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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 17. januar 
2021 (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 

1 2021 Ultimo januar 17. januar (uge 2) 

2 2021 Medio april 4. april (uge 13) 

3 2021 Medio august 8. august (uge 31) 

4 2021 Ultimo oktober 3. oktober (uge 40) 
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Et noget anderledes år 
nærmer sig sin slutning 

 
Sogneforeningen og festudvalget burde have afholdt flere fester og 
sammenkomster indtil nu - Påskefrokost, springvandstænding, som-
merfest, oktoberfest og den kommende Mortens aften. Men alt blev 
aflyst. Danmark har været lukket ned - sat på pause, hvad store fester 
angår, og det er for usikkert, at planlægge noget i nærmeste fremtid. 
Kulturdagen, som foreningerne var fælles om, måtte også springes over 
i år. 
 
Sogneforeningen og festudvalget håber, at alt ser anderledes ud til næ-
ste år, og vi alle kan mødes og spise sammen og hygge os, som vi tidli-
gere har gjort. 
 
Indtil videre er planen, at vi kan mødes omkring gadekæret til juletræs-
tænding, når vi når dertil. Vi slår det op på infotavlerne og hjemmesi-
den ca. 14 dage inden, så hold øje med det. 
 

Indtil da ønsker vi alle et dejligt efterår. 
 

Venlig hilsen    Sogneforeningen 

AFLYSNING 
 
 

Der bliver desværre ikke nogen  
juletræsfest i forsamlingshuset i år. 

EFTERLYSNING 
Havrebjerg Nyt plejer at være fuld af gode historier om begivenheder, 

der har fundet sted i byen. Men det har Covid-19 lavet om på. 
Havrebjerg Nyt efterlyser derfor stof til bladet.  

Har du en god historie send den til 
havrebjerg@gmail.dk 
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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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FAMILIEINSTITUTIONEN HAVREBJERG 
  
I forbindelse med Havrebjerg Skoles ombygning har Lokalarkivet, der 
jo ”lejer sig ind” i skolen, været i løbende kontakt med håndværkere, 
arkitekt, byggeledelse og institutionen, senest med virksomhedsleder 
Jens Heinrich Løhndorf, der er øverste leder for institutionerne Kloster-
marken Skole, Familieinstitutionen Havrebjerg m.fl. under Center for 
børn og unge. 
 
Arkivet bad JHL om at orientere lidt – status – om den nye institution 
på Havrebjerg skole, og han er vendt tilbage med nedenstående: 
  
Det er med stor beklagelse at vi endnu, desværre,  ikke har kunne af-
holde indvielse af Familieinstitutionen Havrebjerg – grundet Covid-19 
situationen. Men vi arbejder stadig på det. Vi kommer med invitationer, 
når det bliver muligt. 
 
Ellers kan jeg oplyse, at vi så småt er ved at være på plads med inven-
taret og har fået en bus og en lille bil. Familieinstitutionen Havrebjerg 
havde et enkelmandsprojekt i gang i marts 2020, inden vi i maj 2020 
fik tilsynets godkendelse. Herefter er vi så småt begyndt at få unge ind 
løbende og vi er for nuværende op på 9 unge på Familieinstitutionen 
Havrebjerg. Fra 1. november 2020 åbner vi op for de tre akutpladser, 
vi har på stedet. Så kan vi modtage unge der er i akut krise og som 
mangler et sted at være.   
 
Mange af vores unge har taget stedet til sig og oplever det som en dej-
ligt sted, hvor der ikke er for langt til Slagelse og samtidig er der en 
tilpas afstand. De unge er inviteret med til at få etableret stedet, såle-
des, at de er med til at passe på det. Det ser ud til at lykkes. 
 
Jeg er ved at få landet en aftale med rengøring ift. salen og samtidig er 
der dialog med badmintonklubben ift. brugen af salen. Håber jeg snart 
har landet en aftale de forskellige steder, så vi kan få formaliseret afta-
lerne. Men tror vi er godt på vej. 
 
Mvh. Jens Løhndorf, Virksomhedsleder 
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I skrivende stund (primo oktober) er udmeldingen fra Roskildes Biskop 
Peter Fischer-Møller, at afstandskrav og kvadratmeterkrav ikke lempes 
juleaften i Stiftets kirker. 
 
Dette gælder naturligvis også Havrebjerg Kirke. I de 11 år jeg har væ-
ret sognepræst i Havrebjerg, har jeg med glæde kunnet konstatere, at 
vi har haft flere og flere kirkegængere netop d. 24. december. Vi har 
stillet både ekstra bænke og stole ind, og hvert år har vi glædet os over 
den gode stemning og den stigende opbakning og fællesskabsfølelsen. 
 
Det er vores indtryk, at I kirkegængere holder af selve kirken, og at det 
ikke vil være det samme, hvis gudstjenesten juleaften flyttes til en 
sportshal el.lign. 
 
For at imødegå efterspørgslen på julegudstjenesten, har vi i år valgt at 
afholde 2 julegudstjenester, nemlig kl. 15.00 og kl. 16.30. På den måde 
kan vi nå at få sprittet af mellem de 2 gudstjenester, og vi kan næsten 
få plads til det samme antal kirkegængere som hidindtil. 
 
