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Kommende deadlines
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Blad nr.

Udgivelse

Deadline

3 2021

Medio august

8. august (uge 31)

4 2021

Ultimo oktober

3. oktober (uge 40)

1 2022

Ultimo januar

16. januar (uge 2)

2 2022

Medio april

3. april (uge 13)

Connie
Rasmussen
Tlf. 40 45 50 66
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EventCamp Ertebjerggaard
Kan du lide friluftsliv, action, sjove aktiviteter og socialt samvær med
dine venner, familie, kollegaer, samarbejdspartnere, idrætsforening
mm., så skal du prøve vores sted?
EventCamp Ertebjerggaard er et lille nyopstartet eventsted i Krænkerup/Havrebjerg, som tilbyder events og ophold til alle aldre og arrangementer.
Vores sted er inddelt i 2 afdelinger, en EVENT-afdeling der foregår indendørs og en CAMP-afdeling, der foregår udendørs. Begge afdelinger
har et bredt udvalg af aktiviteter. I EVENT kan man bl.a. prøve paintball, escaperooms, jagtsimulator, lasergame, sumobrydning, bumperballs m.m. I CAMP kan man leje shelters, tipier, grillhytte, vildmarksbade, sauna, orangeri, middelalderkælder, krolfbane, hestevognsture og
meget andet. Gården har også en økologisk køkkenhave, små og store
dyr og flot botanik som kan nydes.
På vores hjemmeside www.event-ertebjerggaard.com kan I selv sammensætte, booke og betale for events på kryds og tværs af vores afdelinger. Vi har fleksible muligheder for at sammensætte et alsidigt program tilpasset den individuelle gruppe og tidshorisont (fra 1 time til flere dage).
Fortsætter på side 6
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Fortsat fra side 4
Vi laver firmaevent, teambuilding, polterabend, fødselsdag, far/barn tur,
familiekomsammen, pige/drenge tur, bryllup, weekend/ferieophold, institution- og skolebesøg m.m.
Hvis I vil have jeres hund med på EventCamp er den også meget velkommen. Ertebjerggaard har også en lille dyrepension til hunde katte
kaniner m.v., som I finder på hjemmesiden www.hundeogkattepensionertebjerggaard.dk. Dette tilbud er også i den lille skala med plads til blot
4 hunde og 6 små kæledyr, så vi har en god kontakt til både dyr og
ejer.
Ofte er en af vores STU-elever i praktik i et af tilbuddene, de elever
kommer fra vores lille STU-skole, så vi har også en social ansvarlig profil.
Vi giver jer lokal-rabat på 10%, hvis I booker et event/camp inden 1.
maj, I skal blot skrive Havrebjerg Nyt i jeres booking.
Team Ertebjerggaard
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HAVREBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV
HAVREBJERG LOKALHISTORISKE ARKIV meddeler: At vi stadig, og indtil flere er blevet vaccineret,
ligger underdrejet. Men det forhindrer jo ikke, som
tidligere nævnt, at man ikke kan korrespondere med
arkivet og få alle de oplysninger, man har brug for,
eller lave en aftale om evt. aflevering af dokumenter
eller billeder (med overholdelse af corona regler!)
Ring bare til Erling Mathiesen på tlf. 23309442, eller brug mail
på: arkivet@havrebjerg.dk

HYGGEKLUBBEN
Hvis deltagerne i HYGGEKLUBBEN forgæves leder efter et lille skriv
om klubben, henviser vi jer til indlægget i Havrebjerg Nyt nr. 1,
januar 2021, for det er faktisk det samme, der fortsat gælder
fra ord til andet.
God sommer ønsker klubben,
og vi tror, at vi ses.

