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38. årgang - nr. 3 - august 2020 

 

Brian Dahl har taget dette fantastisk billede læs mere på side 12 
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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 4. oktober 
2020 (udgives sidst i oktober) 
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 

4 2020 Ultimo oktober 4. oktober (uge 40) 

1 2021 Ultimo januar 17. januar (uge 2) 

2 2021 Medio april 4. april (uge 13) 

3 2021 Medio august 8. august (uge 31) 
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Torsdag den 13. august var arkivet åbent igen og vil være det 
hver torsdag klokken 15.00 til 17.00. 
 
Måske ikke med fuld bemanding og mange gæster, idet vi selvfølgelig 
overholder gældende regler ift. Corona om antal, afstand og hygiejne 
m.v. Og så håber vi, at smitten ikke spreder sig voldsomt, så vi igen må 
lukke ned. 
 
Ellers er alt ved det gamle: vi tager gerne imod – eller låner – og regi-
strerer billeder, breve og dokumenter, eller hvad der måtte være inte-
ressant for arkivet at ”få fingre i”. Vi er også gerne behjælpelige med 
oplysninger om steder eller personer lokalt i fortiden. Ring evt. til Erling 
på 23309442 og spørg eller lav en aftale. 
  

Hilsen fra os i arkivet. Vi ses – trods alt 

LOKALARKIVET ÅBNER 

AFLYSNING 
 
 

Vi har afholdt et lille møde og har besluttet at aflyse: 
 

Kulturdagen 
Oktoberfesten 
Mortensaften  

 
God sensommer til alle 

 
 

De 3 foreninger og festudvalget 
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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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HYGGEKLUBBEN 
-  kommer igen 
  
I forrige nummer af dette ærværdige blad 

skrev vi under overskriften ”Liv i Hyggeklubben”, at vi glædede os til 
efterårets og vinterens mødeaktiviteter, der skulle begynde i oktober. 
 
Der er stadig liv i kludene, men de praktiske grise har stukket trynerne 
sammen og besluttet, at vi ikke synes, det er forsvarligt at samles alle-
rede om ca. to måneder. Vi er jo alle sammen (næsten) i risikogruppen 
med alt for mange overståede fødselsdage, vi synger meget og sidder 
forholdsvis tæt sammen, så med overholdelse af alle restriktioner vil det 
blive så bøvlet, at det ikke giver mening at mødes. Og man ved ikke, 
hvordan situationen er til den tid. Det tegner ikke så godt lige for tiden 
med en del smittede med Covid-19. 
 
Det planlagte mødeprogram siger som første mødedag i 2021 den 13. 
januar, og det, håber vi på, holder stik. Måske ved vi mere i oktober 
nummeret af Havrebjerg Nyt, men foreløbig ønsker vi jer en fortsat god 

sommer – pas på jer selv!                                                                                              

Det bliver godt igen…... 



7 



8 

Søndag d. 25. oktober 2020 er sidste arbejdsdag for graver Max Chri-
stensen. Efter 19 år som graver ved Havrebjerg Kirke, har Max beslut-
tet, at det er på tide at trække sig tilbage. Dette sker i selskab med hu-
stru Lilly Christensen, som har været ansat ved Havrebjerg Kirke i 18 
år; de første år med rengøring og siden også som Max’ gravermed-
hjælp. Sammen har de løst opgaven samvittighedsfuldt, og har sat en 
høj standard for både kirke, kirkegård og grønne områder. Lilly har tilli-
ge været en del af Havrebjerg Menighedsråd i 16 år, og hun sidder i 
menighedsrådet til og med november i år. Menighedsrådet er vært ved 
en lille reception søndag d. 25. oktober efter gudstjenesten, hvor vi skå-
ler og sender Max og Lilly godt afsted. 

Farvel til Max og Lilly 
RECEPTION 
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Nyt fra Krolf! 

Mandag d. 26. oktober 2020 siger vi velkommen til 
Leif Juhl, der overtager opgaven som graver, inkl. 
rengøring, ved Havrebjerg Kirke. Leif har de sidste 2 
år vikarieret i Havrebjerg Kirke under ferie mv., så 
han er ikke helt ubekendt med opgaven. Leif er 57 år, 
og har arbejdet i Den Danske Folkekirke siden 1985. 
Han er udlært anlægsgartner ved Hvalsø Kirkegård. 
Privat bor han i Gørlev med sin hustru Trine, med 
hvem han har 2 voksne børn. Menighedsrådet byder 
velkommen til Leif, og ser frem til samarbejdet. 

Ny graver i Havrebjerg Kirke 

Havrebjerg blev regionsmester i Krolf. 90 hold deltog i regionsmester-
skabet, der blev afholdt hos Orla Poulsen i Høng. 
 