Reglerne er, at man godt må sidde sammen med dem, som man er vant 
til at omgås. De øvrige kirkegængere skal der være 2 meter til når der 
synges. Ved ankomsten vil vi gelejde jer ind og få jer placeret, hvad 
enten I kommer ene eller flere sammen. I må gerne komme i god tid til 
den første gudstjeneste kl. 15.00, men ankom ikke tidligere end 20 mi-
nutter før gudstjenesten kl. 16.30. Hver gudstjeneste vil vare ca. 40 
minutter. Der vil være sprit placeret ved indgangen, og efter gudstjene-
sten giver vi ikke hånd. 
 
Vi håber at vi på denne måde kan få en god og opbyggelig juleaftens-
gudstjeneste sammen – vi vil gøre vores for at det lykkes, og vi glæder 
os til at se jer. 
 
På vegne af Havrebjerg Kirke 
Sognepræst Katja Rosholm Schiøler 

Ændringer Juleaften 
I Havrebjerg Kirke 
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Havrebjerg Kirke 
Resultat af menighedsrådsvalg 2020 
  
Følgende personer er ved valgforsamlingen den 17. september 2020 
indvalgt som medlemmer i menighedsrådet for Havrebjerg Kirke for en 
4-årig periode: 
  
Medlemmer: 
1 Line Bøgsted Olsen 
2 Asger Wehner Rasmussen 
3 Christin Lihn Mikkelsen 
4 Karen Kristine Olsen 
5 Frank Dehli 

Menighedsrådsvalg 2020 
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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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Mandag d. 30. november kl. 19.00 
spiller vi julen i gang i Havrebjerg Kirke. 

Der er naturligvis fri entre, og vi placerer folk med afstand  
efter gældende Covid-19 restriktioner. 

 
På glædeligt genhør! 

 
Med venlig hilsen 

Havrebjerg Menighedsråd 

Julekoncert 
med Selandia Brass Band 

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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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. 18. oktober kl. 10.00 
Gudstjeneste v/LUJ 
  
Søndag d. 25. oktober kl. 10.00 
Gudstjeneste v/KAL 
  
Søndag d. 1. november kl. 19.00 
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 - Gudstje-
neste v/KAL 
  
Mandag d. 30. november kl. 19.00 
Koncert med Selandia Brass Band 
 

Søndag d. 13. december kl. 14.00 
Tredje søndag i advent 
- Lucia-gudstjeneste v/GRSE 
  
Torsdag d. 24. december Juleaften 
Kl. 15.00 – Julegudstjeneste v/KAL 
Kl. 16.30 – Julegudstjeneste v/KAL 
  
Fredag d. 25. december kl. 10.00 
Første Juledag gudstjeneste v/GRSE 
  
Fredag d. 1. januar kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste v/LUJ 
Menighedsrådet byder på kransekage 
og et lille glas efter gudstjenesten 
  
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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Spil Dansk Dag 
i Havrebjerg Kirke 

 
Vi trodser Corona 

– men under forsvarlige forhold! 
 

Torsdag d. 29. oktober kl. 10.00 
 

afholdes der Spil Dansk i Havrebjerg 
Kirke. Denne gang synger vi i selve 
kirken, og bagefter får vi lidt sødt til 

kaffen i våbenhuset. 
 

Ved orgel og klaver finder vi som 
altid organist Marianne Reiche, 
som vil lede os i fællessang. 

 
Vi placerer os naturligvis med afstand, 

således at vi kan synge af karsken 
bælg. 

 
Vel mødt! 

Havrebjerg Menighedsråd 
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Kunst og kirker 
lørdag og søndag, den 7. og 8. november 
 
Valgmenighedskirken byder velkommen til Kunst og Kirker, som vi glæ-
der os meget til at deltage i. Vores to kunstnere kommer fra hver sin 
side af landet, Bornholm og Fanø. 
 
Tina Kolding har sit eget atelier og galleri ved Sønderho på Fanø, og 
hendes motiver er hentet fra den unikke natur på øen.  
”På Fanø er der højt til himlen og vide horisonter, jeg fortaber mig ud i 
alt og intet, slipper grebet og lader tiden stå stille”, siger Tina Kolding. 
Se mere på hendes hjemmeside: www.tinakolding.dk 
 
Svend Holst Pedersen er glaskunstner og har sit værksted i den gamle 
stationsbygning i Rø på Bornholm. Han siger: ”Den overvældende born-
holmske naturs nærhed påvirker mig konstant. Billeder prenter sig i min 
bevidsthed. En duft. Et farvespil. En stemning. Idéer bearbejdes og 
mange munder ud i noget konkret under den arrangerede og of-
te dramatiske proces i værkstedet”. 
Se mere på hjemmesiden: www.svendholstpedersen.dk   
 
”Kunst og Kirker” er blevet til i et samarbejde mellem Slagelse Provsti 
og Slagelse Turistforening, hvor 15 kirker får besøg af kunstnere disse 
dage, og det er første gang, at valgmenigheden er med. Det bliver af-
holdt lørdag og søndag, den 7. og 8. november og der er åbent begge 
dage mellem kl. 10 og 16. Menighedsrådet og andre hjælpere vil være 
til stede i vores kirke sammen med kunstnerne og vi byder på en kop 
kaffe og lidt sødt til ganen. 

