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39. årgang - nr. 1 - januar 2021 

 

Ådalen ned mod Tude Å fotograferet af Lizette Vad Jespersen.  
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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. april 2021 
(udgives midt i april) 
Hvis du gerne vil modtage en på-
mindelse via mail cirka to uger før 
deadline, så skriv til 

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

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

 Kommende deadlines 

Blad nr. Udgivelse Deadline 

2 2021 Medio april 4. april (uge 13) 

3 2021 Medio august 8. august (uge 31) 

4 2021 Ultimo oktober 3. oktober (uge 40) 

1 2022 Ultimo januar 16. januar (uge 2) 
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Connie  

Rasmussen 
 

Tlf. 40 45 50 66   
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Til lokalsamfundet 
i Havrebjerg og omegn 

 
Havrebjerg Forsamlingshus har været hårdt ramt af Covid-19 restrik-
tioner, hvor forsamlingsforbuddene har medført et alt for lavt antal 
udlejninger i 2020 og det fortsætter nu ind i 2021. Økonomien er 
sund i vores forsamlingshus ved et normalt antal udlejninger, og den 
har været det i årevis. Vi har klaret 2020, men vi ser ind i 2021, 
hvor vi kommer til at mangle likviditet til at betale vores omkostnin-
ger. Covid-19 støtteordningerne er desværre ikke nok, og vi er i 
gang med søge tilskud fra fonde, kommune mv. 
 
Havrebjerg Forsamlingshus er byens hus, hvor mange familier i Hav-
rebjerg og omegn har holdt store som små fester, og skabt gode 
minder for livet. Hvis dette skal fortsætte mange år frem endnu, så 
ser vi os i bestyrelsen nødsaget til at bede om støtte fra lokalsam-
fundet. Forsamlingshuset har et umiddelbart behov for at indsamle 
25-35.000 kr. her og nu, men skal samlet set bruge mellem 50-
70.000 kr. 
 
I kan alle være med til at støtte vores forsamlingshus med et beløb 
(mindre eller større), enten ved at 
 

 betale et medlemsbevis til 100 kr., hvilket giver mulighed for 
at leje forsamlingshuset, eller 

 

 indbetale et frivilligt støttebeløb til vores bankkonto, reg. nr. 
0570, konto nr. 5610 008 153 

 
Hvis man ønsker at stille et større beløb til rådighed som et lån, da 
bedes man kontakte formand Mike Mathiesen på mobil 42 16 96 19 
eller mail mlp1987@hotmail.com. 
 

På forhånd tak 
Bestyrelsen for Havrebjerg Forsamlingshus 

mailto:mlp1987@hotmail.com
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HAVREBJERG LOKALARKIV 

Kære brugere af Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv! 
  
I 5 måneder har I ikke hørt fra arkivet, men det betyder skam ikke, at 
der er lukket for henvendelser og spørgsmål på både telefon og mail. I 
Havrebjerg Nyt nr. 3 i august skrev vi optimistisk, at lokalarkivet åbner 
igen, og det var da også åbent nogle måneder, men den berygtede vi-
rus har jo lukket os ned igen lige som (næsten) alt andet. 
  
Derfor gentager vi her den sidste del af teksten fra nr. 3: 
  
”Ellers er alt ved det gamle: Vi tager gerne imod – eller låner – og regi-
strerer billeder, breve og dokumenter, eller hvad der måtte være inter-
essant 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”. 
 
Brug også mail på: arkivet@havrebjerg.dk 
 
På forhåbentligt gensyn i 2021 

HYGGEKLUBBEN 
  
….har ikke været samlet siden onsdag den 11. marts, og vi er sikkert 
mange, der savner sammenkomsten onsdag eftermiddag i forsamlings-
huset hver fjortende dag i vinterhalvåret. Foreløbig holder vi lav profil, 
men til efteråret tror vi bestemt på, at det bliver muligt at mødes igen. 
Og hvis mødetiderne ikke falder sammen med udgivelse af Havrebjerg 
Nyt, så de kan annonceres der, skal vi nok meddele om sammenkom-
sterne på alle tilgængelige platforme, som det hedder på moderne 
dansk. 
 
Og Hyggeklubben gør igen opmærksom på, at der ikke nogen alders-
krav eller andre betingelser for at deltage. Du bliver bare opkrævet 20 
kroner for kaffen! 
 
Pas nu på jer selv, få et stik (to), kom godt 
igennem vinteren og nyd sommeren. 
  
Med venlig hilsen fra tovholderne 

mailto:arkivet@havrebjerg.dk
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Regionsmesterskaberne 
i Havrebjerg 

DAI`s krolf udvalg afholdt Regionsmesterskaber i individuel, som fore-
gik på skønt område ved Tude Å, nærmere bestemt på Møllen i Havre-
bjerg. Her var Krolfen i Havrebjerg også rigt repræsenteret. Der deltog 
24 spillere herfra og i alt deltog der 124 fra hele Sjælland. 
 
Hos damerne fik vi en god placering ved Jytte Nielsen som blev toer og 
hos herrerne blev Erling Mathiesen fier efter omspil om anden plad-
sen mellem fire spillere. 
 
Aksel vandt Regionsmesterskabet og er dermed mester. Jytte og Aksel 
skal desuden deltage ved DM som foregår i Silkeborg. 
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Den nye regionsmester i krolf 

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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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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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. 