Vinderholdet Jætterne vandt med 432 slag og Havrebjerg holdet Vikin-
gerne blev nummer 4 med 453 slag. 
 
Jætterne består af Jørgen Nordtorp, Erik Winther, Jytte Nielsen og Aksel 
Tagmos. Vikingerne besår af Erling Mathiesen, Kurt Hansen og Erik An-
dersen. 
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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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Lagde du mærke til forsidebilledet? 
 
Det helt igennem skønne billede er taget af Brian Dahl fra Havrebjerg. 
Billedet vandt en konkurrence på TV2 Øst i maj om det bedste billede af 
en rapsmark. Brian vandt blandt mere end 300 indsendte billeder. 
 
Fra TV2 Øst: Brian Dahl fortæller, at rapsmarken ligger tæt på hans 
hjem, og han tit går tur med sit kamera i området. 

- Jeg tror, han står en små hundrede meter fra mig. Jeg var bare en tur 
ude at gå i rapsmarken, og så fik jeg vendt mig rundt i nogle af de der 
hjulspor. Der kunne jeg godt se, han gik, og så vendte han sig pludselig 
rundt og kiggede på mig. Og så skyndte jeg mig at skyde billedet. 
 
Der var ifølge Brian Dahl ikke meget ved billedet, der var planlagt på 
forhånd. Han spottede råbukken på en af sine sædvanlige gåture i områ-
det. 

- Jeg er en ganske almindelig lille amatør med et lidt ældre kamera, som 
jeg altid har på mig. Det er Sony kamera, A58, siger Brian Dahl. 

Han bor selv lige ved siden af den gule rapsmark, han har fotograferet. 

- Haven ligger lige op til marken. Vi har en syv-otte stykker, der går ude 
på græsset i folden hver eneste dag. De er der sådan set døgnets 24 
timer, siger Brian Dahl. 
 
Læs mere om konkurrencen og se de andre billeder på www.tv2east.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. 
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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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Søndag d. 6. september kl. 10.00 
Høstgudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 20. september kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 4. oktober kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 18. oktober kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 25. oktober kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 1. november kl. 17.00 
Allehelgen – mindegudstjeneste 
v/GRSE 

Søndag d. 8. november kl. 10.00 
Gudstjeneste v/UTH 
  
Søndag d. 29. november kl. 10.00 
Første søndag i advent- 
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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Et spændende efterår i 
Havrebjerg Valgmenighed 
 
Høstgudstjeneste, søndag den 6. september. 
Vi har høstgudstjeneste i Havrebjerg Valgmenighedskirke den 6. sep-
tember kl. 11 og efterfølgende kan vi spise vores medbragte frokost i 
Høng hos Marianne Højland, Borrevænget 7, 4270 Høng. Det er efter-
hånden blevet en tradition, at vi samles efter gudstjenesten og får en 
hyggelig snak over madpakken. 
 
Kunst og kirker lørdag og søndag, den 7. og 8. november. 
Valgmenigheden er i år med i Kunst og kirker, som er blevet tíl i et 
samarbejde mellem Slagelse Provsti og Slagelse Turistforening. Det er 
3. år i træk det afholdes, og første gang, at valgmenigheden er med. 
Det bliver afholdt den 7. og 8. november, og her vil 2 kunstnere, en 
glaskunstner fra Bornholm og en billedkunstner fra Fanø, udstille deres 
værker i kirken. Menighedsrådet og andre hjælpere vil være til stede 
sammen med kunstnerne. Begge dage er der åbent mellem kl. 10 og 
16. 

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 

Tlf.  6116 6542 
 

Formand Marianne Højland Larsen, tlf. 41278070 

Dato Aktivitet Valgmenighedskir-
ken 

9/8 Gudstjeneste Kl. 10:00 

30/8 Gudstjeneste Kl. 9:00 

6/9 Høst-gudstjeneste Kl. 11:00 

27/9 Gudstjeneste Kl. 9:00 

4/10 Årsmøde i Foreningen af Grundtvig-
ske Valg- og Frimenigheder i Rød-
ding 

  

25/10 Gudstjeneste Kl. 11:00 

1/11 Gudstjeneste – Allehelgen Kl. 9:00 

7/11 
og 
8/11 

Kunst og kirker – udstilling af bil-
ledkunst og glaskunst 

Kl. 10:00 – 16:00 
Begge dage 

22/11 Gudstjeneste – sidste søndag i kir-
keåret 

Kl. 11:00 

29/11 Gudstjeneste – 1. søndag i advent Kl. 9:00 

Kommende gudstjenester i 
Havrebjerg Valgmenighed 

http://www.kortlink.dk/xk2m
http://www.hoeve-havrebjerg.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 
  
OP MED NÆBBET! 
 