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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Dyrepension Ertebjerggaard
har plads til hunde, katte, marsvin, heste
eller andre kæledyr du har brug for at få passet.
Læs mere på
hundeogkattepension-ertebjerggaard.dk
og find os på
Dyrepension Ertebjerggaard l Facebook
Krænkerupvej 14A, Havrebjerg, 4200 Slagelse
Mail: hund@ertebjerggaard.dk

Tlf.: 61652899
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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. Forsat fra forrige Havrebjerg Nyt..
Her i Løve Herred har vi to -torp byer, som er sognebyer, den ene,
Bakkendrup, er karakteriseret ved, at dette sogn, som må høre til de
mindste, kun består af den samme landsby. Ellers er det normalt, at
der hvor vi har -torp byer som sognebyer, der vil der meget ofte være
en gammel landsby på -lev eller på -inge, som i virkeligheden er meget
større end kirkebyen. Det kan hænge sammen med, at -torp byen er
blevet til hovedsæde for en eller anden stormand i sen vikingetid eller
tidlig egentlig middelalder, som har grundlagt en kirke, og så er det
blevet sogneby. Men Havrebjerg Sogn følger den meget almindelige,
gængse melodi, at sognebyen er den største, og der har byen jo så
været placeret rundt omkring kirken.
Fortsætter på side 12

FAKTABOKS
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Absalon (født ca. 1128 i Fjenneslev, død 21. marts 1201 i Sorø Kloster)
var en politisk indflydelsesrig dansk biskop, ærkebiskop og statsmand,
der var biskop i Roskilde fra 1158 til 1192 og ærkebiskop i Lund fra
1178 og frem til sin død. Han var landets vigtigste politiker og kirkefader i anden halvdel af 1100-tallet, og han var kong Valdemar 1. den
Stores nærmeste rådgiver. Han var en vigtig personlighed i Danmarks
territoriale udvidelse i Østersøen, europæiseringen i det tætte forhold
til Vatikanet og i at reformere forholdet mellem kirken og offentligheden. Han kombinerede idealer fra den gregorianske reform med loyal
støtte til stor magt til monarkiet.
Absalon var af den indflydelsesrige Hvideslægt, hans forældre var Asser
Rig og Inger Eriksdatter og hans farfar var Skjalm Hvide. Slægten ejede
store jordområder på Sjælland. Han var fosterbroder til Valdemar 1. den
Store og broder til Esbern Snare. Han bemidlede adskillige kirkeinstitutioner, særligt Sorø Klosterkirke der var familiens kirke. Han modtog flere
landområder af kronen, og han opførte den første fæstning i byen, der
kom til at udvikle sig til det moderne København. Hans titler blev nedarvet til hans nevøer Anders Sunesen og Peder Sunesen. Han døde i 1201
og blev begravet i Sorø Klosterkirke.
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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
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Fortsat fra side 10
Det er ikke Havrebjerg, vi støder først på i de skriftlige kilder.
Det er netop -torp byen Krænkerup, for i 1191
skænkede biskop – og ærkebiskop – Absalon en
gård i Krænkerup til Sorø Kloster. Den gave udstedte han på sin borg, Havn, i nærværelse af sin broder, Esbern Snare, og sine brorsønner, og det er et
vidnesbyrd om, at det er arvegods, han her skænker. Der står i brevet ikke noget om, at det er hans
arvegods, men brev-vidnerne tyder på, at det er.
Dermed kan vi med rimelig sandsynlighed drage den
konklusion, at den store mægtige vestsjællandske
slægt, Hvide, har siddet på gods heromkring.
Går vi til vores næste meget omfattende skriftlige kilde, nemlig kong
Valdemars Jordebog, hvor hovedstykket er skrevet i 1231, optræder
Havrebjerg Sogn ikke.
Kong Valdemars Jordebog opregner primært det godt, som enten var
kongens arvegods, eller kongemagtens rådighedsgods samt forskelligt
andet godt, men derimod ikke hvad der var privat gods eller hvad der
var kirkegods, og ingen af landsbyerne heller. Det eneste, vi får at vide
om egnen her, er, at Løve Herred naturligvis er opregnet i herredslisten,
og desuden får vi at vide, at kongen ejer Reersø og her et hus – en gård
formentlig – i Løve. Det kan jo være baggrunden for, at Løve bliver
tingstedet og herredsbyen. Løve er sidenhen, på matriklens tid, langt
den største landsby i Gierslev Sogn. Løve er et af disse navne, der er
svært at definere, fordi det ikke har nogen egentlig endelse. Gierslev er
en -lev by, som må formodes at høre til den ældste landsbygrundlæggelse. Her er altså ikke tale om meget gammelt krongods, kongegods,
og derfor tror jeg, at man kan regne med, at Havrebjerg Sogn som helhed har tilhørt Hvide-slægten.
Fortsætter på side 30