Det får vi for vores kontingent 
til Havrebjerg Sogneforening: 

 
 
Til springvandstænding serverer vi grillede pølser med brød.  
 
Til juletræstænding serveres der gløgg og æbleskiver. 
 
Gadekæret bliver holdt. 
 
Græsset bliver slået på engen ved Tude Å/ved bålpladsen og en 
gangsti tværs over den store mark til Kildegårdsvej 
 
Der afholdes Skt. Hans på engen. 
 
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 åbent 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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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. 
 
Kontakt 
OLE HANSEN 
22 48 13 55 
arkivet@havrebjerg.dk 
 

mailto:arkivet@havrebjerg.dk
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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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Gudstjenester februar 
 
Søndag d. 7/2 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/Grith Seersholm 
  
Søndag d. 14/2 kl. 14.00 
Fastelavnsgudstjeneste v/Katja 
Rosholm Schiøler 
  
Søndag d. 21/2 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/Palle Kongsgaard 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gudstjenester marts 
  
Søndag d. 7/3 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/Katja Rosholm 
Schiøler 
  
Søndag d. 14/3 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/Palle Kongsgaard 
  
Søndag d. 21/3 kl. 10.00 
Gudstjeneste v/Grith Seersholm 
 
  
 
 
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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Fællesspisning  
Hej alle 
Der bliver ikke planlagt nogen fællesspisninger i år pga. af COVID 19. 
Vi må se hvad der sker i løbet af året. Der vil komme info i H-nyt, hvis 
der bliver planlagt noget sidst på året. 
 
Hilsen 
Festudvalget 
 

Springvands tænding  
Der bliver ikke afholdt springvands tænding i år, men det skal nok blive 
tændt til foråret, som det plejer. 
 
Hilsen  
Sogneforeningen 

Aflysninger 

 
Fastelavn 2021 er desværre aflyst 

grundet Covid-19 restriktioner og smitterisiko. 
Vi ser frem fastelavn 2022. 

 
Med venlig hilsen 
de fire foreninger 

Generalforsamling 
I disse coronatider har vi ikke haft møder i bestyrelsen og der 
vil ikke blive afholdt generalforsamling i marts, som vi plejer. 
Bliver restriktionerne ophævet og vi kan mødes i marts, vil vi 
annoncere om det i aviserne 
Sogneforeningen 
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Grundet Covid -19 har kirken også haft mange udfordringer med afhol-
delse af gudstjenester og andre arrangementer med aflysninger til føl-
ge. 
 
Kunst og kirker, som skulle have været afholdt den 7. og 8. novem-
ber, blev i sidste øjeblik aflyst. 
 
Vi havde glædet os rigtig meget og forberedelserne til hele arrangemen-
tet i provstiet, havde været i gang i næsten et helt år. Arrangementet 
vil blive gennemført i 2021, hvis forholdene omkring Covid-19 tillader 
det. 
 
Her er Valgmenigheden med igen, og med de samme udstillere, billed-
kunstner, Tina Kolding fra Fanø og glaskunstner, Svend Holst Pedersen 
fra Bornholm. Det bliver i weekenden 13. – 14. november. 
 
Reglerne for gudstjenesterne i julen p.g.a. Covid-19, blev dagen før 
juleaften, en politisk kastebold. Reglerne blev pludselig ændret til, at 
der kun måtte holdes en andagt under 30 minutter og menigheden ikke 
måtte synge med. 
 
Det var ikke let for biskopper, provster og præster, at få indpasset en 
planlagt juleaften efter disse udmeldinger, og hverken kirkeminister el-
ler sundhedsmyndighederne ville rigtig tage et ansvar. Udmeldingen fra 
biskopperne blev, at man anbefalede at aflyse, og ellers kun at holde en 
andagt som udmeldt. 
 
Valgmenigheden valgte, at holde en andagt juleaften, Nikolai læste jule-
evangeliet og organisten spillede melodierne til flere julesalmer og af-
sluttede med en fri fantasi over Dejlig er jorden.  
 
Det var meget stemningsfuldt og gav ro til eftertænksomhed, at se jule-
træet med de levende lys og lytte til de kendte toner. 
 
Resten af de planlagte gudstjenester i julen, nytåret og indtil den 18. 
januar, aflyste vi helt. Derfor håber vi nu, at der kan blive lukket mere 
op i den kommende tid.  
 
Følg med på Facebook www.kortlink.dk/xk2m og hjemmesiden 
www.hoeve-havrebjerg.dk, som bliver opdateret løbende.  

Nyt fra 

Havrebjerg Valgmenighed! 

http://www.kortlink.dk/xk2m
http://www.hoeve-havrebjerg.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 

31/1 Gudstjeneste – Septuagesima Kl. 9:00 

21/2 Gudstjeneste – 1. søndag i fasten Kl. 11:00 

28/2 Gudstjeneste – 2. søndag i fasten Kl. 9:00 

14/3 Gudstjeneste – Midfaste Kl. 11:00 

28/3 Gudstjeneste - Palmesøndag Kl. 9:00 

1/4 Gudstjeneste – Skærtorsdag Kl. 15:00 

4/4 Gudstjeneste – Påskedag Kl. 9:00 

Sådan ser vores kommende gudstjeneste-kalender ud. I skrivende 
stund ved vi ikke om vi kan holde almindelige gudstjenester de næste 
flere måneder, men ellers kan vi måske holde andagter, som varer un-
der 30 minutter og hvor menigheden ikke synger med. 

http://www.kortlink.dk/xk2m
http://www.hoeve-havrebjerg.dk


22 

HAVREBJERGET— Ordet er frit! 
  