Der er vendt op og ned på mangt og meget, siden vi 
sidst sad med et nys udkommet Havrebjerg Nyt. Heldig-
vis er der stadig gode oplevelser at få i hverdagen, hvis 
man har blik for det. Og det gælder ikke mindst i natu-
ren, det billige skidt. Selv her på Vestsjælland med det 
forholdsvis flade og bare landskab skal man ikke køre 
langt, før man tænker: Hvor er der dog smukt i Danmark. I øjeblikket 
sættes landskabet i relief af de lyse kornmarker mod den mørkere be-
voksning af småskove, høje træer ved gårdene, haver omkring huse, 
fritliggende biotoper og tjørn ved markskel. I løbet af de sidste halvt 
hundrede år har det vestsjællandske landskab undergået en markant 
ændring fra meget bart og træløst landbrugsland til marker indrammet 
af bevoksning som nævnt. Kig selv efter! Prøv at køre efter et sted, der 
huskes som stedet med den pragtfulde udsigt – nu kommer du igen 
efter 10-15 år, og udsynet er borte, taget af de høje træer på begge 
sider af vejen. 
       Til gengæld kan det nære – blandt andet fuglelivet i haven og om-
kring terrassen – stadig opleves som før, uanfægtet Corona, land-
skabsændringer eller andre foreteelser. 
       Og de optrædende er skovdue, tyrkerdue, solsort, flagspætte, 
musvit, mejser, skov- og gråspurv plus havens andre, små sangfugle, 
der smutter omkring, uden at man ser ret meget til dem. Også de 
ubudne gæster som krager og alliker kommer – de sorte vejfugle, som 
de kaldes her på matriklen. Sangfuglene høres ikke mere, kun duerne 
larmer, og en enkelt solsort synger for sin mage, der har travlt med 
det sidste kuld. 
      Der er kø ved mejsekuglen og kun adgang efter rang – både arter-
ne imellem og indenfor familien. Den lille blåmejse, der ellers ikke stik-
ker op for bollemælk, får en over næbet, når den prøver at være næb-
bet (!) på kuglen sammen med Søren eller Sørine – det hedder flag-
spætten her. Kosteligt er det også, når et par mejser kommer med he-
le familien, og ungerne halser efter de gamle for at blive fodret. Det 
kan jo ikke være meningen, at man selv skal skaffe maden! Og den 
elegante spætmejse der løber lige så godt opad som nedad. Den tørre 
gren, som mejsekuglen hænger i, bliver grundigt undersøgt for mad 
hver gang – der kunne jo være kommet et insekt siden sidst. 
      Og der er dramatik indlagt i underholdningen. Når gærdesmutten 
fanger en sværmer, der er næsten lige så stor som fuglen, er det en 
kamp på liv og død, der foregår, inden insektet langt om længe mister 
livet. Og gærdesmutten lever fuldt ud op til sit navn, den smutter så 
hurtigt, at den kan tages for en mus, der piler hen over fliserne. 
Nej, livet er bestemt ikke gået af lave! Fortsat god sommer.      

   Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 

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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To søstres erindringer om deres 
barndom i Havrebjerg omk. 1880 
 

Valborg Johanne Pedersen 
 
Jeg er født den 2. januar 1871 i Havrebjerg Skole, hvor morfar Chr. 
Blok Christensen var skolelærer. Der tilbragte jeg min barndom på nær 
et år, hvor jeg var hos moster Marie, som var lærerinde i Skælskør. 
Hun blev siden gift med tømrer Jens Peter Clausen, søn af mølleren i 
Havrebjerg, Claus Plambæk Hansen, jeg var så i skolen til 1883. 
 
Da morfar døde, byggede Sparekassen en bolig til mormor (matr. 27 
Krænkerupvej 61), hvor hun boede resten af sin levetid til 1900. Hun 
var 82, da hun døde. Hun var en elskelig gammel kone, som havde 
mange venner og ingen fjender. Hendes hus var et hjem for alle i sog-
net, det var almindeligt, at mændene, når de havde været til sogne-
rådsmøde eller andre møder, kom ind og sagde: Har du lidt mad til os? 
Christensen og bedstemor modtog dem altid med et mildt ansigt og et 
veldækket bord. Det er erindringer fra den tid, jeg vil optegne her. 
 