FAKTABOKS
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
En jordebog er en fortegnelse over de ejendomme, der hører til et
gods eller en ejer.
Jordebøger kan være uens indrettet fra gods til gods, men er i hovedreglen opbygget således: Landsby for landsby angives, de under godset
hørende fæstegårde og -hus med angivelse af aktuelle brugere (eller
om ejendommen er ubesat – "ødegård"), værdiansættelse i hartkorn og
landgildeafgifter (rug, byg, havre, smør, får, gæs, høns, æg osv.)
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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
LOKALHISTORISKE ARKIV

Havrebjerg Museum ”Frysehuset”
siger vi, er et af Danmarks mindste
museer. Trods størrelsen er der mange effekter fra Havrebjerg by gennem
tiderne.

I Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv er
der oplysninger om Havrebjergs historie. Hvem har haft din ejendom
før og en mængde fotografier fra
byen, som den var engang.

Hvis du vil besøge museet uden for
åbningstiden, så kontakt

Vi modtager gerne materiale f.eks.
Billeder og dokumenter for evt. kopiering.

OLE GAMST – olegamst@gmail.com
24 61 82 88
ÅBNINGSTIDERNE ER
TORSDAGE 15.00 – 17.00
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Kontakt
OLE HANSEN
22 48 13 55
arkivet@havrebjerg.dk

20 25 87 15
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HAVREBJERG KIRKE
Sognepræst, kbf.
Katja Rosholm Schiøler
Krænkerupvej 63A,
4200 Slagelse
Tlf. 51 53 97 90 kal@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.

www.sctpederskirke.dk
Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup, 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:
sanktpeders.sognslagelse@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 9-13.

Sognepræst
Stefan Torbjørn Lamhauge
Hansen
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 89 03 stha@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Sognepræst
Grith Seersholm
Herrestræde 1B
4200 Slagelse
Tlf. 51 50 50 03 grse@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Palle Pallesen Kongsgaard
Tlf. 51 50 89 03 ppko@km.dk
Facebook: Sygehuspraesten
Slagelse 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.
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Gudstjenester i Havrebjerg Kirke
MAJ
Søndag d. 2. maj kl. 10.00
Indsættelsesgudstjeneste for ny
præst Stefan Lamhauge Hansen
Søndag d. 16. maj kl. 10.00
Gudstjeneste v/STHA
Søndag d. 23. maj kl. 10.00
Pinsegudstjeneste v/KAL
JUNI
Søndag d. 6. juni kl. 10.00
Gudstjeneste v/KAL

JULI
Søndag d. 4. juli kl. 10.00
Gudstjeneste v/STHA
Søndag d. 25. juli kl. 10.00
Gudstjeneste v/KAL

UTH:
KAL:
GRSE:
STHA:

Ulla Thorbjørn Hansen
Katja Rosholm Schiøler
Grith Seersholm
Stefan Torbjørn Lamhauge
Hansen

Søndag d. 13. juni kl. 10.00
Gudstjeneste v/GRSE
Søndag d. 20. juni kl. 10.00
Konfirmationsgudstjeneste v/KAL
Pladserne er forbeholdt konfirmanderne og deres gæster!

KIRKEBIL

Ved gudstjenester og arrangementer 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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Ny præst til Havrebjerg Sogn
Velkommen til
Stefan Torbjørn
Lamhauge Hansen

Præsteindsættelse
i Havrebjerg Kirke
søndag den 2. maj
kl.10.00
Kom og hils på den nye præst i
Sct. Peders-Havrebjerg pastorat
– Stefan Torbjørn Lamhauge Hansen
Stefan vil blive indsat i embedet af
provst Ulla Thorbjørn Hansen
søndag d. 2. maj kl.10.00
i Havrebjerg Kirke
og siden kl.14.00 i Sct. Peders Kirke.