Der er gratis adgang og alle er vel-
kommen. Man har mulighed for at 
købe et kunstværk, hvis det har 
interesse. 
Der er udfærdiget en flot folder, 
som udleveres gratis. Den vil ligge 
flere offentlige steder, bl.a. på bibli-
oteker, og i Valgmenighedskirken 
har vi den selvfølgelig også til ud-
deling. 
 
Vi tager alle forholdsregler i forhold 
til Covid-19 og følger myndigheder-
nes anbefalinger om. 

Nyt fra 

Havrebjerg Valgmenighed! 

http://www.tinakolding.dk
http://www.svendholstpedersen.dk
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Havrebjerg Valgmenighed 
 

Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse. 
 

Læs mere på valgmenighedens 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 

Kommende gudstjenester i 
Havrebjerg Valgmenighed 

Dato Aktivitet Tidspunkter 

25/10 Gudstjeneste Kl. 11:00 

1/11 Gudstjeneste – Allehelgen Kl. 9:00 

7/11 og 
8/11 

Kunst og kirker – udstilling af billed-
kunst 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 

6/12 Gudstjeneste – 2. søndag i advent Kl. 11:00 

13/12 Gudstjeneste – 3. søndag i advent kl. 14:00 

24/12 Gudstjeneste – Juleaften Kl. 13:30 

25/12 Gudstjeneste – 1. juledag Kl. 10:00 

3/01 
2021 

Nytårsgudstjeneste 
Liselund – Slagelse 
Kl. 14:00 

http://www.kortlink.dk/xk2m
http://www.hoeve-havrebjerg.dk
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HAVREBJERGET— Ordet er frit! 
  
EFTERÅR 
  
I modsætning til Kaj Munks ungdomserindringer, som 
han kalder ”Foråret så sagte kommer”, kommer efteråret 
nu med brask og bram. Ifølge kalenderen er den første 
oktober vel også den første efterårsdag, selv om solen 
skinner, og en mild brise føles godt. 
 
Tid er noget mærkeligt noget. Som barn kunne søndagene være dræ-
bende lange, og som ung var tiden fra sidste sommerferiedag og til jul 
uendelig lang. Nu føles det sådan, at når 1. oktober er passeret, kan 
man lige nå at vende sig en omgang, så er det tid til at forberede ju-
len. Og havemøblerne tages ind, T-shirts udskiftes med skjorten, og 
sko afløser sandalerne, så man ikke behøver at gå uden om vandpyt-
terne. Men der er også hygge. Efter den lidt vanskelige overgang, hvor 
sommeraftenen forsvinder, man er lidt rastløs og ved ikke, om det er 
inde- eller udevejr, kan vi nu tænde op i pejs eller brændeovn, trække 
gardinerne for og gribe efter en god bog. 
 
Efterår var også tid for roeoptagning. I erindringen egentlig et godt 
arbejde, selv om det var både hårdt, beskidt og nogle gange koldt. 
Sukkerroe og foderroe. De første skulle graves op med håndkraft med 
en speciel lille, men kraftig greb. Foderroen, runkelroe, kunne trækkes 
op. Senere fandt man ud af at pløje roerne løse, så var det bare at hive 
dem op af jorden, banke den løse jord af rødderne, hugge toppen af 
(alt med håndkraft) og lægge i bunke! Toppen blev først kørt hjem og 
lagt til ensilage, ofte iblandet ”roeaffald”, som var restprodukt fra suk-
kerfabrikken, når saften var udvundet. 
 
Et skarpt erindringsbillede fra roemarken er en vindstille, forholdsvis 
lun dag, hvor det begynder at skumre, og spørgsmålet er: kan vi nå et 
læs mere, inden det bliver helt mørkt? Vi læsser fra en række af løse 
roer på hver side af vognen. Her er det en fordel, når den ene er kejt-
håndet, så begge står rigtigt med roegreben i forhold til vognen. Ellers 
må den ene kaste ”over hånden”, og det er besværligt. Alt imens der 
læsses, står hestene og damper og venter på tegn til at køre en vogn-
længde frem, så læsningen kan fortsætte. De nemmeste heste kunne 
selv gå frem, uden at nogen havde fat i tømmerne, bare med start- og 
stopsignal. Signalerne var nok lidt individuelle, de kan vel ikke staves, 
men sk-sk-sk og prrrr er nok de nærmeste lyde! 
 
Hyg jer i efterår og den kommende vinter. Man kunne vel håbe på sto-
re snedriver, når næste nummer af Havrebjerg Nyt udkommer! 

  
Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 

STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 
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To søstres erindringer om deres barndom 
i Havrebjerg omk. 1880 
 
Valborg Johanne 
Pedersen 
 
(Fortsat fra forrige nummer) 
 
Efterhånden nåede vi den tid, hvor vi 
børn begyndte at pille sneglehuse og 
plukke gåseurter. Det første sted var i 
vejgrøften fra det store træ og ned 
mod den store rende. Der var altid de 
første gåseurter og ved skolens have-
gærde de første violer. Aldrig siden har 
lærken sunget så smukt og aldrig har 
solen skinnet så mildt som den gang. 
Jeg vil håbe, at det for mine børn må 
være det samme, når de tænker på 
deres barndom. 
 