Det første jeg kan huske, er et bryllup i Valby, da var jeg 3 år. Noget 
bestemt fra den dag kan jeg ikke huske, kun at bruden havde slør og 
der var mange mennesker samlede. Da jeg var 4 døde min yngste mo-
ster Amalie (Christiane Frederikke Amalie) og derfra kan jeg huske, at 
hun havde langt sort hår, som var lagt ned ved begge sider og var pyn-
tet med hvide asters. Jeg kan også huske moster fik ristet brød med 
skåret råt kød på og så blev hun dampet i halsen. Hun havde nemlig 
brystsyge, hun døde den 2. december, dagen efter hendes 18-årige 
fødselsdag. 
 
Julen er den højtid, som står meste levende for mig. Da blev der gjort 
fint rent, slagtet og bagt. Bedstefar fik som løn en stor sigtekage fra 
hver gård og en halv gås, men der foruden fik han en stor hvedekage, 
slagtemad, smør og somme tider en and. 

Vi havde så brød til i 
januar og februar. Nog-
le blev hængt på loftet i 
sække og andre hente-
de vi hos bageren efter-
hånden, som vi fik brug 
for dem.  
 
Fortsætter på side 26 
 
 
Havrebjerg Station med 
pakhus 1892. 
Havrebjerg Lokalarkiv 
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Fortsat fra side 24 
 
Til jul blev der også pakket kurve med forskelligt godt som bedstefar og 
jeg bar ned i fattighuset og til klokkeren som bedstefar lønnede. Den-
gang var det skik, at en gammel mand og kone, som slet ikke hørte 
hinanden til skulle bo sammen i en stue i fattighuset, men det blev da 
heldigvis forandret. 
 
Til jul kom mine morbrødre hjem fra København. En af gårdmændene 
hentede dem ved Slagelse Banegård. Dette var en begivenhed af rang. 
De havde jo legetøj og godter med til mig. Juleaften spiste vi risengrød 
og gåsesteg og vi havde så juletræ og fik gaver. Vi sang altid salmen: 
Søde Jesu Davids rod. Om aftenen drak vi kaffe og spiste godter og 
hvor var man glad og rig. Hvor var livet lyst og lykkeligt. Jeg havde det 
bedste hjem på jorden, så kun godt og hørte kun godt. 
 
Gud velsigne mine kære bedsteforældre og moster for den tid min 
barndom var fri for så meget som pletter på en barnesjæl. Vi havde 
kun en pige som hørte til familien, dog spiste hun i køkkenet så nær 
som juleaften. Julemorgen drak vi kaffe i bedstefars stue med hjemme-
bag til. At jeg omtaler det med kager, er fordi man dengang ikke altid 
havde kage og godt kunne byde gæster kaffe med et stykke sukker til. 
Juledag var vi alle i kirke. Det var skik, at der i det mindste var en fra 
hvert sted. Det ar nemlig offerdag. Før jul havde vi delt offerbreve efter 
de var hvide til præsten og blå til læreren. Nogle ofrede aldrig, så fik de 
nye sedler hver gang sedlerne blev sendt med skolebørnene hjem og 
kom så tilbage juledag. Efter prædiken sang de Lovsynge Herren den 
Konge med Ære, og så gik mænd og karle op og lagde præsteoffer på 
alteret og degneoffer ved hans stol. Bedstefar stod med salmebogen i 
hånden og nikkede hver gang en lagde sit offer.  
 

Fortsætter på side 28 



27 



28 

Fortsat fra side 26 
 
Når gudstjenesten var forbi blev det hele lagt i et stort tørklæde og når 
vi kom hjem blev det hele talt og lagt til side til livrente og pension. Og 
sedlerne gemt til næste gang. 
 
Dette gentog sig påske og pinse. Fra en gård ofrede de 1 tokrone og fra 
et bosted 1 krone. Karle og piger gav 10-25 øre offerseddel. Det kaldtes 
for tiggerbreve, men det var jo en del af lønnen. 
 
I julen var vi meget ude hos sognets beboere. De kom med køretøj og 
hentede os og kørte os hjem. Bedstefar havde pels, hvilket var meget 
ualmindeligt dengang. Kun 2 mænd i sognet foruden han, havde det. 
Det var Hans Christoffersen i Havrebjerg (matr. nr. 15 Engkildegården, 
Krænkerupvej 18) og Rasmus Larsen i Blæsinge (matr. nr. 9 Brønde-
bjerg, Stensbjergvej 18). De andre bønder havde kun overfrakker og en 
enkelt en kappe syet af vadmel. Nogle af konerne havde ternede hver-
garns kåber, som var foret med vat og vadmel. De havde altid fodpose 
syet af lammeskind og betrukket med vadmel. Disse havde en strop i 
bunden og blev hængt på loftet hver gang de var brugt, og gode hjem-
melavede dækkener havde de også. 
 
