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Sammenhold og flagning i Havrebjerg under Corona 
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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 9. august 
2020 (udgives midt i august) 
Hvis du gerne vil modtage en på-
mindelse via mail cirka to uger før 
deadline, så skriv til 

havrebjerg@gmail.com 
 
Annoncepriser: 
1/1 side 1.000,- kr.  
1/3 side    500,- kr.  
1/2 side    600,- kr. 
1/4 side    400,- kr.  

Redaktør 
Marlene Alstrup Torp, 
Bygvænget 8, 4270 Høng 
havrebjerg@gmail.com 
 
Distribution 
Anne Margrete Genkel,  
Krænkerupvej 47, 4200 Slagelse,  
tlf. 29 66 75 64  
apgenkel@stofanet.dk 
 
Kasserer 
Børge Sørensen, Krænkerupvej 61 
4200 Slagelse, tlf.  29 93 00 01  
 
Tryksted 
Lemann Grafisk, Rønnevej 4,  
Stenmagle, 4295 Stenlille, 
tlf. 40 68 00 59  
 
 
Indlæg sendes til  
havrebjerg@gmail.com 
 
 
Tekster sendes i Word. 
Billeder skal vedhæftes i jpg-
format—ikke sat ind i Word. 
Alle fotos og illustrationer skal være 
nogle I selv har rettighederne til. Man 
må ikke bare bruge fra fx Google. 

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

3 2020 Medio august 9. august (uge 32) 

4 2020 Ultimo oktober 4. oktober (uge 40) 

1 2021 Ultimo januar 17. januar (uge 2) 

2 2021 Medio april 4. april (uge 13) 
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Forsøgsordning med 
borgerbus starter til august 

 
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 Erhvervs- og Teknikudvalget besluttet på sit møde i okto-
ber.  
 
I modsætning til de nuværende busser, hvor man skal købe billet, bliver 
borgerbussen gratis at køre med for alle passagerer, og vi håber, at det 
kan være med til at gøre bussen mere attraktiv for flere. Borgerbussen 
er en forsøgsordning og i første omgang var det meningen, at den skul-
le løbe frem til sommeren 2021, men for at få bedre tid til at evaluere 
forsøgsordningen, har vi forlænget forsøget frem til december 2021. 
Ruten for den nye bus er på plads. I tilrettelæggelsen af ruten har vi 
blandt andet brugt de input, som vi fik i forbindelse med borgermøderne 
i sommer. Ruten og vejene, som bussen kører ad, kan ses på kortet og 
vejene kan ses i faktaboksen.  
 
Der er nedsat en følgegruppe, som 
kommer til deltage i evalueringen af 
forsøgsordningen. Her har Havre-
bjerg Sogneforening en repræsen-
tant. På foranledning af et forslag fra 
Følgegruppen forventer vi, at holde 
en navnekonkurrence. Konkurrence 
skal drøftes på næste møde i Følge-
gruppen, og derefter forventer vi at 
melde vilkår for at deltage ud.  
 
Konkurrencebetingelser vil blandt 
andet komme til at fremgå slagel-
se.dk/borgerbussen. Her kan interes-
serede også læse mere om borger-
bussen - blandt andet kan man se en 
køreplan, læse mere om følgegrup-
pen, og vi vil forsøge at opdatere 
løbende med seneste nyt om borger-
bussen. 
 
Med venlig hilsen 
Slagelse Kommune 
 
 
Se hvor borgerbussen kører i 
skemaet her til højre 
og på kortet på side 6. 

Afgang fra Slagelse St. 

Ndr. Stationsvej 

Kalundborgvej 

Krænkerupvej 

Bohøjvej 

Bildsøvej 
(Før Stillingevej kører bussen 
ned til Stillinge Skole) 
Stillingevej 

Kongsmarkvej 

Kildemarksvej 

Strandvejen 

Karolinevej 

Marievangsvej 

Vestre Ringgade 

Ndr. Stationsvej 

Ankomst Slagelse St. 
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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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Se ruten for borgerbussen herunder. Læs mere på side 4. 
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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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Gospelkoncert i Havrebjerg Kirke 

Søndag d. 17. maj 2020 kl. 15.00 slår Havrebjerg Kirke dørene op til 
et brag af en gospelkoncert. Vi får besøg af Gospel D’Light, 
som består af de bedste gospelsangere i det midt/vestjyske, håndpluk-
ket til netop dette kor, som blev oprettet i 2006. Der var store ambitio-
ner da koret startede, og det er lykkedes at skabe et koncertkor i pro-
fessionel klasse. 
 