TIL EFTERTANKE …….. 
 
Den 20. januar 2021 får Amerikas Forenede Stater ny 
præsident. Når dette læses, er den dato for længst pas-
seret, og meget kan være sket inden da. Men allerede nu 
(inden deadline for HN 17. jan.) kan de stedfundne begi-
venheder i Washington D.C. godt give anledning til efter-
tanke. Om demokratiet, dets styrke – og svagheder. I 
øjeblikket leder man efter grunden til, at det gik, som det gjorde ved 
overfaldet på Kongressen; der skal være en syndebuk. Hvis man skal 
være lidt venlig over for det amerikanske politi, må det være med den 
begrundelse, at et af demokratiets adelsmærker er, at det bygger på 
tillid, og at man derfor ikke på forhånd er væbnet til tænderne. Selv 
om der i dette tilfælde tilsyneladende var advarsler nok. 
 
Et velfungerende demokrati – konge- og kejserdømme eller republik - 
bruger normalt ikke vold imod sin egen befolkning, bortset fra politiets 
almindelige beføjelser. Men at demokratier er skrøbelige, og som så-
danne skal plejes, er balladen i USA ikke det eneste eksempel på. De, 
der er gamle nok, kan huske flere eksempler i det tyvende århundrede, 
værst selvfølgelig Hitlers Tyskland. En skrupelløs person med oratorisk 
begavelse, der bruger en bestemt befolkningsgruppe som prygelknabe 
eller begrebet dem og os, kan med demokratiets egne spilleregler tilra-
ne sig magten. 
 
Vores egen, demokratiske styreform har ikke for alvor været udfordret 
– her ser jeg bort fra 2. verdenskrig – i de 120 år, den har eksisteret. 
Men derfor skal vi alligevel ikke lukke øjnene og tage vores samfunds-
form for givet. 
 
Problemet er vel, sat på spidsen, hvornår skal vi gå på skanserne for at 
forsvare os? Og måske bruge magtmidler, der normalt ikke anvendes 
af et demokrati? Hvor længe må man være naiv? Der vil altid være 
elementer i samfundet, der er utilfredse med tingenes tilstand. Enten 
at det, som ovenfor nævnt, er politisk betinget, eller at det er religiøse 
bevægelser med middelalderlige anskuelser, der gerne vil tage over. 
Altid med det resultat – foruden vold og tvang imod og kontrol med det 
enkelte menneske - altid fører til et ineffektivt samfund, hvor der virke-
ligt ikke er nogen velfærd, men kun usselhed for de fleste. 
 
GODT FORÅR! 
  

Klum 
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Flemming 

 

Høng Centret 
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Det er sandelig mærkelige tider vi lever i. Vi skal hele tiden justere vo-
res adfærd og samvær, og denne udfordring rammer selvfølgelig også 
Havrebjerg Kirke. 
 
Gudstjenester er ikke underlagt forsamlingsforbuddet, men der er dog 
en række krav som vi skal leve op til. Vi skal sørge for sprit ved ind-
gangen, 7 m2 pr. person, minimum 2 meters afstand mellem kirke-
gængere (medmindre de er fra samme husstand), gudstjenesters 
længde må ikke overstige 30 minutter, samt grundig udluftning og ren-
gøring efter alle handlinger i kirken. Desuden skal man være iført 
mundbind i kirken, med følgende undtagelser: Under nadver, når man 
bærer dåbsbarnet, når kister bæres ud – præsten må desuden ikke væ-
re iført mundbind undervejs i gudstjenesten. 
 
I skrivende stund forsøger vi os med en kort gudstjeneste, efterfulgt af 
en kort nadverandagt; dvs. at man kan forlade kirken efter gudstjene-
sten, eller blive siddende og deltage i nadverandagten. Vi er dog nødt 
til at tage det forbehold, at regler og restriktioner kan ændres allerede 
inden udgivelsen af dette Havrebjerg Nyt, og derfor opfordrer vi til, at 
man holder øje på www.havrebjerg.dk samt i vores udhængsskabe og 
på kirkens Facebookprofil. 
 
Menighedsrådsmøder må desuden ikke være offentlige i øjeblikket, da 
vi i så fald kommer i konflikt med forsamlingsforbuddet. Referater fra 
møder kan fås ved henvendelse til sognepræst Katja Rosholm Schiøler 
påKAL@KM.DK. 
 
Dåb, bisættelser/
begravelse, viel-
ser kan fortsat 
afholdes, og præ-
sterne guider 
grundigt i, hvor-
dan det kan fore-
gå efter restriktio-
nerne. 
 
Med venlig hilsen 
Havrebjerg 
Menighedsråd 
 

Havrebjerg Kirke 

i Coronaens tid 

http://www.havrebjerg.dk/
mailto:KAL@KM.DK
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Hans Lystrup fra Havrebjerg 
og Grundtvigs Kirke 
 
Af Helge Christiansen 2020 
 
Tirsdag den 8. september 2020 udkom bogen: Grundtvigs Kirke. Den 
er skrevet af Thomas Viggo Pedersen, og den er på 800 sider. I bogen 
fortælles der udførligt om tre håndværkere fra Øster Stillinge, og der 
gøres udførligt rede for, hvordan der blev samlet penge ind til kirkens 
opførelse gennem mange år, indtil den blev indviet den 8. september 
1940. 
 