Vi fik medister, som var kogt og lå i lage, kold flæskesteg og frikadeller 
og ud på aftenen kaffe og søsterkage. Mændene spillede whist og lom-
bre. Børnene spillede sidste stik om pebernødder og konerne samtalede, 
mens de spillede kort drak de hele tiden the med rom og sukker. Hos os 
fik kun 3, mens andre steder var antallet højere. 
 
Når julen var forbi kom jo nytår. Nytårsaften spiste vi risengrød og let-
saltet gåsekød og grønlangkål med brunede kartofler. Hos bønderne gik 

juleaften til på denne må-
de: I dagene før jul var 
der travlhed med at tær-
ske, skære hakkelse til 
julen over, køre til mølle, 
feje gård og rense under 
svin. 
 
Juleaftensdag sørgede de 
for at blive tidlig færdig 
med at passe kreaturer, 
sætte neg til fuglene, så 
vaskede de sig og gik ind 
for at få nadver.  
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Fortsat fra side 28 
 
Først fik de sylte, kogt medister, grisetæer, rødbeder, sennep og brød, 
dernæst æbleskiver og så suppe på svineryg og hønsekød med melbol-
ler og kødboller og siden kød med peberrodssovs. 
 
Juleevangeliet blev også læst og salmer blev sunget, hele mandskabet 
fik hver 10 æbleskiver og pebernødder og et julebrød, som de bar hjem 
til julen. Sommetider fik de en ost eller lidt flæsk med. Om aftenen spil-
le de kort om pebernødder, juleaften måtte ingen spille om penge. 
Husbonden sad som sædvanlig ved bordenden og bad den aften bord-
bøn. Bordet var også dækket med dug, og hver havde sin tallerken at 
spise af – til dagligt spiste alle af eet fad. 
 
Kvæget fik den aften en ekstra gift hø, i julen måtte ingen rok gå, heller 
ikke måtte nogen sy, da de så fik bulne fingre. Man måtte heller ikke 
tale om rotter og mus, da man mente de ville holde sig mere til stedet i 
året der kom. Man så også på brystbenet af julegåsen om vinteren blev 
streng, var benet mørkt blev det en sjappet, mørk vinter, men var be-
net hvidt blev det frost og sne juledag, tog man det varsel af vejret, at 
hvis solen skinnede så længe, at man kunne sadle en hest blev det et 
godt år. 
 
I julen holdtes gilder for de unge. Dette kaldtes parrebal. 4 karle gik til 
en gårdmand og tingede gilde. De skulle have aftensmad, kaffe og puns 
og æbleskiver for 4 kroner for et par. Musikken betalte de selv ved en 
hat gik rundt mellem karlene og hver lagde sin skærv. De havde kun en 
spillemand med violin og somme tider en med fløjte. Det hændte en 
eller anden blev beruset, men i reglen gik alt pænt til. 
 
Nytårsaften måtte man sørge for at få redskaberne ind, at ikke andre 
skulle gemme dem. Man løb i byen og lavede løjer, kastede potteskår 
på døre, ærter på vinduerne, bandt en ståltråd til et søm på huset og 
stod et stykke fra og strøg med en pind på tråden, det var ikke nemt at 
opdage hvor det kom fra. 
 

Man havde også noget, 
som hed gruppepotte. 
Til jul når vi slagtede fik 
vi blæren, den blæste 
vi op og tørrede, bandt 
et stykke over en lille 
krukke, satte en pind 
gennem et hul i midten 
og blødte fingrene og 
gned op og ned ad pin-
den.  
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Fortsat fra side 30 
 
Dette frembragte en lyd som gruppe-gruppe. Der var mange løjer, fars 
far (Peder Hansen, matr. nr. 7, Askegård), lå et sted og kikkede ind un-
der porten, da der ikke var hængt for vinduerne, kunne han se konen i 
huset var ved at sætte sulefadet op på hylden under loftet, i det samme 
skyder han og hun skriger op og taber fadet på gulvet. 
 
En anden gang gik han ind og tog en hel del kobbertøj af en kiste, satte 
grødgryden ned i kisten, lagde alting til rette igen, så da de kom og 
skulle have grøden var den væk. De ledte længe før de fandt den igen. 
De tog også havelåger og byttede og kørte vogne ud i gadekæret og 
hele natten hørte man bøsseskud, senere blev det kinesere og skrub-
tudser. Hos bønderne spiste de risengrød og klipfisk med sennepssovs 
og smør. Sennepssovsen blev lavet på denne måde: Sennep avlede de 
selv. Konen i huset tog et lerfad mellem sine knæ, deri kom sennep og 
vand eller kærnemælk og en kugle af jern blev lagt i. Konen bevægede 
knæene på en måde så kuglen løb rundt i fadet og knuste senneppen. 
Andre havde en kværn af 2 sten med riller som en møllesten. Sennep 
og vand blev hældt i et hul i midten og så drejedes den øverste sten 
rundt med en pind. Senneppen kom ud på siden gennem en tud. 
 