Min anden bedstemor boede i en gård over for skolen. Der var min sø-
ster Anne, som var to år yngre end jeg. I vores fritid var vi altid sam-
men og i det hjem modtog jeg de første indtryk fra et bondehjem. 
 
Gården var 4-længet med port ud mod gaden. Ved siden af porten lå 
møddingen. Midt i gården stod posten og stuehuset lå mod syd modsat 
portlængen. Stuehuset havde ingen grund. Vi gik lige ind i forstuen. 
Der var altså ingen trappe. Forstuen var så lille, at kun to kunne være 
derinde på en gang. Derfra kom vi ind i dagligstuen. I denne var der 3 
fag vinduer. 
 
Mellem de nederste vinduer var et spejl. Ovenpå spejlet på kammen 
som alle i huset brugte. Når bedstemor skulle sætte sit hår, tog hun lidt 

øl af kruset i munden 
og kom det i sin hånd 
og siden i håret. Det 
fæstnede på håret, så 
det sad pænt. En anden 
gammel kone brugte at 
tygge lidt kandis og 
smøre det i håret. Vi 
børn fik en bedre be-
handling. Moster lavede 
en pomade af oksemarv 
og burrerod. Den var 
god. 

Fortsætter på side 26 
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Fortsat fra side 24 
 
Tilbage til dagligstuen: Langs ydrevæggen var en bænk. Foran stod et 
langt bord med hvidskuret plade. Hjørnerne var beslået med båndjern. 
Bordet havde fire ben og fra det ene ben til det andet var et bræt til at 
sætte fødderne på. Ud mod stuen var en stor skuffe hvori salt og fedt-
skål, brødkniv og andre ting gemtes. Ved vindueskrogene sad alle spi-
seskeerne, som var af træ. 
 
Disse skeer måtte aldrig vaskes. Men når man var færdig med at spise, 
slikkede vi dem og tørrede dem indvendig med hånden. Mandfolkene 
tørrede dem også ned af buksebenet. Disse skeer var så glatte som 
glas og hvide som ben. Kun bedstemor spiste med sølvske. En fæstega-
ve fra bedstefar. 
 
Ved enden af bordet var en bænk. Det var mandens plads. Der sad min 
ene farbror. I krogen stod bornholmeruret. Så sad karlen, så husman-
den, så drengen, så lillepigen og så min søster. Foran bordet sad min 
anden farbror og bedstemor. Pigerne stod op. 
 
I et hjørne stod kakkelovnen i et andet en hylde med tobaksdåse og 
over et pibebrædt. Nogle stole og en rok fuldendte møblementet. Midt 
på væggene, som var tapetserede, var en liste for at beskytte tapetet 
mod skub af stoleryggen og midt på bordet et tinkrus med øl i. Gulvet 
var hvidskuret og sandstrøet og der var ikke gardiner for vinduerne. 
 
Ovenfor var et kammer med en seng og en stol. Dernæst kom øverste-
stuen som havde hele husets bredde og 4 fag vinduer. Her stod en sofa 
mellem vinduerne. Den var mahognipoleret og med sort damaskbe-
træk. Foran stod et ovalt poleret bord med søjleunder og fire løvefød-
der. Så stod der en egetræsdragkiste, en standkiste, et enkelt og et 
dobbelt klædeskab. Det dobbelte havde buede fyldninger i dørene og 
søjler ved siderne og 2 skuffer forneden.  

Forsætter på side 28 
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Forsat fra side 26 
 
På dragkisten stod en messingkande og andre ting. Deroppe stod også 
alt læderfodtøjet, som jo blev ordnet dagen efter det havde været på. 
 
Deroppe under loftet hang også det uldgarn bedstemor spandt, og hvis 
pigerne om aftenen havde kartet mere end bedstemor havde spundet 
blev tøjerne lagt i en tøjehæk, som var lavet af trætremmer. 
 
Formen var lig en krybbe. Jeg har en gang hørt om nogen, der ingen 
vugge havde, da de fik et lille barn, så brugte de tøjehækken som vug-
ge. 
 
Øverstestuen var hvidkalket med hvidt gulv. Uden for dagligstuen lå en 
lige så stor stue mod syd og haven. Den kaldte vi den lange stue, der 
var også en sofa, men kun med gråt hvergarn-betræk, et bord, en lang-
kakkelovn, et stort spejl og 4 træstole. På bordet stod en lampe på et 
messingfad. Der var tapetseret og mange billeder på væggene. 
 
Ovenfor var sovekammeret med 2 dobbeltsenge, et chatol af egetræ 
hvor penge og dokumenter gemtes. I de tre lange skuffer forneden 
gemtes uldtøj og dækkener. Ovenpå stod malmlysestager, syæske og 
lysesaks, ved kakkelovnen stod en lænestol. Sengetøjet var godt hjem-
melavet kram, på bunden af sengen var langhalm og siden blødere 
halm, som blev puslet hver dag, en sådan seng, når halm og sengeklæ-
der og puslet rigtigt og gode hør eller blågarns-lagener var lagt på, var 
god at ligge i. Til sengetæppe havde man som reglen rødt og sort hver-
garn med frynse forneden. Hvor de havde ophængsseng, det var en 
seng med himmel over, hvorfra der hængte gardiner ned foran og en 
kappe på en halv meters bredde langs med himlen. Disse gardiner var 

tiest af hørlærred, som 
enten var hvidt og blåter-
net, eller blåt farvet og så 
trukket hvide mønstre i 
også med hvide frynser 
om kappen. 
 