Blandt bidragsyderne var også en af Havrebjergs berømte sønner: 
Hans Lystrup.  
 
Han blev født på Dyssegård, der ligger på Kildegårdsvej 5, i 1875. 
Samme dag døde hans far af lungebetændelse, 35 år gammel. Hans 
Lystrup skabte et af Danmarks største bilfirmaer. Han begyndte med at 
handle med cykler i Slagelse. I 1902 kom motorcyklerne til og lidt se-
nere bilerne. Han blev forhandler af Opel og Chevrolet og flyttede i 
1921 sit hovedfirma til København. Han byggede Forum i København til 
biludstillinger og de berømte seksdagesløb. I 1934 købte han Mullerup-
gård, som hans barnebarn Karin Dinesen nu er ejer af. Hans Lystrup 
døde i 1962. 

 
Fortsætter på side 28 

Ingeborg og Hans Lystrup 
1933. Fra Karin Dinesens 
fotoalbum. 
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Fortsat fra side 26 
 
I bogen Grundtvigs Kirke nævnes Hans Lystrup første gang som bidrag-
yder på side 378. Han havde sammen med flere andre fået indsamlet 
6.100 kr. Der står: Hans Lystrup, 1875-1962, grosserer, Pile Allé 5-7, 
Frederiksberg. Oplært i kolonialbranchen, gennemgået Grüners Han-
delsakademi. Yderligere uddannelse i firmaet Dewers, Hauch & Co i Bre-
men, korrespondent i firmaet Siedel og Naumann, Dresden. Startede 
egen Forretning i Slagelse 1900, filial i København 1916, flyttede hoved-
forretningen fra Slagelse til København 1921. Formand for Automobil- 
og Cykelhandlerforeningen. Formand i bestyrelsen for A/S Udstillings-
hallen Forum. Medlem af bestyrelsen i Det kongelige Danske Havesel-
skab. Ejer af Mullerupgård ved Slagelse. 
 
Side 382-384 er Hans Lystrup igen omtalt, fordi Grundtvigkommiteen 
havde planer om at bruge Forum til at opføre et dramatisk optrin til for-
del for Grundtvigs Kirke. Det blev dog flyttet til Det kongelige Teater. 
 
Side 402f: 
Mirakel 
I 1933 var arbejdet med Grundtvigs Kirke gået i stå på grund af penge-
mangel. I bogen står der: Dér sad Müllertz så om sommeren og hang 
med skuffen på sit kontor i Krystalgade 24, da det vidunderlige skete.  

 
Han fortæller selv:  
 
”En Dag kom en af mine gode, 
gamle Venner op til mig for at 
betro mig, at han – gammel 
Ungkarl som han var – havde 
besluttet at overraske Verden og 
sig selv med at gifte sig. Jeg 
kendte den indtagende Kvinde 
og ønskede den lykkelige Mand 
af mit bedste Hjerte al Frem-
gang og Glæde i denne Verden. 
(Ingeborg Søborg, født 1901 og 
Hans Lystrup født 1875) 
 
Vi aftalte det nærmere juridiske, 
han skulle have ordnet – og Ta-
len gik derefter hen mod mit 
Kælebarn (Kirken). Jeg betroede 
mig til ham og satte ham ind i 
den vanskelige Situation, vi var 
i. 

 
 
 

Fortsætter på side 30 
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Fortsat fra side 28 
 
Min Ven var – og er – en meget velstående Mand. Om det nu skyldtes 
Opstemthed over den store Lykke og Velfærd, han imødesaa ved sit 
Forehavende, eller den Interesse for Kirkens Opførelse, han tidligere 
Gang paa Gang havde udvist – nok er det, med et lille Drej paa Hælen – 
karakteristisk for min Ven, når vigtige Afgørelser træffes – gik han hen 
mod Vinduet og saa en Stund ned mod Gaden, saa snurrede han med 
samme morsomme Vending om til mig og sagde: De 60.000 Kr. kan 
man laane hos mig foreløbig for et par Aar, saa kan vi altid se – selvføl-
gelig er det uden Renteydelse! 
 
Saa satte han sig ned ved mit Skrivebord og skrev en Check paa Belø-
bet, som han overrakte mig med det lille særlige Smil, hvormed jeg 
havde lært ham at kende som et herligt Menneske.  
(Jeg indskyder her, at han senere skænkede Halvdelen af Beløbet som 
Gave til Kirken). 
 
Nu havde vi altsaa Pengesagerne i Orden og tog straks fat med forceret 
Tempo. 
 