Helligtrekongers aften var jo den sidste helligaften i julen, da var trakte-
mentet forskelligt, men på alle borde stod et trævæget lys som var la-
vet på den måde, at vægen et stykke oppe var delt i 3 dele, det var 
slutningen på julen. 
Efter jul begyndte kvinderne at spinde hør og blår, ulden skulle være 
færdig før jul. 

Fortsætter på side 34 
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Fortsat fra side 32 
 
Ved fastelavnstid var der tiendegilder, som skiftevis blev holdt hos gård-
mændene. Alle mand gik derhen og betalte deres kongetiende. Hvis de 
ville blev de og spiste til aften, spillede kort og drak puns. Dette betalte 
de 2 kroner for. Næste dag kørte en mand fra byen til Kalundborg med 
pengene. 
Fastelavnsmandag var en stor dag på skolen. Den dag fik vi tiendesæd, 
hø og halm – altid mere end vi tilkom. Skolens gulv var fejet og der var 
strøget sand og god varme var der. Så kom en ene efter den anden 
med sit læs. Det var karlene eller sønnerne som kom med det. De kom 
ind og fik smørrebrød, æbleskiver og stoppet piber. Om aftenen kom så 
mændene og spiste steg og kartofler, kaffe og kage. De sad i skolen og 
spiste og spillede kort den halve nat. 
 
Men hvor var det morsomt. Bedstefar med bedstemor gik med sit milde 
ansigt og tog imod alle og gjorde det godt for dem. Jeg kan nu se hvor 
lykkelig en tid det var, hvor de passede sammen og harmonerede. 
 
Kun ved folketingsvalget var der lidt splittelse. Bedstefar var københav-
ner. Han havde været på kontoret os biskop Mønster og var højremand. 
Til valget, som foregik i Ruds-Vedby, kørte han hos Søren Rasmusen 
(matr. nr. 11, Koldhøjvej 4, Skjoldholm) og Anders Pedersen (matr. nr. 
9, Digesgårdsvej 4, Digesgård) fra Havrebjerg og den dag kom de ikke 
sammen med andre. 
 
En anden stor dag var når vi fik brænde. Vi fik 8 favne bøgebrænde til 
skolen, 4 favne fra Sorø Akademi for kirkesangen og det blev hentet i 
Nordruplund Skov. Den dag fik alle kuskene oksekødssuppe og peber-
rodssovs og kaffe. Nogle mænd fra byen stod ved hestene, mens kuske-
ne spiste i skolen. Dagen efter kom bødkeren og udtog det brænde man 
kunne bruge til bødker, og efter ham kom Hans Rasmussen som lavede 
træsko af det. Det blev jo en god fortjeneste for bedstefar, og de blev 
fri for at køre i skov den lange vej. Resten af brændet blev så savet og 
hugget og sat i stak. Foruden alt det brænde fik vi et læs tørv fra hver 
gård. stoppet piber. Om aftenen kom så mændene og spiste steg og 
kartofler, kaffe og kage. De sad i skolen og spiste og spillede kort den 
halve nat. 
 
I fastelavnen var der gerne et fastelavnsgilde. Disse holdtes efter om-
gang på gårdene. To gange har der været karneval. Den ene gang hos 
Søren Madsen i Blæsinge. De kørte i kane. Hestene var pyntede med 
bånd og tæpper. I midten kørte en kane med hornmusik til Løve Kro og 
drak kaffe. De kørte forbi Løvegård, Kelsømade, Krænkerup, Havrebjerg 
til Blæsinge, hvor de dansede. Den anden gang fra Havrebjerg til Rosen 
i Slagelse og til Anders Pedersen i Havrebjerg, hvor gildet stod. 
 

Fortsættes. 
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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 
 
”Men i 1967 sagde ministeren …” 
En række årgange af Folketingstidende er sammen med andre håndbø-
ger anbragt på reoler i den åbne vestibule, der befinder sig ved den ene 
side af folketingssalen (det er derude, hvor folketingsmedlemmerne står 
og ryger; det må de ikke i selve salen). Her har en deltager i debatten 
således nem adgang til at finde en lovtekst eller en passus fra en tidli-
gere folketingsdebat, så han kan rive sin modstander i næsen, hvad der 
blev sagt i 1967 ”på spalte 6349”). 