Gospel D’Light har givet adskillige koncerter landet over. Det er også 
blevet til samarbejde med kendte navne, som Lene Siel, Jesper Lund-
gaard, Trine Jepsen, Mette Jacobsen og ikke mindst Etta Cameron. 
Koret blev også udvalgt til at være med i en opsætning af Les Miserab-
les. 
 
Koret har lagt vægt på både at kunne levere en stor pompøs – nærmest 
symfonisk - lyd, samt at dyrke det stille, delikate og forfinede, når den 
enkle ballade skal gå lige i hjertet. Koret ledes af den prisbelønnede 
sanger og dirigent Ole Jørgensen. Med sin entusiasme og indlevelse 
spreder han, sammen med koret, en glæde og varme, man kan leve 
længe på. 
 
Repertoiret spænder fra klassiske smukke salmer, til nye sange i spæn-
dende arrangementer - mange skrevet specielt til Gospel D’Light. Mu-
sikken bevæger sig også ind i stilarter som musical og det mere 
”funky”, alt sammen naturligvis med gospelmusikkens glæde og energi. 
  
Vi er desværre nødt til at tage det forbehold, at koncerten kan aflyses, 
såfremt der kommer nye udmeldinger fra regeringen og Sundhedssty-
relsen – i så fald vil det blive annonceret på www.havrebjerg.dk og på 
Havrebjerg Kirkes facebookside. Vi håber dog at tingenes tilstand er 
normaliseret til den tid, og vil glæde os til at se så mange som muligt til 
en gedigen livsfejring! 

  
Med venlig 

hilsen 
 

Havrebjerg 
Menigheds-

råd 
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Fra glasskår til havecenter 
 
Hvem kan ikke huske orkanen i 1999? 
 
Line Møller kan i hvert fald, til trods for at hun kun var 7 år gammel, da 
århundredes storm ramte Danmark. Kun 14 dage efter den voldsomme 
dag købte hendes forældre nemlig det gamle handelsgartneri i Øster 
Stillinge, af Ruth og Carl Søgaard, med alle de skader som ejendommen 
havde fået. 
 
”Det var en voldsom 
oplevelse, der var 
glasskår overalt, gar-
dinerne i det store 
drivhus var revet i 
stykker og flagrede 
rundt. Det jeg husker 
bedst var at mine 
forældre lå på knæ 
mellem jul og nytår 
og samlede glasskår 
op i kæmpe mæng-
der.” fortæller den 
nuværende ejer Line 
Møller. 
 
Det var naturligvis et voldsomt syn, der mødte de nye ejere, men efter 
at have samlet ca. 3 tons glasskår op, fjernet gamle planteborde og 
gardiner, kunne opbygningen begynde. 
 
Der blev tilkaldt nogle drivhusbyggere, som forstærkede det 1100 m2 
store drivhus og skiftede de mange smadrede ruder. Gardinfirma mon-
terede nye varmeisolerende skyggegardiner, således at varmen kunne 
holdes både ude og inde. 
 
Sammen med en ven af huset blev der lagt 1200 m2 fliser, hegnet ha-
veafdelingen ind og etableret parkeringsplads. Svigerfar svejsede de 
gamle varmerør sammen til rustikke reoler – disse er stadig en fast del 
af inventaret – og i løbet af de første 3 måneder af 2000 opstod der et 
moderne havecenter med udgangspunkt i det gamle drivhus. 
 
Jane og Finn Møller åbnede 30. marts 2000 under navnet Møller´s 
Stue- og Havecenter, men allerede efter et par år, blev havecentret 
medlem af Bo Grønt Havecenter-kæden. Siden da er drivhuset udvidet 
til samlet 1700 m2, et nybygget lager og personalerum, som giver gode 
forhold for de op til 11 medarbejdere som er beskæftiget i virksomhe-
den, og parkeringspladsen er udvidet flere gange. 
 