Videre står der i bogen: Müllertz’ ven var et eksempel på et af krisens 
paradokser. Mens arbejdsløshed, fattigdom og elendighed lå som en 
klam dyne over landet, levede han flot af at sælge automobiler til dem, 
der havde råd til den slags. Han var begyndt med at sælge cykler i Sla-
gelse. Cyklerne blev til Biler og Slagelse til København, og firmaet eksi-
sterer den dag i dag. For at kunne holde biludstillinger byggede han 
Kæmpehallen eller Forum i København med Müllertz til at tage sig af det 
juridiske. En mand med store armbevægelser, fremsyn og højsind. En 
mand fra dengang, da automobilet var for grever og baroner – og da 
checkhæftet var for handlekraftige brudgomme. Nu var tagrejsningen 
reddet og der kom vældig fart på arbejdet på kirken. 
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Generalforsamling i 
Havrebjerg forsamlingshus 

 
Tirsdag d. 18. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Indkommende forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde 
op til generalforsamlingen. Der er 3 fra bestyrelsen, der er på genvalg, 
og heraf træder minimum 1 ud. Derudover vil vi gerne have 1-2 nye 
suppleanter. 
Der er som bestyrelsesmedlem få opgaver i årets løb. Vi har 4 - 6 be-
styrelsesmøder om året, 1 - 2 arbejdsdage, udarbejdelse af ansøgnin-
ger om økonomiske tilskud/ fonde, der er fokus på at fordele opgaver-
ne, så vi laver det som vi er gode til og ønsker. Sammen med sde andre 
foreninger i byen afholdes fastelavnsfest, juletræsfest og kulturdag. 
Forslag fra andelshavere, der ønskes sat til afstemning under punktet 
indkomne forslag, skal sendes kriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen vil sikre, at vi overholder de gældende Covid-19 restriktio-
ner, og er der fortsat forsamlingsforbud på mindre end 10 personer på 
dagen, vil generalforsamlingen blive udskudt. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Generalforsamling HGI 2020 
  

Mandag den 22. februar kl.19.00 
 

Sted: Klubhuset 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning  
  2.1 Krolfformanden 
  2.2 Badmintonformanden 
 3. Regnskabet af kassereren 
  3.1 Fastsættelse af kontingent  
 4. Behandling af skriftlige forslag 
 5. Valg af bestyrelse. På valg er: 
  Bjarne: Modtager genvalg 
  Kaj: Modtager genvalg 
  Aksel: Modtager genvalg 
        Valg af suppleanter. På valg er:  
  Børge: Modtager genvalg 
          Valg af revisor, På valg er Bruno 
 6. Eventuelt 

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

tlf.22638037 senest 14. februar 2021. 
MVH Bjarne Gram 

Formandens årsberetning 
 
2020 var ikke det bedste år for Havrebjerg Gymnastik og Idrætsfor-
ening. 
 
Krolfen fik med nød og næppe afholdt stævne på Havrebjerg Mølle. Det 
var en stor udfordring at spille krolf i 2020. 
 
Badmintonen er rimeligt godt kørende. De træner stadigt flittigt i Stillin-
gehallen når det kan lade sig gøre, men vi har pt. ingen tider i Havre-
bjerg Gymnastiksal. 
 
Fremtidige projekter er nok stadigt at der skal males lidt her og der. 
I forbindelse med alt det arbejde som er gjort for byens idrætsliv, vil 
jeg gerne takke bestyrelsen, sponsorerne, de aktive idrætsudøvere 
samt alle andre som gør en positiv forskel i Havrebjerg by. 
 

Havrebjerg Længe Leve 
 

Kærlig Hilsen, Bjarne Gram, Formand 

mailto:bjgram67@sol.dk
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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 
 
Den tomme sal 
 
Stilfærdigheden understreges af det forhold, at salen ofte er halvtom, ja 
næsten tom, et fænomen, folk ofte forbløffes ved og forarges over, men 
uden rimelig grund. Et folketingsmedlem er et travlt menneske, der har 
sin dag og sin aften besat. Finder man ham ikke i salen, er det i reglen, 
fordi han deltager i udvalgsmøder, forhandler med folk udefra eller sid-
der i sit arbejdsværelse og forbereder sig til nye møder. 
 
Beskuelsen af den tomme sal har endda ført til den spøgefulde påstand, 
at hvis man virkelig ønsker at hemmeligholde en nyhed, skal man bare 
fortælle den fra Folketingets talerstol, for så er der ingen, der hører 
den. Bemærkningen har også brod mod presselogen, der jævnlig er 
endnu mere tyndt besat end folketingssalen. I mange tilfælde vil forhol-
det dog være det, at journalisterne aflytter forhandlingerne gennem 
højttalere eller hovedtelefoner i deres arbejdsværelser på Christians-
borg. 
 
Alt i alt vil en tilhører, der ikke er vant til at overvære et folketingsmø-
de, tit finde forhandlingen triviel og måske også uforståelig. Som alle 
ved, kan Folketinget undertiden være skueplads for bevægede og ufor-
sonlige opgør med langtrækkende virkninger for det politiske liv og for 
samfundet. Men den hverdag, der væsentligt består af gennemgang af 
lovforslag, er uden megen dramatik. 
  
Lovforslagets gang gennem tinget 
 
De fleste for-
slag til love 
kommer fra 
ministrene, 
men også med-
lemmer kan 
fremsætte, 
hvad der da 
kaldes ”private” 
forslag. Næsten 
alle lovforslag  
 
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 
 
bliver af praktiske grunde fremsat skriftligt, det vil sige, at ministerens 
tale aldrig bliver holdt, men udleveres trykt eller maskinskrevet til tin-
gets medlemmer og til pressen samtidig med fremsættelsen.  
 