 
Bag sidegangen er glasdøren ind til 
medlemmernes læseværelse, hvor 
aviser og tidsskrifter er fremlagt. 
Folketinget er en meget åben ar-
bejdsplads. Embedsmænd, organi-
sationsfolk, journalister og andre 
med mere eller mindre direkte 
ærinde på Christiansborg færdes 
frit omkring de fleste steder –  
                    Fortsættes 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 
 
i modsætning til, hvad der f.eks. er tilfældet i parlamentet i London, 
hvor man af sikkerhedsmæssige grunde må føre streng kontrol med 
publikum. Folketingsmedlemmernes læseværelse er dog et absolut pri-
vat område, hvor ingen andre end nuværende og tidligere medlemmer 
kommer. 
 
Da Aksel Larsen fik kongen op i kongelogen 
 
Folketingssalen er ret velforsynet med tilhørerpladser. Let kendelig er 
den officielle loge, hvor repræsentanter for kongemagten og Højesteret 
plejer at sidde en gang om året ved Folketingets åbning. 
 
I mange år kom kongen og dronningen kun undtagelsesvis i Folketin-
get, og når de endelig var til stede, blev de placeret på særlige stole 
foran formandssædet på det sted, hvor ordførerbordet normalt står. 
Kongelogen med sine lagenbetrukne guldstole blev derfor aldrig brugt, 
medmindre et medlem af en udenlandsk delegation eller en turist af 
vanvare kom til at sætte sig på en af de fine pladser og straks blev 
gennet væk af en folketingsbetjent. 
 
Aksel Larsen, der havde en udviklet sans for parlamentariske og stats-
retlige finesser, og som vogtede nidkært over Folketingets værdighed 
og suverænitet, var utilfreds med, at kongeparret ved officielle begi-
venheder blev anbragt på gulvet i niveau med folketingsmedlemmerne, 
idet han gjorde gældende, at kongemagtens repræsentanter dermed 
blev deltagere i den lovgivende magts møde, skønt de rettelig burde 

overvære det. Aksel Larsen har et væsentlig an-
svar for, at man derefter indførte den nuværen-
de skik, hvorefter de kongelige samt fire højeste-
retsdommere som top-repræsentanter for hen-
holdsvis den udøvende og den dømmende magt i 
bogstavelig forstand overværer den lovgivende 
forsamlings åbning, siddende højt over det plan, 
hvor ”manden på gulvet” arbejder. 
                                                                                                           
Forsættes i næste nummer 
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Bestyrelsen i Havrebjerg Forsamlingshus 
efter generalforsamlingen den 5. marts 2019 

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

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 
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Havrebjerg Vingård 
 
Af Line Bøgsted 
 
Vores drøm om en vingård er gammel. Tanken om stedsegrønne rækker 
med bugnende klaser, fyldte trætønder og nydelsen af et godt glas vin 
til god mad. Men kan man det i Danmark? Er det i virkeligheden ikke 
forbeholdt lidt sydligere himmelstrøg, hvis man skal opnå en vin, der 
tilnærmelsesvis er værd at drikke?  
 
I vores første tanker om etablering af en vinmark indgik en ret grundig 
research i form af læsestof, besøg på andre danske vingårde, smags-
prøvning af danske vine og samtaler med andre danske og nordiske vin-
avlere. Vi kunne snart forstå, at de nordiske vine kunne noget særligt, 
hvis man holdt sig til produktion af hvid – mousserende og rosévin. 
Druer, der er dyrket under køligere forhold, har en langsommere mod-
ningsproces end de, der er dyrket i f.eks. Sydeuropa, og det giver en 
bedre sukker- og syrebalance og en mere sammensat smag. Vi blev 
overrasket over, at danske hvidvine kunne konkurrere i internationale 
konkurrencer og vinde både anden, tredje og sågar førstepladser.  
 
Danmark har historisk set været vinproducerende land så langt tilbage 
som i 1200-tallet, og de sidste 20 år har dansk vin fået en renæssance 
med ca. 1100 vingårde (uanset hvor lille en vinproduktion man har, kal-
des dét at dyrke druer for en vingård) rundt omkring i Danmark, heraf 
ca. 90 erhvervsvinavlere, optagelse på EU’s liste over vinproducerende 
lande og eget klassificerede vinområde Dons ved Kolding.  
 
Det var derfor ikke en umulig tanke at anlægge en vingård i Danmark. 
Først skulle vi dog finde det rigtige sted, som havde pladsen, klimaet og 
en sydvendt placering. Da vi startede planlægningen, boede vi i Slagel-
se med to små børn, og havde under alle omstændigheder besluttet os 
at flytte på landet, før vores datter skulle starte i skole. Jeg (Line) er 
oprindeligt fra Kelstrup/Kirke-Stillinge og ville gerne ”hjem” til lokalom-
rådet, så jagten gik ind på det rigtige sted med tonsvis af fremvisninger 
til følge.  
 