 

Fortsætter på side 12 
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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 

 

Bo Grønt Slagelse 
Disagervej 22a, Øster Stillinge 
4200 Slagelse 
www.bo-groent.dk  
www.facebook.com/slagelsebogroent/ 

Åbningstider: 
Hverdage 900-1730 
Lørdag 900-1600 

Søndag og forårets helligdage 1000-1600 

http://www.bo-groent.dk
http://www.facebook.com/slagelsebogroent/
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Der er i år valg til alle menighedsråd i hele landet. Det betyder, at der 
er orienteringsmøder, som afholdes i hele landet på samme tidspunkt. 
Det første finder sted tirsdag 12. maj kl. 19.00, og holdes her i Havre-
bjerg i Konfirmandstuen. 
 
Vi vil meget gerne fortælle noget om, hvad der foregår i Menighedsrå-
det, og vi får jo brug for nogle nye medlemmer til efteråret, så vi håber, 
at mange er interesserede i at høre mere, og kommer til mødet. Der er 
ingen, der skal vælges denne aften, så mød bare op! Vi byder som 
sædvanlig på et let traktement, og vil derfor gerne have besked om, 
hvor mange, der kommer. Brug mail til Formand Anette Fredslund: 
gammelg@gmail.com eller næstformand Lone Christensen: lo-
ne.christensen@dlgmail.dk. 
 
Men: I disse Corona tider ved vi desværre ikke, hvad der sker, 
og der er jo risiko for, at mødedatoen må flyttes, så hold øje 
med opslagstavlerne ved Kirken og Havrebjergs Hjemmeside. 
  

Med venlig hilsen 
Sognepræst Katja Rosholm Schiøler og Havrebjerg Menighedsråd 

Valg til menighedsråd 

Fortsat fra side 10 
 
Den første januar 2017 blev der lavet generationsskifte og Line Møller 
overtog den store virksomhed, som hun nu med succes driver på 4. år. 
Jane er stadig ansat i havecentret og Finn står for den daglige drift af 
”Møller i mejeriet”, deres 
kunstgalleri i Kirke Stillinge. 
 
Derfor kan Bo Grønt Have-
center i Øster Stillinge i 
april fejre de første 20 år – 
vel ret godt gået efter en 
hurtig beslutning taget efter 
en orkan. 
 

Yderligere oplysninger 
Line Møller 30626704 
Finn Møller 29439147 
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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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20 25 87 15 
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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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Pga. Coronavirus er alle 
gudstjenester aflyst 
indtil 10. maj 2020. 
 
Søndag d. 17. maj kl. 10.00 
Gudstjeneste v/UTH 
  
Søndag d. 31. maj kl. 10.00 
Pinsegudstjeneste v/GRSE 
  
Søndag d. 7. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 21. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 28. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste v/GRSE 

 
 
 
  
Søndag d. 5. juli kl. 09.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 19. juli kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 26. juli kl. 09.00 
Gudstjeneste v/Morten Brøgger 
  
 
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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Børnegospelkoret Himmelsus under ledel-
se af Hanne Blom Dieu og Maria Lindhard-
sen giver sammen med cellisten Monica 
Tønning og guitaristen Jesper Møller Jen-
sen en herlig musikoplevelse på en lille 
times tid. Programmet er livsglad gospel 

tilsat en god variati-
on af sommersange, 
hvor publikum også 
gerne må synge 
med. Bagefter er der 
tid til lidt hygge med 
lidt at drikke til både 
børn og voksne. Tag 
hele familien med til dette arrangement, som er 
ganske gratis med valgmenigheden som vært. 
 
De bedste hilsener 

Valgmenigheden 

Forsommerkoncert 
onsdag d. 10. juni 2020 kl. 19.00 i 

Havrebjerg Valgmenighed 



19 



20 

Nikolai Wessel blev ordineret i Roskilde Dom-
kirke den 31. januar og er nu stadfæstet som 
præst i vore 2 valgmenigheder i Høve og 
Havrebjerg. 
 
Det var en bevæget og højtidelig oplevelse 
for både Nikolai og valgmenighederne, at 
overvære ordinationen, som blev foretaget af 
biskop Peter Fischer Møller. Tillige var der 14 
præster i ornat.  
 