Ministeren er måske slet ikke til stede ved fremsættelsen af sit lov-
forslag. Ethvert lovforslag underkastes på grundlovens bud tre behand-
linger i salen, og som regel er der mellemliggende udvalgsbehandling.      
Et typisk lovforslag bliver ved 1. behandling genstand for en debat, der 
gælder hovedlinierne og baggrunden for dets fremsættelse, og som 
kaster lys over de enkelte partiers og medlemmers principielle opfattel-
se af sagen. Partiernes ordførere taler i en rækkefølge bestemt af parti-
ernes størrelse, og de største først. Formanden siger ikke noget om, 
hvilket parti taleren tilhører. Det forudsættes, at man ved det. Efter 
ordførerne og eventuelle andre talere svarer ministeren, og måske re-
plicerer nogle eller alle partirepræsentanter. 
  
Gennem udvalgets ildprøve 
 
Når forhandlingen er afsluttet, bliver forslaget normalt henvist til et fol-
ketingsudvalg hvor det gennemgås i detaljer. Udvalgets møder holdes, i 
modsætning til Folketingets, for lukkede døre, så medlemmerne kan 
udtale sig friere uden risiko for bagefter at blive inddraget i en polemik, 
der måske kan forhindre et godt forhandlingsresultat. De lukkede døre 
hindrer dog ikke udvalgets formand eller medlemmer i at udtale sig frit 
til pressen om, hvad de har sagt i udvalget. 
 
Den minister, hvis lovforslag behandles, bliver ofte indkaldt af udvalget 
til forhandling (”samråd”). Et folketingsudvalg er en myndig institution. 
Ministre har vist undertiden den fornemmelse, at de står skoleret. Og 
ve den minister, der ikke kan svare for sig. 

 Fortsættes 
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STØT VORES 

ANNONCØRER 

DE STØTTER OS! 
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Anna Amalie 
Emilie Pedersen 
 
Fortælling om livet på en Vestsjællandsk 
bondegård i Havrebjerg omkring 1880’er-
ne fortsat fra forrige nummer af Havrebjerg 
Nyt 
 
Vi begyndte vor dag kl. 5, der blev renset i stal-
dene, pigerne malkede, så imens ”vor mor” 
ordnede davren, som bestod af spegesild med 
smørrebrød, kogt mælk på rugbrødsterninger, 
og i mit hjem fik vi så kaffe med et styk kandis 
til. Så gjorde pigen huset i stand. Bord og 
bænk i spisestuen blev skuret og gulvene blev 
skuret med kalk og en halmvisk. Så havde vor 
mor imens ordnet fløden til at kærne, det gik 
ved håndkraft. 
 
Så kom middagen som i reglen bestod af mellemmad og hvad der kun-
ne frembringes af flæsk og kød, om man havde saltet ned og røget 
flæsk, som vi opbevarede hængende uden på skorstenen på loftet. For-
uden det huslige arbejde, passe høns og kalve, måtte pigerne hjælpe til 
ved tærskning og om foråret luge roer og hjælpe til i hele høsten. Ja vi 
bryggede jo også øl selv, og den gang bagte vi ikke rugbrød selv, det 
havde de gjort tidligere. Nu sendte vi rug til bageren og betalte bytte-
penge, som det kaldtes, men der var såmænd også arbejde nok for-
uden. Ja vi lavede da også alle de oste, vi spiste. 
 
Nå tilbage til arbejdet udendørs, nå de så havde tilsået blev gården 
gjort i stand. Taget blev efterset, der var jo stråtag på alle gårde den-
gang. Der blev kalket og alle døre blev tjærede. Når så pinsen kom, var 
der rent og pudset alle vegne. Mark og have var i orden, så omkring 
den 20. maj blev køerne gerne sat på græs. Så var det jo bare om, at 
de var i god stand, striglede og blanke, når naboerne kom for, at det 
kunne ses, at der var orden i tingene. 
 
Det næste arbejde, når roerne var rene var høst. Når der så var slået, 
sat i stak og kørt hjem, var der lige tid at give roerne en lille omgang til 
slut. Så kom omsider den rigtige høst, men dengang havde de ikke me-
jemaskine, nej karlene kom med deres mejere. Vi måtte aldrig begynde 
høsten en mandag, selv om det kun var nogle ganske få (?) var det alle 
tider en af de andre dage i ugen. Karlene var i hvide skjorteærmer, pi-
gerne som tog fra var i store hvide forklæder og hvide ærmer. Manden 
gik forrest, så husmanden og så karlen osv. efter rang. Selv om vi ar-
bejde fra 5 morgen til 9 aften, var der vel nok liv og glade dage. Når så 
om middagen mandfolkene sleb deres leer, malkede pigerne og når vi 
så nåede aften, skal jeg love for hvilen kom tilpas.  
 
Selv om vi levede godt til hverdag, så levede vi som så grever i høsten. 
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God mad, brændevin og øl af en dunk, som vi alle drak af. Når så hø-
sten var vel overstået, havde vi høstgilde. Først en fin middag, så blev 
der smurt en stor kurv mad. Så var der lavet en høstvogn til med lang-
halm som sæder (det skal siges, det var en stram køretur) vi kørte 1½ 
mil til Næsby Strand. 
 
Vi gik i vandet om det aldrig var så koldt, så spiste vi vor mad, købte øl 
og kaffe og så var der en spillemand, som spillede på sin violin for os. 
Så dansede vi. Ellers var der ikke megen selskabelighed i byen. Vi hav-
de en missionspræst, som var meget imod al lystighed og ham rettede 
man sig efter. 
 