I foråret 2018 lykkedes det endelig at finde et sted i skønne Havrebjerg, 
der havde alt vi havde brug for; et dejligt (om end gammelt) hus, stor 
have – og en lille hektar sydvendt mark til vin. Vi flyttede derfor ind i 
Hjulmandens hus i maj 2018 og gik i gang med projekt vinmark. 
 
Mine barndomsminder om Havrebjerg er pigefodbold, mine forældres 
venner Steen og Jette på den gamle station og et ualmindeligt hyggeligt 
gadekær. Vi fandt snart ud af, at Havrebjerg stadig har et ualmindeligt 
hyggeligt gadekær, men også er en landsby, der emmer af sjæl, sam-
menhold og et rigt forenings- og kulturliv. Det viste os, at vi havde valgt 
rigtigt ved at bosætte os her, og at en vingård i landsbyen ville passe 
perfekt ind.                                                        Fortsætter på side 42 
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Fortsat fra side 40 
 
Da marken var trimmet, dyrehegn sat op, rækkerne fræset og vinplan-
terne bestilt – 800 af slagsen – inviterede vi familie og venner til at 
komme og være med til at anlægge. Vi har aldrig været i tvivl om, at vi 
ville have en økologisk vinmark, hvilket efterhånden også er det mest 
udbredte i Danmark.  
 
Vi bestilte seks forskellige sorter, herunder to slags røde druer, da de 
fleste vine bliver mere spændende og runde af at blande forskellige dru-
er i produktionen. Selvom vi ikke vil lave rødvin som udgangspunkt, vil 
det være interessant at eksperimentere med det, og desuden kan røde 
druer bruges både til mousserende vine og rosévin. Nogle vinplanter er 
mere egnet end andre til nordlige himmelstrøg, og de fleste af de sor-
ter, der dyrkes i Danmark og Norden i dag er forædlede sorter, som har 
vinterfasthed og kræver mindre varme for at modnes. Sorterne nyder 
også godt af de flere timers lys per døgn, der adskiller os fra områder 
længere sydpå. 
 
Corona kom og forsamlingsforbud på mere end 10 blev indført, men 
heldigvis lykkedes det at strække vinplantningen ud over en uge i maj, 
så alle kunne være med. Vi fik en hel uvurderlig hjælp til at få planterne 
i jorden, og oveni dét nogle hyggelige og dejlige dage. Havrebjerg Vin-
gård var en realitet.                                            Fortsætter på side 44 
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Rasmussen 
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Fortsat fra side 42 

Det tager 3-4 år for en vinstok at være i stand til at producere druer, 
som er gode nok til at fremstille vin. De første par år skal man fjerne 
begyndende drueklaser, så planten ikke skal bruge energi på at dyrke 
dem. Det er derfor på alle måder et langtidsprojekt at få den første fla-
ske fremstillet, men også et projekt, der kan få feinschmeckeren op i 
én, når man forsøger at navigere sig gennem druesorter, jordbundsfor-
hold, pasning, trimning, espalier, beskæring og til sidst høst og fremstil-
ling af forhåbentlig gode og vellykkede vine. Vi står heldigvis på skuld-
rene af mange års erfaring med vindyrkning i Danmark og er fri for at 
gøre en del begynderfejl som pionererne selvsagt måtte gøre.  
 
Vores plan er at have fremtidige arrangementer med fremvisning af vin-
marken samt vinsmagning af danske vine fra andre vingårde, mens vi 
venter på, at vores egne stokke bliver klar til at producere lokal vin.  
 
Vores vinmark ser ikke ud af meget endnu, men ikke desto mindre, er 
kimen lagt til et spændende kapitel i Havrebjerg og omegns fortælling. 
 

Henrik og Line, Hjulmandens Hus, Krænkerupvej 20 
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Vi har seks forskellige sor-
ter; Solaris, Leon Millot, Mu-
scaris, Ortega, Rondo, Souvig-
nier Gris. 
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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-

 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 
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tel:22888619
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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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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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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  

Havrebjerg Kirke Konfirmation 22. august   

Konfirmandstuen Menighedsrådsvalg 
17. sep-
tember 

18 

Havrebjerg Kirke Reception 25. oktober 8 

Valgmenighedskir-
ken 

Kunst og Kirker 
7. og 8. 
november 

20 

Havrebjerg Nyt Deadline 4. oktober 2 