En ordination i domkirken er åben for alle, og 
der var stor tilslutning til denne begivenhed, 
hvor der var omkring 100 kirkegængere til 
stede. Foruden Nikolai, blev også den nye 
præst i Faxe-Roholte sogne, Nanna Katrine 
Fafner Robertson ordineret.  
 
 Nikolai i Roskilde Domkirke. 

 
Provsten i Slagelse provsti, 
Ulla Thorbjørn Hansen fo-
restod indsættelsen af Ni-
kolai Wessel i Havrebjerg 
Valgmenighedskirke den 
16. februar, hvor provsten 
læste biskoppens Kollats 
op, og nu er Nikolai klar til 
at udføre alle kirkelige 
handlinger, administrative 
opgaver og socialt arbejde 
for valgmenigheden. 
 
Indsættelse af 
Nikolai Wessel i 
Havrebjerg Valgmenighed  
 
Valgmenighedskirken er åben for alle, og det var også dejligt at opleve 
stor interesse fra både medlemmerne og andre fra omegnen til indsæt-
telsen. 
 
Efterfølgende var der en lille reception i kirken foruden receptionen i 
Høve om eftermiddagen. 

Nyt fra 

Havrebjerg Valgmenighed! 
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Havrebjerg Valgmenighed 
 

Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse. 
 

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

og på  hjemmesiden: www.hoeve-havrebjerg.dk   
 

Valgmenighedspræst: Nikolai Wessel 
Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose 

Coronavirus rammer også kirkerne 
 
På grund af den verserende pandemi, som desværre omfatter hele ver-
den, har myndighederne i Danmark lukket ned for samvær i større 
grupper og næsten hver dag bliver kravene for mindre samvær, skær-
pet. Folkekirkens biskopper har udsendt nærmere vejledning til præster 
og menigheder om hvordan man skal forholde sig her, og derfor er der 
lukket ned for alle gudstjenester og andre arrangementer til og med 10. 
maj 2020.  
Der kan afholdes bryllupper, konfirmationer og barnedåb, men der op-
fordres til, at det bliver udsat, hvis det kan lade sig gøre. Begravelser/
bisættelser kan også afholdes, men det indskærpes, at man følger myn-
dighedernes vedledninger for antal af deltagere og andre retningslinjer. 
 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvornår der kan holdes gudstjene-
ste og andre arrangementer i valgmenighedskirken, men følg med på 
kirkens facebookside og hjemmeside—adresser herunder. 
 
Præsten er altid tilgængelig på telefonen, hvor han også står til rådig-
hed for længere samtaler, hvis der er behov for det. Tlf. nr. 6116 6542 
 
Planlagte gudstjenester i Havrebjerg Valgmenighedskirke afholdes som 
beskrevet nedenstående, hvis der til den tid er givet tilladelse til igen at 
mødes i større forsamlinger. 

 
Hilsen fra Valgmenigheden 
v/Marianne Højland Larsen, formand, tlf. 41 27 80 70 

17. maj 5. s. e. påske Kl.   9 efterfølgende kirkekaffe 

31. maj Pinsedag Kl.   9 efterfølgende kirkekaffe 

21. juni 2. s. e. trinitatis Kl. 11 

5. juli 2. s. e. trinitatis 
Under bøgen i 
Høve Valgmenighed. 

Kl. 10 

http://www.kortlink.dk/xk2m
http://www.hoeve-havrebjerg.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 
  
C - ORDET 
 
Indtil Deres klummeskriver satte sig til tasterne, var det 
med den bestemte hensigt overhovedet ikke at nævne C-
ordet. Det viste sig at være vanskeligt. En klumme, der 
forsøger at være bare lidt aktuel, må jo nødvendigvis 
forholde sig til omverdenens gøren og laden, og her er stikordet ikke til 
at komme udenom: Coronavirus. 
 
Og for at blive ved tasterne, lig med det skrevne ord, så har pressen – 
dagbladene – ikke meget andet at byde på end den igangværende Pan-
demi. Glemt er klimaproblemer og klimatosser, glemt er Syrienskrigen, 
hvor herskeren slår sit eget folk ihjel, og glemt er sult- og andre kata-
strofer i Afrika. 
 