I køkkenet stod komfuret 
ud for gangen, og da der 
var mørkt i den krog var 
der et lille vindue ud til 
gangen. Der var også en 
bryggerkedel da køkken 
og bryggers var ud i et. 
Over bryggerkedlen, som 
var af kobber og blank-
pudset, han dørslag af 
messing, pæglmål af kob-
ber og andre ting. 

Forsætter på side 30 
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Fortsat fra side 28 
 
Over køkkenbordet 
var en tallerken-
række og foran 
vinduet en gåse-
bænk med tre re-
der med skodder 
for. I skodden var 
udskåret et hjerte, 
velsagtens for at 
gåsen kunne få 
luft, når hun lå. 
Hvis vi børn kom 
for nær til det hjer-
tehul og gåsen var 
på reden, så nap-
pede hun os i be-
nene. Gåsen havde 
selv vane at komme til køkkendøren og skræppe, når hun skulle lægge 
æg. Når ægget var lagt skræppede hun igen og blev lukket ud. 
 
Gasen kom op mod døren og de skræppede og holdt et farligt spektakel. 
Derinde lå gæssene også og rugede gæslinger ud. Det var en fryd når 
de kom. De har tit haft 50 og mere. I den første tid stod de tøjrede i 
haven, men siden kom de i vandingen ude ved stakhaven og når de 
blev større havde de en lille pige eller dreng, der passede dem. Tidligt 
om morgenen blev de drevet i marken, om sommeren nede ved åen og 
efter høst på stubben. Det var ikke altid morsomt at være gåsepige, for 
når de blev større svømmede de over åen og gik op i Brorupgårdens 
marker, men så måtte Ellen soppe over efter dem. Om middagen kom 
de i fold, mens hun var hjemme at spise. Ved efterårstid blev halvpar-
ten solgt. I mange år til en bestemt mand Niels Petersen i Hallelev. Re-
sten blev fedet og slagtet til Mortens Aften og til jul. 
 

Fortsætter på side 32 

Faktaboks 
 

Gåsebænk, bænk, hvor gæslinger blev udruget og opholdt sig den 

første tid. Gåsebænken stod som regel i stuen, hvor den benyttedes 

som almindelig bænk, eller i bryggerset. 

Bænken havde en kasse under sædet og skydelåger med lufthuller, 

gerne hjerteformede. Kassen var indvendig indrettet med halmforede 

reder. Anvendt til høns kaldes den en hønsebænk. 

I slutningen af 1800-t. opgav man den gamle skik at dele stuehusets 

varme med fjerkræet, og der indrettedes rugepladser i udhuset. 
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Fortsat fra side 30 
 
Jeg vil med det samme omtale et mindre hjem i samme by. Huset lå i 
byen, men loden, 3 td. land lå noget uden for byen. Det var et temmelig 
langt hus, som lå langs med gaden midt for vores gangdør. Man kom 
ind i køkkenet med en gruekedel, bord og …, der fra kom vi ind i stuen, 
som var på 4 fag med hele husets bredde. 
 
Her var fjellegulv, men så slidt at der flere steder var lagt bræddestyk-
ker og mursten i hullerne. Dette gulv blev aldrig vasket og de gik altid 
med træsko derinde. Under loftet var en hylde, hvor mælken stod og 
bar fløde. Der var 4 fag vinduer mod syd og imod vejen. I vinduerne var 
mange blomster, som trivedes godt, fra døren og op mod bordet stod 2 
grønmalede standkister. Over dem hang en perimi med kopper og suk-
kerskål i. Længere oppe var en bænk, hjørneskab, bordendebænk med 
en tallerkenrække oppe ved loftet. Ved siden stod et klædeskab og for-
an bænken et hvidskuret bord. Nede ved døren stod en bilæggeroven, 
hvori der blev fyret ude fra køkkenet. På hver side af den stod en læne-
stol. Og mod den nordre væg stod to himmelsenge og en åben seng. 
 
Her boede træskovmand Hans Rasmusen, hans hustru Mette, deres 5 
børn, 3 var døde og Mettes forældre: Niels Madsen og Marianne. Her 
sov de, her spiste de og levede sammen i godt og ondt. Hans Rasmus-
sen var flittig. Niels Madsen arbejdede i møllen, Mette passede koen og 
grisene. Posten lagde breve og avisen af der, så kunne os skolebørn og 
andre hente den der. Det tjente de vel også noget på. Mette havde tjent 
hos os i 11 år. 

 
Hun havde meget tøj fra dengang hun havde sin brudehuse og kjole til 
sin død og da var hun over 70, men så døde begge mændene og ingen 
af børnene var konfirmeret. 
 