Vi er jo nu så langt henne på året, at det indendørs arbejde igen må 
tages fat. Ja vi havde jo kartofler og rodfrugter, som skulle tages op, 
køres hjem og kulet ned. Det var et væmmeligt arbejde og jeg skal love 
for, at når vi lå og tog kartofler op og var våde og frøs godt, da var det 
dejligt når vor mor kom ud med en god varm tår kaffe. 
 
Efterhånden som vi nærmede os december måned var der en travl tid 
for kvindfolkene. Rengøring, slagtning og bagning.  

Fortsætter på side 42 
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Fortsat fra side 41 
 
Først blev husmand og de øvrige folk sagt til. De skulle være med den 
dag vi slagtede gæs. Vi begyndte den morgen kl. 4. Så sad vi rundt om 
et stort kar med hver sin gås og pillede dem. En del blev solgt andre 
blev brystet skåret af. Det blev saltet og røget og de øvrige skrog blev 
saltet og brugt til at koge grønkål eller ærter på. Så slagtede vi en stor 
gris og sommetider et får. Vi lavede rullepølser, medister, finker, smel-
tede fedt, saltede flæsk og kød ned osv. 
 
Når så vi nåede juleaften, var det hele i orden. Jeg har nu aldrig følt 
den julestemning, som på sådan en landejendom. Der var fred både 
ude og inde. Om det så var fuglene, så fik de deres nadver. 
 
Lidt om juleaften. Der blev dækket bord med sylte, rødbeder, smør og 
ost, æbleskiver osv. Vor husmand var klokker, så når han havde ringet 
juleaften kom han og spiste med og de 11 år han var hos os, sagde han 
til hyrdedrengen hver jul ”nu må du ikke spise for meget dreng”. Så det 
går dig som en dreng da ”Vor Mor” kom med grøden gav han sig til at 
græde for nu kunne han ikke spise mere. 
 
Når vi så havde spist blev lænkehunden sluppet løs og fik et ekstra fo-
der. Vi spillede så kort ”16 streger” om en øre. Det var jo ikke store 
sager det drejede sig om. Når så husmanden gik, fik han et stykbrød på 
18 pund, en ost og et stykke flæsk. Pige og hyrdedrengen fik noget 
mindre, og så fik de lov at gå hjem med det juledag. 
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Til jul fik vi fra skolelæreren en hvid og blå seddel. De var til offerpenge, 
som man under gudstjenesten juledag gik op til altret med. Den hvide 
var til præsten, den blå til degnen. Det gentog sig til hver højtid. Det var 
den måde de fik deres løn på en gang. 
 
Imellem jul og nytår blev kun det nødvendige arbejde udført. Nytårsaf-
ten var der jo mange løjer, som ikke var lige morsomme alle sammen 
for hvem det gik ud over. Når så julen var forbi efter Hellig Tre Konter, 
begyndte den daglige don igen. Så kom rokken og karten frem igen. 
Man nød de lune lange aftener. Man sang og imellem var der en der læ-
ste højt. Ja det er hvad jeg kan huske om livet på en vestsjællandsk 
bondegård for godt 50 år siden. 
 
Som barn og ung pige var jeg alle tider glad ved at omgås dyrene. Især 
hestene. Jeg husker den engang, jeg var vel 12 år, det var sådan et 
strengt tordenvejr. Det regnede og stormede. Mandfolkene gik og talte 
om, ja hoppen og det lille føl, som stod ude i marken. Det endte da nok 
med at føllet omkom i det vejr. Jeg listede mig ud af en bagdør og da 
jeg kom ud i marken, kom de begge hen til mig, som de ville sige, det 
var nu godt du kom. Og jeg blev vel nok rost, da vi kom ind i gården 
dyngvåde alle tre. En anden gang, men da skal jeg indrømme det kneb 
lidt. Vi havde eksamen i skoen, og når det så var overstået, så var de 
skik, at vi gav en gammel væver i byen, som kunne spille på violin hver 
2 øre. Så fik vi lov at danske i møllerens øverstestue, men den gang jeg 
her mindes, havde vi en hest som fik nyrebetændelse. Den måtte ikke 
lægge sig ned, og jeg fik en halmknippe at sidde på og en pisk i hånden, 
og så måtte jeg holde vagte over den. Og alle pigerne kom og spurgte 
om jeg ikke måtte gå med dem, men nej, jeg husker det ikke, men jeg 
vel nok fældet et par tårer. 
 
Den jeg alle tider havde mest ondt af var hyrdedrengen. Han måtte alle 
tider være skydeskive for de store mandfolks narrestreger f.eks. når de 
var færdige med at køre gødning, så blev han sendt hen til en nabo for 
at låne en møddingsskraber. Så fyldte de nogle store sten i sækken, når 
han så sveddryppende kom slæbende med dem, blev de hældt ud af 
sækken. Så lo de jo af ham og han græd. 
 