Det har til gengæld den positive effekt, at jeg kan læse min avis på en 
brøkdel af den normale tid, da jeg ikke mener det nødvendigt at kende 
alle de mange journalister og eksperters meninger om dette og hint i 
forbindelse med virussen. Og kritikken, som der også skal være plads 
til, kommer ofte i bagkundskabens klare lys, hvor det nok havde været 
mere formålstjenligt med en forudgående diskussion. 
 
Usikkerheden over for sygdomsforløbet er vel den faktor, der præger 
os mest, og er også den, der gør det svært for myndigheder at agere 
hensigtsmæssigt. Alene det at forholde sig til epidemiens omfang og 
alle følgevirkningerne i samfundet, synes jeg er mentalt svært. Måske 
fordi man bor på landet, kan gå ud i haven med spade og rive og også 
køre en tur, hvorhen man vil. Alt synes uforandret, og så er alt – næ-
sten – forandret. 
  
Skelsættende, samfundsmæssige begivenheder i nationale samfund 
kan vel ikke sammenlignes, men når vi Skærtorsdag den 9. april pas-
serer 80-års dagen for den tyske besættelse af Danmark er det svært 
ikke at lade være. Både 9. april 1940 og 16. marts 2020 ændredes 
samfundet ”over night”. Første gang med total mørklægning og andre 
restriktioner for civilbefolkningen og anden gang med nedlukning af 
vitale dele af samfundet, hvor nogle vil komme til at ”betale” mere end 
andre. Nogen med livet og andre med mistet job eller virksomhed. 
 
Men naturligvis kommer vi igennem, og det skal vi ”tale op”, så der er 
mod til at spytte i næverne, når vi er på ”den anden side”, som det 
siges, for at få gang i kludene. Et godt eksempel på optimisme er 
weekendens flaghejsning her i Havrebjerg på opfordring af Sognefor-
eningen, Det var festligt at se – tak for det gode initiativ! 

Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 
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ARKIVET I HVIL 

Det er ikke fordi de ønsker at ligge på den lade side i arkivet, men si-

den den 16. marts har de jo måttet stikke piben ind lige som så mange 

andre. Skriveren her har forsøgt at slå udtrykket ”den lade side” op i 

diverse leksika, men der står mest om han/hun, der i hvert fald ”ikke lå 

på den lade side”. Og hermed menes vel, at der var energi i og ”gang i 

den” fra den pågældendes side. Herfra må det kunne udledes, at den 

lade side er den dovne side, og den kendes bestemt ikke i arkivet! 

 

Så man ser frem til på et tidspunkt at åbne igen og komme i gang med 

arbejdet. Og ikke mindst at betjene ”kunderne”, så oplysninger og in-

formationer kan gå begge veje. I øvrigt er byggerodet ved at være 

overstået, og Arkivet er blevet lovet en ny yderdør, der opfylder dagens 

isoleringskrav. 

 

Billederne ved dette indlæg kan ses på havrebjerg.dk, men er jo tilveje-

bragt af Arkivet. Bringes blot som eksempel på, hvad der kan findes i 

vort lokale arkiv og også i arkiv.dk. 

  

De to fotos er af ”Danielsens Hus”, der lå på det nuværende Havre-

bjergvej 3. Navnet (kaldenavn) henfører til den sidste ejer af den sam-

lede ejendom, 

hvis arvinger 

foretog udstyk-

ning i 1962 til 7 

parceller for-

uden hovedpar-

cellen. Ejen-

dommene lig-

ger i dag på 

Gravestykket 

og på Havre-

bjergvej. 

 

Fortsætter på 

side 26 

http://havrebjerg.dk/
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Fortsat fra side 24 

 

Det idylliske billede af broen (herunder) over ”Møllerenden” med Daniel-

sens Hus i baggrunden er måske taget, medens vejen var et stykke af 

landevejen mellem Slagelse og Kalundborg. Den ”nye” vej/bro kom i 

1930’erne, se selv årstallet på broen. 