Da blev det en trang tid. Mette måtte luge roer, høste, tage kartofler op 
og vaske for folk. Så døde Marianne og børnene begyndte at tjene, men 

tit havde 
hun kun til 
brændet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsætter 
på side 34 
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Fortsat fra side 32 
 
Tjørn blev klippet og savet af hækken, men Mette tabte aldrig modet og 
hun havde gode børn, men så kom mejeriet og så blev der fremgang, 
men imidlertid var Mette blevet gammel og en datter, der kunne sy, tog 
så hjem hos hende og hendes søn blev tækker. De hjalp hende, så hun 
havde en god alderdom. 
 
Samme Mette brugte, når hun malkede i marken, at bære malkespan-
den på hovedet. Hun havde en krans af tøj på hovedet. Derpå satte hun 
spanden og så strikkede hun på sin strømpe. Ligesådan trak hun med 
sin ko, når den åd græsset i vejgrøften, så strikkede hun også. Da Mari-
anne døde blev hun lagt på strå. Rughalm blev bredt ud på et bord med 
lagen over. Derpå blev liget lagt, en kone syede jo altid sit ligtøj selv, 
en særk eller skjorte, en hue og lagner af hørgarn med hulsøm og et 
øjenklæde. Under hagen blev lagt en salmebog og på øjnene en skilling 
og på brystet et kors af 2 rugstrå, som var flettede og sat i hinanden. 
På liget blev også lagt en sav eller andet stål for, at den døde ikke skul-
le gå igen. Natten efter dødsfaldet, sagde de gamle, kommer den døde 
og tager afsked med hjemmet og nogle steder var det skik at spænde 
hestene fra mens liget blev taget af vognen ved kirken. 
 
Begravelsen i gamle dage var en stor højtidelighed. Jeg har set følge på 
30 vogne. De kørte jo i skridt og når der var langt om vinteren kunne 
der nok følge en forkølelse med. Hos os blev liget kørt til kirken, der 
kom så præst og degn og gik foran liget ind i kirken, hvor talen blev 
holdt og salmer sunget. Efter jordpåkastelsen var der jo spisning i 
hjemmet. Om formiddagen var følget samlet ved 10-tiden. Det første 
jeg kan huske blev vi bedt, manden eller den ældste søn bad os komme 
og spise frokost. Følge med til kirke og med hjem og spise efter begra-
velsen. Til frokost fik vi kold flæskesteg, sylte, kogt skinke, kogt medi-
ster, hårdkogte flækkede æg, ansjoser, frikadeller og kogte høns, godt 
øl i krus, kaffe og klejner og æbleskiver og søsterkage. Efter begravel-
sen fik vi varm steg, kaffe og kage. 
 
Valdborgs mor var datter af skolelærer og kirkesanger Christian Bloch 
Christensen og hans kone Christiane Frederikke Weiis. Det var på skolen 

at Valborg Jo-
hanne opholdt 
sig sine børneår 
og det er herfra 
hun beretter om 
sit liv i Havre-
bjerg omkring 
1880. 
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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 
 
”Urnehallen” 
 
Til venstre for den officielle loge, mellem denne og de store vinduer, har 
man diplomatlogen, forbeholdt medarbejderne ved udenlandske ambas-
sader, som herfra kan overvære udenrigspolitiske og andre debatter, 
der særlig interesserer dem. 
 
Til højre for den officielle loge er der et tilhørerafsnit, hvor tidligere 
medlemmer af Folketinget særlig holder til. Det er den loge, der lidt 
respektløs kaldes ”Urnehallen”. 
 
Desuden findes der i folketingssalen to etager almindelige tilhørerplad-
ser og en reserveret tilhørerloge, hvor organisationsrepræsentanter el-
ler medlemmer af deputationer ofte ses. Endelig nærmest gulvet: Pres-
selogen, hvor blade og bureauer, radio og TV har fast stade. 
 
En eneste loge befinder sig i gulvhøjde, og med god grund. Det er em-
bedsmandslogen, hvor centraladministrationens tjenestemænd lytter til 
behandling af sager, de har været med til at forberede. Ministre og 
medlemmer kommer tit hen til denne loge for at søge oplysning eller 
råd. 
  
Sådan arbejder Folketinget 
Lovgivningsmagtens opgave 
 
Ordet parlament betyder oprindelig blot samtale eller forhandling, der-
efter stedet, hvor der samtales eller forhandles, endelig i højtidelig be-
tydning stedet, hvor rigets forhandlinger føres. Men allerede i gammel 
tid fik ordet også mindre behagelige biklange i retning af trætte, kiv og 
snak. 

Folketinget er et parlament. 
Det er den rigsforsamling, 
hvor samfundets vigtigste an-
liggender drøftes og afgøres. 
Der parlamenteres meget i 
Folketinget, så meget, at nogle 
mennesker har fået det ind-
tryk, at der bare snakkes og 
snakkes. Intet er mere forkert. 
 

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 
 
Det er Folketingets opgave at behandle og vedtage lovforslag, der-
iblandt lovene om statens indtægter og udgifter, og at være samlings-
punkt for den offentlige debat. Det er endvidere i realiteten Folketinget, 
der afgør, hvilken regering, landet skal have. 
  