Om sommeren passede man jo alle kreaturerne, og når det så var en tør 
sommer, kunne han slå 16-17 slag på hver pæl. Også i den tid de andre 
sov, til middag, når det var rigtig varmt, måtte han rende efter kvæget 
når de bissede, som vi kaldte det. Altså når det var varmt var bremser 
og fluer alle tider værst. Så løb de rundt i tøjret så længe, at de til sidst 
rev sig løs. Hvis de så gik ind i sæden, var der jo i en god mening til så-
dan en arme dreng. 
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Nogle kapitler af 
Havrebjergs historie 
 
Af Thelma Jexlev, arkivar på Rigsarkivet 
 
Foredrag holdt ved Havrebjerg Sogneforenings årlige generalforsamling 
den 10. marts 1988. 
 
Nedskrevet af Jette Ludvigsen 
 

For at begynde med begyndelsen, så fortæller sognenavnet, hvad I, 
der bor herude alle sammen er fortrolige med, at vi befinder os i et af 
de karakteristiske bølgende bakkelandskaber, som blev dannet under 
ismassernes fremtrængen og tilbagetrækken under de meget fjerne 
istider. 
 
Forleddet i navnet, Havre-, peger mod lette, magre jorder, velegnede 
til havredyrkning. Men for sognet som helhed er jorderne af rimelig god 
beskaffenhed. Når vi går tilbage til den første landmålingsmatrikel i 
1688, hvad angår antallet af dyrket areal pr. tønde hartkorn, så ligger 
sognet sådan nogenlunde på det gennemsnit, der gælder for Vestsjæl-
land. Jeg prøvede at se efter, hvordan det f.eks. var i forhold til selve 
Brorupgård – det gamle Brorupgård – fordi man kunne vente, at en 
hovedgård måske var lagt på bedre landbrugsjord, men Brorupgårds 
tilliggende svarer nogenlunde til Havrebjerg Sogn som helhed. Borup 
ligger jo ikke i Havrebjerg, men på den anden side af herredsskellet, i 
Slagelse Herred, dengang Skt. Mikkels Sogn. 
 
Hvornår mennesket kom hertil tør jeg ikke sige noget om. Mn den nær-
liggende Storebæltskyst og de mange åløb har jo været gunstige og 
givet mange muligheder for jægere og samlere, stenalderfolket. Yngre 
bondestenalderes befolkning har efterladt imponerende mindesmærker 

i form af 
lang- og 
runddysser 
og jættestu-
er, og for-
mentlig er 
disse byg-
ningsværker 
et vidnes-
byrd om et 
veludviklet, 
bofast sam-
fund, der er 
ledt af en 
overklasse. 
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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 

Når vi når frem til den yngre bronzealder, altså tiden fra 1000 år før vor 
tidsregning og frem til ca. 700 år før vor tidsregning, så har vi tydelige 
spor af en sådan overklasse. Intet andet sted – bortset fra Fyn – har vi 
en sådan fund-koncentration af svære guldarmringe – de såkaldte eds-
ringe – som vi har det i Holbæk Amt. Vi har særlig mange i Løve Her-
red. Der er fundet en på Blæsinge Mark, og ikke mindre end fire i Ruds-
Vedby Sogn. Jernalder og vikingetid er – her i sognet som så mange 
andre steder -fundfattig. 
 
Men til gengæld begynder vi at få andre kilder til at trække på end de 
arkæologiske, nemlig stednavne. 
 
I Løve Herred er der ikke mindre end fire af sognene, der ender på -
bjerg, og der er også et par stykker, der er gamle -torp byer. 
 
Det er ikke alle stednavne, hvor der er lige gennemskueligt, hvad for-
leddene betyder, og det er almindeligt, at disse stednavne, der ender 
på -bjerg er naturnavne. Naturnavnene forekommer fra de ældste 
kendte stednavne og frem til ganske ny tid, så de duer ikke rigtigt til at 
bestemme alderen af en bebyggelse. Derimod ved vi jo med sikkerhed, 
at det ældste lag af landsbyer, det er dem på -inge og på -ung. Det vil 
sige, at her i sognet, som bestod af de tre landsbyer Havrebjerg, Blæ-
singe og Krænkerup, har vi altså en sogneby med et naturnavn, en 
landsby med den ældste efterledsform, -inge, og en -torp by, som tid-
ligst kan være vikingetid, eller i hvert fald slet ikke før folkevandrings-
tid, altså ikke før 700 efter vor tidsregning. 
 
Så vidt jeg har kunne opspore det, har vi ingen vidnesbyrd om runesten 
her fra sognet. De ville jo ellers ligge i perioden fra ca. 4000 efter vores 
tid og så frem til slutningen af vikingetiden. 
 
Men navnene, hvis vi ser på de øvrige navne her i området, tyder på, at 
der er tale om en generelt set relativ sen bosættelse og en relativ sen 
samfundsstruktur. 
 

Fortsættes 
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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 

Kagsmarksvej 11C 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 
 
Søren Jensen 
Ådalen 2 
29624631 
soheje53@gmail.com       
 
  
  
  

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
mailto:soheje53@gmail.com
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Hvor 
  

Hvad 
  

Hvornår 
  

Side 
  

Sportspladsen  Krolf  

Tirsdage 
kl. 14.00 
Fredage kl. 
10.00 

  

Arkivet og museet  Åbent  
Torsdage 
kl. 15. 00 - 
17.00  

14  

Klubhuset Generalforsamling HGI 22. februar 34 

Forsamlingshuset 
Generalforsamling 
Forsamlingshuset 

18. marts 32 

Havrebjerg Nyt Deadline 4. april 2 