 

Historik: 

?-ca.1900 Lars Jensen og Signe Hansdatter drev et gæstgiveri, hvor 

  man hovedsagelig skiftede heste på dagvognen Slagelse – 

  Kalundborg 

?-?  Niels P. Jensen 

1932-? Peter Daniel Danielsen og hustru Laura Emilie Agnete  

  Frandsen 

1964-1981 Orla Hansen 

1984 (?) Nanny Hansen 

  Stig Hother 

  Torben Marskov 

  Hanne og Niels Arne Petersen 

  

Så sent som en gang i 80’erne stod der ved vejrabatten ud for skellet 

mellem Havrebjergvej 3 og 5 et stort træ, hvor der endnu sad et jern-

beslag, hvortil de trætte heste blev tøjrede under hvil når der skulle 

skiftes. Træet blev desværre fældet i tiden deromkring – ved selvtægt. 
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Hej alle i Havrebjerg Sogn 
og omegn 
 
Som I allerede ved, er der aflyst 
meget i Danmark. Men også her i 
vores lille samfund i Havrebjerg, 
har vi måttet aflyse flere arrange-
menter bl. a. Sogneforeningens 
generalforsamling, den store På-
skefrokost og nu også vores kom-
mende springvandstænding. Vi må 
se tiden an og håbe, der snart bli-
ver åbnet op i Danmark og for os 
alle igen. 

Springvandet er sat ud, så der er noget at se på, når I kommer forbi. 

TAK til alle der valgte at flage med os og for sammenholdet i byen i 
weekenden i uge 14. Det så også flot ud, når man kom kørende fra 
Slagelse mod Havrebjerg.  

God sommer til alle. 

Hilsen  
Havrebjerg Sogneforening 

Alle konfirmationer i 
Danmark er ud-
skudt til efter pinse 
– det gælder også 
den planlagte kon-
firmation i Havre-
bjerg Kirke søndag 
d. 26. april 2020 kl. 
10.00. 

Ny dato for kon-
firmation bliver 
lørdag d. 22. au-
gust 2020 kl. 
10.00. 

Ny konfirmationsdato 
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MEJERIET 
 
Midt i byen ligger skolen, valgmenig-
hedskirken og mejeriet. Vi vil i dette 
nummer fortælle om mejeriets historie 
 
Andelsmejerierne  
Andelsmejerier opstod i slutningen af 
1800-tallet. Mange mener, at ideerne til hele Andelsbevægelsen blev 
grundlagt af Grundtvig og tankerne ført ud på højskolerne. Der var 
også andre årsager, bl.a. at prisen på hvede faldt drastisk i disse år 
fordi Rusland og Østlandene begyndte at sende hvede ud på marke-
det. Det betød at mange kornavlere gik over til animalsk brug. 
Inden Andelsmejerierne blev oprettet havde man mejerier på de store 
gårde og der var ansat mejersker  
Det første andelsmejeri blev etableret i Vestjylland i Hjedding 1882 
 
Havrebjerg Mejeri 
Det helt store år hvor rigtig mange mejerier blev etableret var i 1888 
og det var også i dette år Havrebjerg Mejeri blev bygget. Der kom 
flere tilbygninger til igennem årene og ind-og udleveringsrampen blev 
bygget 1906 
Omkring 1910 var der 47 leverandører med 450 køer. Fra 1950-60 gik 
det jævnt tilbage for mejeriet og det blev besluttet at afvikle mejeriet 
i 1960. 
Foregangsmændene i Havrebjerg var Frands Frandsen på Holmegård 
og N.P. Olsen på Skjoldholm. 
Frands Frandsen var også initiativtageren til at få oprettet og bygget 
Valgmenighedskirken. 
Hvem der ellers har været med, er vi ikke klar over, fordi vi mangler 
forhandlingsprotokoller fra mejeriet. 
 

Fortsætter på side 32 
Herunder Havrebjerg Mejeri 

KEND DIN BY 



31 



32 

Fortsat fra side 30 
 
Mejeribestyrere 
Der har været tre mejeribestyrere på Havrebjerg Mejeri 
Niels Johan Pihlkær fra1888 til 1890 
Valdemar Hansen fra 1890 til 1930  
Frede Pape fra 1930 -1960 
 
Tekniske opfindelser til mejeribrug 
Mange nye opfindelser gjorde at mejeriet kunne levere friskere mælk. 
Bl.a.  blev der i 1894 installeret et køleanlæg, Det blev kaldt Hammerich 
kølemaskine. I 1929 fik mejeriet i Havrebjerg en centrifuge, der gjorde 
at man kunne skille sødmælken til fløde og til skummetmælk. Den op-
findelse blev gjort af Lars Christian Nielsen, der var født i Holmstrup 
udenfor Slagelse, og den fik en kæmpestor betydning for andelsmejeri-
ernes udvikling. De første maskiner blev udviklet på B&W, men senere 
blev de opkøbt af et svensk firma Alfa-Laval. Den centrifuge, der stod i 
Havrebjerg var fra Alfa 
Der har tidligere været en meget høj skorsten ved mejeriet og den hav-
de forbindelse til en dampmaskine, der trak kølemaskinen og centrifu-
gen 
 