Bifald og mishag frabedes 
 
I sammenligning med mange udenlandske parlamenter er Folketingets 
mødelokale en stille sal, og Folketinget ingen livlig forsamling. Man slår 
ikke i bordet. Man farer ikke op fra sin plads og giver sig til at fægte 
vildt med armene. Kun de færreste formår eller ønsker at lade deres 
tale bevæge af stærkt sind, følelser og stemninger. De fleste taler så 
behersket, ja endda så tørt, at det lyder, som om de læste op af et ma-
nuskript Hvad de også ofte gør. 
 
Selv englænderne, der ellers anses for flegmatikere, er meget mere 
larmende og leende i deres underhus end danskerne i deres folketing. 
Forklaringen på den manglende danske temperamentsudfoldelse er at 
søge dels i en hjemlig tradition, der er i slægt med gamle almues uvilje 
mod overdrivelser, dels simpelthen i den omstændighed, at bifalds- og 
mishagsytringer ifølge forretningsordenen anses for stridende mod god 
orden. Dermed være ikke sagt, at debatten ikke kan være hård og 
skånselsløs. Selv den mest bidende bemærkning kan jo have et sagt-
modigt mæle.                                                                    Fortsættes 
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Anna Amalie 
Emilie Pedersen 
 
Om det gamle lærerpar i Havrebjerg 
 
Jeg kunne have lyst til at skrive hvad jeg 
kan huske hvad min mormor har fortalt 
mig om min slægt. Morfars far hed Jens 
Christensen. Han kom til København fra 
Jylland sidst i det 18. århundrede, tjente 
mange penge, ejede en del af Pilestræde 
og havde flere pakhuse, men i 1807 
brændte det meste af det og hvad der ikke 
gik til på den måde gik til ved bankerotten 
i 1812. 
 
Morfar, Christian Bloch Christensen (1814-
1883), som skulle have været præst, måt-
te holde op med sine studier. Han kom på bispekontoret hos biskop 
Mynster, traf sin svigerinde i Hellighåndskirken, men som mormor sag-
de: Jeg vidste da godt, det var mig, han kunne lide. Mormor hed Fre-
derikke Bendijt Weiss (1818-1900). De mødtes en dag på rådhustrap-
pen, og så sagde han til hende: Nu tror folk, det er to der har været 
oppe at søge skilsmisse. Hun vidste jo hvad han tænkte, men kort at 
fortælle, de blev jo forlovet. 
 
Søsteren blev gift med en grosserer Petersen. Blev enke og senere gift 
med en grev Ahlefeldt Laurvig, postmester i Ringsted. Mormor kom i 
huset hos sine svigerforældre, da de ingen døtre havde. Mormor var 
datter af en skræddermester Weiis. Omsider fik morfar et skolekald i en 
by i Roskilde Amt som hed Allingemagle. Mormor fortalte hvor stolt hun 
var, når hun gik på Volden med Christian St. Bededags aften. Jeg havde 
en lysegrå alpakke spadseredragt, en lille hat med en stor buket violer. 
Så kunne man se hun oplevede det hele igen. Den længste tur, hun 
havde været på var en tur til Bellevue. 
 
Den dag de så havde bryllup ved jeg kun, at de blev viet i Helligåndskir-
ken (26.oktober 1843). Da de kørte postvogn fra Hotel tre Hjorte, var 
morfars studenterkammerater og sang ”Hr. Kaptajn sæt maskinen i 
gang”. De kom så til en kro, mormor kom først ind, der var lunt og hyg-
geligt, dækket bord med temaskine, som snurrede nok så fornøjet. Så 
kom morfar farende ind, hvor er min forlovede? Ja det ved jeg såmænd 
ikke Bloch Christensen, men deres kone er hos mig”, svarede den rare 
krokone. Dagen efter kørte de så videre, så sagde morfar: Du tror da 
jeg fører dig til verdens ende. 
 
Du må jo belave dig på der er ingen mad i spisekammeret, når vi når 
derud.  
 

Fortsætter side 42 
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Fortsat fra side 40 
 
Jo tak da den nye degnemadamme kom ud i sit spisekammer, var der al 
slags pålæg, smør, ost, æg og rullepølse osv. I et hjørne af køkkenet lå 
en høne og rugede. Sognefogeden kom og ønskede dem velkommen og 
forærede dem en puddelhund. 
 
Det bemærkes mormors spisekammer beholdt sit udseende så længe 
hun levede, hvad god mad angår. 
 
Tiden gik, der kom efterhånden 5 sønner og 4 døtre, hvoraf mor var den 
næstældste. Efter nogle års forløb søgte morfar Havrebjerg kald som 
lærer og kirkesanger og fik det. Det var St. Bededags Aften de flyttede, 
og da de kom ved Blæsinge Banke begyndte kirkeklokkerne at ringe til 
St. Bededag. Morfar var lærer i Havrebjerg i 36 år, og nød stor agtelse, 
som han ved jubilæum og andre lejligheder så bevis på. De var to trofa-
ste og lykkelige mennesker. Sorg havde de desværre meget af – de mi-
stede en søn på 9 år, 2 døtre på 18 år. Moster var 36 og mor 34 da de 
døde. 3 sønner rejste til Amerika. Morfar døde, da han var 72 år. 
 
