. februar 4 

Forsamlingshuset Thorvalsen bal 6. marts 42 

Forsamlingshuset 
Generalforsamling 
Forsamlingshuset 

10. marts 24 

Valgmenighedskirken Kirkekoncert 11. marts 20 

Forsamlingshuset Hyggeklubben 11. marts 4 

Forsamlingshuset 
Generalforsamling 
Sogneforeningen 

24. marts 28 

Forsamlingshuset Hyggeklubben 25. marts 4 

Havrebjerg Affaldsindsamling 26. april 6 

Havrebjerg Nyt Deadline 5. april 2 