På mejeriet 
Hver morgen blev mælken afhentet hos landmanden af mælkekusken 
og leveret til mejeriet. Det foregik med hestevogn og senere bil og 
mælken blev leveret i mælkejunger med 40 liter i hver. 
 

Fortsætter på side 34 

Ca. år 1900 
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STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 

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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Fortsat fra side 32 
 
Mælkejungerne var mærket med landmandens navn og nummer, og på 
mejeriet blev mælken vejet og fedtprocenten blev mål. En gang om 
ugen fandt man den gennemsnitlige fedtprocent og Betalingen var af-
hængig både af fedtprocenten og af den mængde mælk landmanden 
havde leveret. 
 
Sødmælk 
Direkte fra koen indeholder mælk ca. 4-5 % fedt.  Når mælken kom ind 
på mejeriet, blev den kogt. Den blev slynget i centrifugen og fløde og 
skummetmælk blev adskilt. Fløden kunne sælges eller bruges til at 
fremstille smør. Skummetmælken blev kørt tilbage til landmanden, der 
gav den til grisene 
 
Smør 
For at lave smør skal fløden kærnes, dvs. piskes eller slynges rundt. 
Først dannes der flødeskum, men kærner man længe nok, skiller fløden 
i smør og kærnemælk. De gamle trækærner blev afløst af kærner i rust-
frit stål, som var effektive og nemmere at rengøre. 
Det gode smør fra mejerierne kunne sælges til en pris, der var dobbelt 
så høj, som for smørret lavet hjemme på gården. 
 

Fortsætter på side 36 
 
Herunder en gammel lastbil fyldt med mælkejunger foran Havrebjerg 
Mejeri i anledning af kulturdagen i 2018 
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Fortsat fra side 34 
 
Vi kender smør som Lurmærket Smør. For at et mejeri måtte bruge 
*Lurmærket* var smørret igennem en skrap kontrol og hvert mejeri 
blev bedømt på en skala fra 1-10. Hvis et mejeri ikke levede op til kvali-
tetskravene, kunne smørret ikke sælges under Lurmærket Smør. Man 
havde stor handel med bl.a England og kontrollen sikrede, at smørret 
havde en ensartet kvalitet. 
 
Man kan se flere billeder fra Havrebjerg Mejeri på Arkiv.dk 
 
Ib Sander og Irene Hedengran 

2001 
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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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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 
 
Afstemningsformen 
Under formandssædet, med ryggen til det, sidder under afstemninger 
en protokolsekretær, der er embedsmand, og to tingsekretærer, som er 
medlemmer af tinget. Deres opgave er at fungere som stemmetællere. 
Afstemningerne foregår ganske enkelt ved, at medlemmerne rejser sig, 
hvorefter de bliver talt op af stemmetællerne. 
(I folderen, som denne tekst er taget fra, er vist et billede af tingets 
talerstol, som også kan ses på billedet i forrige nummer af Havrebjerg 
Nyt. Billedteksten lyder således: 
Folketingets talerstol er fremstillet af en tusindårig egestamme, der 
dannede kærnen i en stubmølle på Møn. Træet blev skænket Folketinget 
af den kendte politiker Frede Bojsen og blev udformet til formands- og 
talerstol af snedkermester Anny Berntsen-Bure, en datter af en anden 
kendt politiker, Klaus Berntsen). 
 