Foto: Ulla Thorbjørn Hansen
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En hilsen
fra den nye præst
Her, hvor der ikke er ret længe til jeg tiltræder som ny præst ved Sankt Peders og Havrebjerg Kirker, har jeg fået lov til at præsentere mig selv. Tak for det – og for tilliden!
Jeg har været præst siden 1997, hvor jeg
begyndte i et vikariat på Vestsjælland –
ganske vist lidt længere nordpå end Slagelse, nemlig i Tølløse. Efter endnu et par vikariater blev jeg studenterpræst ved Trinitatis
Kirke i København, hvor jeg var i 18 år. Siden har jeg været sognepræst på Amagerbro og er nu klar til at tage hul på et nyt
kapitel med min kone og vores yngste søn på knap 14.
Når jeg ind imellem – som igen for nylig – bliver bedt om at beskrive
mig selv som præst, så plejer jeg at kalde mig grundtvigsk. Nu er det
ikke et begreb, man sådan lige kan tage patent på – og Grundtvigs tanker har for længst præget vores samfund på så mange måder, at vi vel
alle er lidt grundtvigske – og måske endda mere end vi aner. Men det
hænger ikke mindst sammen med, at himmel og jord, for Grundtvig at
se, gerne måtte komme så tæt i kontakt, at jorden bliver et
”himmelspejl i mulde”, som han siger det et sted, ja, så den, der synger
en af hans salmer, ind imellem kan blive helt i tvivl om, hvorvidt man
befinder sig i himlen eller på jorden. Som når man i julesalmen går til
kirke ”på stjernetæpper lyseblå”. Og det fik ikke kun betydning for hans
salmer – og sange – men også for hans tanker om kirke og stat og skole osv.
Sådan viser kristendommen sig at være virksom i de omgivelser, vi er
forbundet med: Vores tid og sted, det folk og den historie, vi er født ind
i. Alt det kan vi ikke springe over. Men det er hér vi bliver klogere både
på os selv og på, hvad kristendommen er og betyder. Derfor er det også
vigtigt, at kirken bliver ved med at være opmærksom på de spørgsmål,
der er fremme i tidsånden og kulturen, både når der skal tales med og
imod. Her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan den
samtale bedst kan stimuleres.
Den samtale glæder jeg mig til at være med til ved Sankt PedersHavrebjerg Kirker – og så glæder min familie og jeg os til at lære Slagelse og omegn at kende.
Stefan Lamhauge Hansen
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Kommende gudstjenester i
Havrebjerg Valgmenighed
Dato
18/04
25/04
09/05

Gudstjeneste
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
5. søndag efter påske

Tidspunkter
11:00
09:00
11:00

23/05
30/05
13/06
27/06

Pinsedag
Trinitatis søndag
2. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis

09:00
11:00
09:00
11:00

Der er blevet lempet lidt på restriktionerne for gudstjenester, som fortsat skal holdes på under 30 minutter, og stadigvæk må vi ikke synge
inde i kirken, men vi må forsamles op til 50 personer uden for kirken.
Dette har vi benyttet os af, og ved de sidste gudstjenester, hvor vi er
gået uden for kirken og har sunget en salme. Det har givet en god samhørighed.

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
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Flemming

Høng Centret
23

Historien om
Havrebjerg Valgmenighed
Fortalt af Henrik Lundsgård, Mullerup.
Det hele startede med Grundtvig. ”Fortællingen” skulle gøres mere levende, det gælder især Danmarks- og Bibelhistorie, alt sammen startede i 1800 tallet, hvor vi fik både højskoler, friskoler og valgmenigheder,
ja og andelsbevægelsen. Et folkeligt oprør mod eliten, der førte til Parlamentarismen i 1901.
Fri-og valgmenigheder var et oprør mod Indre Mission. Mange kender
forfatteren Hans Kirk og udlægningen af kristendommen, at når man
f.eks. mistede sit barn for tidligt, var det guds vilje.
I dag er der ikke mange der tror det er guds vilje, at vi har fået Coronaen! Det er at tage kristendommen for højtideligt. Indre Mission stod
især stærkt i Vestjylland, det er ikke uden grund, at landets største
valgmenighed ligger i Holstebro.
De fleste af os er nok kristne. Det er naturligt, at der ligger en kirke,
den bruges mest til højtidelige lejligheder som dåb, konfirmation, begravelser og juleaften.
Jeg spurgte ofte min mor om, hvorfor der var to kirker i Havrebjerg. For
mig at se, var der ikke den store forskel på folkekirken og valgmenigheden.
Fortsætter på side 26
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Fortsat fra side 24
Min mor var ung i Havrebjerg i mellemkrigsårene. Skellet var stort mellem Indre Mission og de øvrige. Hver landsby havde sit missionshus.
Der skete ofte noget i forsamlingshuset, bal lørdag aften, der måtte de
unge fra Indre Mission ikke komme, de skulle jo også i søndagsskole
næste dag. De kom sidst på aftenen når forældrene var gået i seng,
ved at kravle ud af vinduet, så de kom også til bal, men meget sent på
aftenen, derved fik de bl.a. ikke et naturligt forhold til alkohol som de
fleste andre havde. Det er min mors version.