Beboerne byggede så et dejligt lille hus midt i byen (Krænkerupvej 59) 
til mormor, hvor hun underviste små børn, som hun havde en sjælden 
evne til. Hun nød alles agtelse og fortrolighed. Folk i sognet kunne ikke 
tænkte sig hverken i glæde eller sorg at undvære den gamle madamme. 
Der var en ung pige, som sagde til mig engang: Jeg har aldrig i mit liv 
grædt, som da din mormor døde. 
 
Hos mormor var alle tider åbent hus. Der blev alle vel modtaget. Mor-
mor nåede aldrig at blive frue, det var alle tider den gamle ”Madamme”. 
 
Livet på en vestsjællandsk bondegård 
 
Lad mig begynde med foråret, som for mig alle tider har været den tid, 
jeg holdt mest af. Når man mærkede nu var vinteren forbi, der blev liv i 
alt. Gik man en tur i mark og eng, hørte man først lærken juble og slå 
sine triller, som om den ville fortælle menneskerne, at nu var den travle 
tid for døren. Støren lød som om det gjaldt det livet samlede til rede, 
fløjtede og havde moderlig travlt. Følfod, kabbeleje, gåseurt og hvad de 
alle hedder tittede frem af jorden, ja da var det næsten umuligt at blive 
inden døre, nå men nok om det. 
 
Vi begynder med en rigtig lun forårsdag, så sætter vi fårene ud med 

deres små lam på det 
nye græs. Jeg skal love 
for der var liv i de små 
kræ, som om de ville 
sige: Er verden virkelig 
så stor. 
 
Fortsætter på side 44 
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Christiane 
Frederikke 

Weiis 
 

og  
 

Christian 
Bloch 

Christensen. 

Fortsat fra side 42 
 
De næste var gæslinger. Vi havde i bryggerset en gåsebænk, der meld-
te gåsen sig selv, når hun skulle lægge æg, og når hun så havde lagt en 
15-16 stykker, rugede hun i gåsebænken. 
 
Når så jorden var så plov og harve kunne tages i brug, kom der vel nok 
gang i foretagendet med at køre gødning ud. Den gang var det ikke al-
mindeligt med kunstgødning. Pløje, harve og tilså, man skulle være fær-
dig med at så til Kristi Himmelfartsdag. Så fik vi plovbrød, det var risen-
grød og klipfisk. 
 

Fortsætter i næste nummer 
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Affaldsindsamling 
den 19. september 2020 
 
Den planlagte affaldsindsamling i foråret blev udskudt 
 og blev i stedet gennemført sammen med den verdensomspændende 
”World Cleanup Day. 
 
Vi mødtes kl. 10 ved gadekæret, hvor der var kaffe til dem, der havde 
lyst. Herefter blev der uddelt snappere, handsker, gule veste og plastik 
poser til affaldet, og ruterne blev fordelt. Der var mødt 13 personer op, 
og med ruterne fordelt, blev der samlet affald i hele landsbyen ud til 
byskiltene. 
 
Der blev ikke samlet så meget affald som tidligere år. Vi opfatter det 
positivt. Der er ikke så meget affald, der ligger og flyder. Og generelt 
holdes fællesarealer og arealer omkring landsbyen huse rene for affald. 
Tak for det ! 
 
Arrangementet blev afsluttet med en øl eller sodavand ved gadekæret – 
i solskin og godt vejr. 
 
Fra Slagelse Kommune har vi fået følgende: 
Mange tak for jeres indsats den 19. september med at samle affald i 
vores natur, der blev samlet over 2 tons affald, især ved havnen i Bisse-
rup var der fangst, og så mangler vi faktisk at få den fulde mængde 
med fra Kirkeskovskolen, de fremgår af skemaet nedenunder, men der 
var mere. Hermed opgørelse over hvor meget affald der er blevet fjer-
net fra vores natur i Slagelse Kommune. Borgerne i de nævnte områder 
har brugt ca. 2 timer på at samle affald i deres område, og resultatet 
har været en fin fangst af herreløst affald. I alt har borgerne fjernet 
over 2000 kg affald fra vores natur, de har fået gået en masse skridt og 
haft en hyggelig dag sammen med andre borgere. Mange af stederne er 
der blevet afsluttet med lidt at spise eller en forfriskning. 

Område Indsamlet affaldsmængde 

Bisserup ved legepladsen Ca. 100 kg 

Bisserup ved havnen Ca. 800 kg 

Vemmelev og omegn Ca. 175 kg 

Tårnborg Ca. 175 kg 

Eggeslevmagle Ca. 175 kg 

Havrebjerg Ca. 80 kg 

Hyllested Ca. 100 kg 

Rude og Kirkeskovskolen Ca. 325 kg 

Vestermose Ca. 150 kg 

Agersø Ca. 135 kg 

Hejninge Ca. 20 kg 

I alt Ca. 2235 kg 
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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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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 
  
  
  

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 Syng dansk dag 29. oktober 18 

Valgmenighedskirken Kunst og Kirker 
7. og 8. 
november 

20 

Havrebjerg Kirke Selandia Brass Band 
30. novem-
ber 

12 

Havrebjerg Nyt Deadline 17. januar 2 