Det officielle referat 
På andre områder udnytter folketingssalen dog den moderne teknik. 
Således er stenograferne for længst blevet afløst af båndoptagere, ved 
hjælp af hvilke man udarbejder et uforkortet referat af forhandlingerne. 
Nogle af de tidligere stenografer virker nu som redaktører ved Folke-
tingstidende, som bringer referatet. En af disse redaktører, kaldet refe-
renter, sidder altid ved et lille bord foran eller ved siden af formandssto-
len. For skønt alt, hvad der siges, altså bliver optaget på bånd, er det 
en fordel for referenterne under deres videre arbejde med manuskriptet 
at kunne se, hvad der foregår i salen og fornemme dens atmosfære. 
Der er mange problemer, såvel små som store, forbundet med redaktio-
nen af Folketingstidende. Da et medlem en dag fra talerstolen advarede 
et andet medlem mod at lade sig ”endossificere” (det fremgik af sam-
menhængen, at det omtrentlig skulle betyde ”løbe om hjørner med”), 
brugte han et ord, der var dannet for spøg i en snæver kreds, og som 
formentlig aldrig tidligere var blevet omsat i bogstaver. Folketingstiden-
de måtte så beslutte sig for en retskrivning, og det blev den ovennævn-
te. 

Fortsættes i næste nummer 
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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   Havrebjerg Lokalarkiv 

Stillingehallen 
Afholder deres årlige 

Generalforsamling 
Tirsdag den 28. april kl. 19.00 

 
Mødet afholdes i Stillinge Hallens Cafeteria, Bildsøvej 74 B 

 
Dagsorden: 
Valg af dirigent 

Formandens beretning 
Kassererens beretning 

Indkomne forslag 
Valg af bestyrelse og suppleanter 

(Valg af stemmetæller) 
Eventuelt 

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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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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LIV  I  

HYGGEKLUBBEN 

  
Jo, Hyggeklubben lever i bedste velgående, og vi er i fuld gang med at 
forberede den næste sæson. Men lige som så mange andre måtte vi 
afkorte møderækken, hvilket havde til følge, at klubbens medlemmer 
blev snydt for den sidste sammenkomst, som skulle have været en 
sang-eftermiddag med Marianne Reiche. Vi håber at se Marianne i den 
næste sæson. Til gengæld nåede vi at høre vort lokale byrådsmedlem 
Unnie Oldenburg fortælle om det politiske arbejde. 
 
Næste sæson begynder onsdag den 7. oktober, og derefter går det 
slag i slag hver fjortende dag lige til den 24. marts – håber vi da. Mø-
delederne (!) er åbne over for gode forslag til, hvad vi gerne  vil høre 
om i de kommende sammenkomster. Ring eller skriv gerne til Gunnar, 
Erling eller Vagn. 
 
Husk, at ”klubben” er åben for alle, selv om vi godt ved, at møderne 
foregår i arbejdstiden. 
  
God sommer – vi ses til efteråret! 

Det får vi for vores kontingentindbetaling til 

Havrebjerg Sogneforening: 
 

 Gadekæret bliver holdt. 
 Der afholdes Skt. Hans på engen 

 Til springvandstænding serverer vi grillede pølser  
 Til juletræstænding serveres der gløgg og æbleskiver. 
 Græsset bliver slået på engen ved Tude Å/ved bålpladsen 

og en gangsti tværs over den store mark til Kildegårdsvej 
 Der er kulturdag hver andet år 

med gratis morgenbord og levende musik  
 Vi har et arkiv, som alle er velkomne i hver torsdag kl. 15  

Vi har et museum, som er åben hver torsdag fra kl. 15   
 Sidst men ikke mindst får I Havrebjerg Nyt 4 gange om året 

Det er kun 100,- kr. pr. voksen i husstanden. 
 

Hvis man ikke har fået betalt endnu og ønsker at betale, kan 
pengene overføres til Sydbank, REG: 0570  KONTO: 5734177794 

eller via MobilePay til Børge på tlf.: 29930001. 
Husk at skrive adresse på indbetalingen. 

 
Venlig hilsen    Havrebjerg Sogneforening 
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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  

Stillingehallen Generalforsamling 28. april 42 

Konfirmandstuen 
Informationsmøde 
Valg til menighedsråd 

12. maj 12 

Havrebjerg Kirke Gospelkoncert 17. maj 8 

Havrebjerg 
Valgmenighedskirke 

Forsommerkoncert 10. juni 18 

Havrebjerg Kirke Konfirmation 22. august 28 

Havrebjerg Nyt Deadline 9. august 2 

Aflyst til efter 
10. maj 

Aflyst til efter 
10. maj 

Aflyst til efter 
10. maj 