Som hun sagde: ”Vi kalder os de glade Grundtvigianere, der også er til
fest og farver”. Desværre måtte vi nøjes med, at det var mejeriet, der
lå overfor valgmenighedskirken i stedet for kroen!
Havrebjerg Valgmenighed startede ved lidt af en tilfældighed. Ved århundredeskiftet i 1900 skulle Havrebjerg Kirke have ny præst. En bred
kreds fra Havrebjerg ville gerne have en Grundtvigsk inspireret præst,
de havde endda fundet ham de ville have. De gik helt til kirkeministeren, men forgæves.
Hvad så? Der blev holdt et utal af møder i Havrebjerg, hvor man drøftede mulighederne for at bygge en valgmenighedskirke, men hvad med
finansieringen? Midlerne måtte man selv skaffe.
3. februar 1904 blev det besluttet at bygge kirken. Heldigvis var der også bønder
mellem initiativtagerne, som
kunne stå for transport af
byggematerialerne. Kalkstenene skulle hentes i Faxe med
hest og vogn. En tur retur på
160 km! Stiv vogn med jernhjul, mon de kunne klare en
sådan tur uden overnatning?
25. september 1904 stod kirken færdig, 14.000 kr. var
prisen, hvad er det i nutids
kr.? (974.235,- kr./Red.)
Med nogen ret kan man spørge, om der er brug for en
valgmenighed nu, hvor Indre
Mission er mere usynlig?

Fortsætter på side 28

26

27

Fortsat fra side 26
Den væsentlige forskel på folkekirke og valgmenighed er, at vi bestemmer selv hvilken præst, vi vil have, og hvis præsten ikke passer hos os,
kan vi afskedige vedkommende. Det er nu aldrig sket hos os.
Vi får ikke tilskud fra staten, og det er ikke dyrere at være medlem i
valgmenigheden end i folkekirken. Midlerne er begrænset, og vi har ingen personale ansat ud over præst og organist. Det bevirker at forberedelserne til gudstjenester står menighedsrådet for, også almindelig vedligehold og rengøring samt en fælles rengøringsdag, er på frivillig basis.
Små reparationer er der måske en i menighedsrådet, der har håndelag
til. Kirkegårdens pleje og pasning bliver foretaget af et anlægsgartnerfirma, hvor der er indgået en kontrakt.
Når vi har den tidlige gudstjeneste, er der kirkekaffe, som nogen fra
menighedsrådet har med. Alt dette frivillige giver en hvis samhørighed.
Vores præster er nok lige så forskellige som i folkekirken. For nylig har
vi fået en ung frisk præst, der ikke bare står og læser dagens tekst op i
gevaldigt tempo, men som er god til, at flette lidt dagligdag ind i prædiken, som de fleste bedre kan forholde sig til.
Hvis man skal sammenligne det oprør, der var i Havrebjerg omkring år
1900, kan man pege på det oprør, der kom i landområderne efter kommunalreformen. En masse skoler skulle nedlægges, samles i store enheder under meget voldsomme protester.

Stillingehallen
afholder deres årlige

Generalforsamling
Mandag den 26. april kl. 19.00
Mødet afholdes i Stillinge Hallens Cafeteria, Bildsøvej 74 B
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter (Valg af stemmetæller)
Eventuelt
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Fortsat fra side 12
Selv om vi ikke har noget brev på det – og egentlig ikke har noget afgørende vidnesbyrd om det – så tror jeg, at Absalon har skænket det til
Roskilde bispestol. For i hele middelalderen hører Havrebjerg by til Roskildebispens gods. Kong Valdemars Jordebog omfatter hele landet, og
den er vores tørste og ældste kilde til en lang, lang række af herredernes navne plus mange andre navne, og den er så tidlig, at vi ikke har
ret mange breve bevaret på det tidspunkt. Nå vi ser bort fra Falster,
Rügen og Halland, altså fjernere dele af riget, så fortæller den ikke meget om den egentlige befolkning og befolkningens sammensætning go
landsbyernes sammensætning, men vi er så heldige, at vi har en meget,
meget fin kilde, som er 150 år yngre, nemlig fra 1370’erne – den såkaldte Roskildebispens Jordebog.
Den er oprettet på befaling af den daværende Roskildebisp, Niels Jakobsen, som tilhørte slægten Ulfeldt. Han var biskop i Roskilde i Valdemar
Atterdags sidste år og under Kong Oluf og Dronning Margrethes første
år. Nu var det jo sådan, at da Valdemar Atterdag blev kongevar riget
splittet i en lang række panter til forskellige holstenske panthavere, og
han måtte møjsommeligt tilkæmpe sig, tilkøbe sig og tiltuske sig sit rige
for at få det samlet igen, og det lykkes jo for ham. Han fik hjælp af visse adelige – det var nu ikke så mange – men stort set stod kirken på
Valdemar Atterdags side. Blandt andet fik han altså god hjælp fra Roskildebispen, som lånte ham sin borg og sin by, København.
Da Valdemar Atterdag var død i 1375, fik bisp Niels sin borg og sin by
tilbage, og der foregår så en del forskellige mageskifter. Det har sikkert
derfor været praktisk for bispen at få en komplet godsfortegnelse.
Det, vi vel især hører om gamle dage, er jo at kongen og kronen ejede
uendeligt meget gods på Sjælland. Men sådan er det egentlig ikke i højmiddelalderen og heller ikke i senmiddelalderen. Langt den største
godsejer var Roskildebispen. I virkeligheden var han landets rigeste
mand, for Roskilde-bispen havde mere gods end ærkebispen i Lund.
Derfor får vi gennem hans Jordebog en meget omfattende viden om en
lang, lang række landsbyer på Sjælland, og også lidt om gods uden for
Sjælland. Han havde jo bl.a. Rügen. Men ellers var det altså primært
Sjælland. Der er det jo så så heldigt, at Havrebjerg by var bispens fuldstændigt. Han havde, som sagt, det daværende Borupgård, der var en
af hans fogedgårde. Fra denne fogedgård bestyredes et ganske anseeligt godskompleks.
Det bestod af det gods, som Roskildebispen havde i Merløse Herred, så
bestod det af en stor del af godset i Løve Herred. Og så som sagt Brorup og – så vidst jeg husker – Stillinge i Slagelse Herred. Nu er det meget forskelligt hvordan den Jordebog er affattet for de enkelte dele af
bispens gods. Netop når det gælder Brorup får vi altså meget god besked.
Fortsætter på side 32
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Fortsat fra side 30
Vi får opregnet hver eneste gård med hvad den har af tilliggender, og
hvad den yder i landgilde. Vi får at vide, at Havrebjerg by består af 15
enheder, hvoraf altså en af dem er væk. Det er en stor landsby, for den
er på 9 boel, og det vil formodentlig sige, at den i tidernes morgen har
bestået af 9 helgårde, som så sidenhen ved arvedelinger er blevet splittet. Bl.a. er der i 1370’erne tre bønder, der hedder Assersen: Niels, Jens
og ?? (endnu et helgennavn). Assersen, af Asser, som er et godt gammelt nordisk navn, som sidenhen bliver uhyre sjældent, er i 1300-årene
endnu et rimeligt almindeligt navn på Sjælland, men der er dog en el,
der tyder på, at disse tre mænd faktisk er brødre og har delt en helgård. Den ene af dem har et halvt boel jord og de to andre har hver en
fjerding til deres gård.
Alle havne er opregnet, og selvom de kristne navne blev de almindelige
i bondebefolkningen, kan vi se, at der endnu ned mod 1400 er en del
nordiske navne. Der er f.eks. en mand, der hedder Bo Pedersen. Der er
en, der hedder Ingemar, og der er en er hedder Haldansen, og Haldan
er et gammelt nordisk navn – og for øvrigt meget sjældent også i tidlig
middelalder.
Dette navnestof kan man jo så sammenligne med de bondenavne, vi
træffer på næste gang, vi får en kilde, som dækker området, nemlig de
ældste matrikler, som jo desværre først kommer 300 år senere.
På det tidspunkt er de eneste nordiske navne, som har holdt sig Oluf og
Knud. Det skyldes ikke så meget dette, at det er nordiske navn, men
det skyldes simpelthen, at det er de to populære konge-helgener – den
norske Kong Olav den Hellige, som var den mest populære af alle lokale
helgener i Norden, og så de to danske Knud-helgener, dels Kong Knud
den Hellige og dels Hertug Knud Lavard. Men ellers hed de jo alle sammen Peder, Jens og Niels. Søren og Rasmus kommer ind i slutningen af
middelalderen, er sikkert også repræsenteret i matriklen, men det er
Niels, Peder og Jens, der er de mest almindelige navne.
Efter biskop Niels fulgte en række andre bisper på bispestolen i Roskilde, men det er så uheldigt, at vi ikke har Roskildebispens middelalderlige arkiv bevaret. Om det er gået tabt ved Reformationen eller ved en af
Roskildes brande, er svært at sige. Vi har ganske vist en registratur
over nogle breve, men kun ganske få. Det er det, der gør det svært at
følge Jordebogen fra 1370’erne frem i tiden.
Men så er det jo altså heldigt, at en af biskop Niels’ efterfølgere, den
bekendte biskop Oluf Då, som sad på Roskilde bispestol midt i det 15.
århundrede, var en meget aktiv godsadministrator, foruden at han var
meget aktiv i sit gejstlige embede.
En af grundene til at Jordebogen bliver skrevet er måske også den store
landbrugskrise, som delvis falder sammen med den sorte død.
Fortsætter på side 34
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Fortsat fra side 32
Den sorte død raser i Danmark i 1350. Danmark og især Sjælland, rammes ikke nær så hårdt som f.eks. Norge og visse dele af Jylland og
Bornholm, men ikke desto mindre medfører den også på Sjælland et
udbredt ødegårdsfænomen.
Da vi når midt ned i det 15. århundrede, er der sket to ting. For det første har købstæderne, ofr egnen her betyder det jo meget, at man er så
tæt på Slagelse, en afgjort fremvækst. Så det vil sige, at byerne trækker de unge fra landet til sig. Samtidig har det været svært at få gårdene besat. Det er derfor, vi får vornedskabet på Sjælland. Det betød, at
en bondesøn ikke kunne forlade sin landsby uden godsejerens tilladelse.
Men samtidig sker der jo også det – i og med at byerne vokser – at så
har de også et behov, med en øget befolkning, for flere landbrugsvarer.
Og det skaber altså en slags højkonjunktur i landbruget, og der bliver
samtidig et øget husdyrhold, så landbruget kommer på fode. Derved
kan man så sige, at når der er noget ved at drive landbrug, så vil man
gerne have mere af det, og man vil gerne drive det mere effektivt. Derfor sker der i det 15. århundrede en lang, lang, lang række mageskifter
mellem godsejerne indbyrdes, fordi man prøver at samle sine godser til
større enheder, som jo – ikke mindst med husdyrbruget – er en større
fordel end det at have det meget spredte strøgods.om dør så at sige,
nemlig Antvorskov Kloster.
Fortsættes

FAKTABOKS

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Vornedskab er betegnelsen for den pligt, som var pålagt bønder
på Sjælland, Lolland og Falster samt Møn og Bogø,
modsvarende Sjællandske Lovs gyldighedsområde, om at forblive på deres føde[1]
gods og til at overtage eventuelt ødegods til fæste. Ordningen gennemførtes fra slutningen af 1300-årene for at sikre godsejerne arbejdskraft til bøndergårdene og til hoveri på hovedgårdsmarken; bl.a. på
baggrund af affolkning ved den sorte død.
Vornedskabet nævnes første gang 1446 og udviklede sig i slutningen
af 1400-tallet til, at en herremand kunne sælge sine vornede bønder.
Det blev forbudt af Christian 2. som "ondt og ukristeligt". Kvinder var
ikke bundne af vornedskabet.
Vornedskabets betydning lå igennem hele den periode, det eksisterede,
først og fremmest i, at det sikrede godsejere mulighed for at få deres
ledige gårde og huse besat med vornede. Af samme årsag foregik der
reelt både en handel med vornede, ligesom mange processer i datiden
netop handlede om retten til karle og husmænd.
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Lysere tider
Efter en lang og dejlig kold vinter
kan vi nu se lys forude, og foråret
titter allerede frem med varme og
sol. Det gør det alt andet lige lidt
sjovere at være ude, når vejret er
godt, og man ikke behøver huer
og vanter mere, selvom vi har haft
det sjovt med at lege med sne og
is.
Vi er naturligvis stadig opdelt
stuevis både inde og ude, og vi skiftes til at være på henholdsvis vest- og
østsiden af vores grund. Når vi nu er nødt til at være delt op, er det dejligt, at vi har så meget plads at gøre med. Bålhuset bliver flittigt brugt til
at lave bålmad, hvor vi både har serveret hotdogs, havregrød og karrykål!
Vi passer dyrene, muger ud og nusser med vores nye søde kanin, som
har beriget os med 3 små, nuttede kaninunger. Det er allerede meget
spændende for børnene, som følger godt med i udviklingen.

Huset er godt fyldt op med børn for tiden, og med så mange børn følger
mange fødselsdage, som fejres af hele stuen og med uddeling af lækkerier og højtidelige gaveoverrækkelser. Vi har også fejret Pias runde fødselsdag med hele to kagemænd!
Fortsætter på side 38
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Velkommen hos
home Slagelse

Steen Grosen

Kasper Kok

Start dit boligsalg med en gratis
salgsvurdering!
Når du vælger home til at sælge din bolig,
sker det efter Solgt eller Gratis –
du betaler først, når ejendommen er solgt*!

home Slagelse v/ Steen Grosen
Fisketorvet 11
4200 Slagelse
Tlf. 5850 2110 / Mail: slagelse@home.dk
*Udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke dog undtaget af
Solgt eller Gratis.
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Fortsat fra side 36
Fastelavn blev afholdt vanen
tro med masser af flotte udklædninger og tøndeslagning
på de respektive stuer. Der
var endda drama med politi
og røver! Op til den store dag
er der blevet produceret masser af pynt + ris, som børnene har fået med hjem.
På Laden har vi haft et skraldeprojekt, hvor børnene har
bygget og malet robotter af
gamle dåser, perler, plastiklåg, skruer og andre kasserede ting. Det er der kommet
nogle kreative og farverige
robotter ud af, og alle har
fået deres flotte kreationer
med hjem.

På Høloftet er børnene blevet præsenteret for forskellige musikgenrer
med varierende succes, og de har øvet sange og danset for fulde gardiner.
I vuggestuen har de små øvet sig i at klippe og klistre og det er der
kommet nye flotte mesterværker ud af. Det kræver øvelse at holde på
en saks og få den til at klippe der, hvor man gøre vil have den til at klippe, og så træner det finmotorikken. Grovmotorikken styrkes, når vi leger med bolde og andre tumleredskaber. ’
Det er begrænset, hvor meget vi kan komme ud af huset for tiden, men
vuggestuen har været på små ture i skoven og især gadekæret i Øster
Stillinge, hvor vi kan hilse på ænderne.
I kan finde masser af information om vores børnehus på
vores hjemmeside askehavegaard.dk, og husk, at I kan
følge med i vores hverdag og
se masser af billeder og videoer af vores aktiviteter på
vores Facebook-side fb.me/
askehavegaardboernehus ’

Fortsætter på side 40
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STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS!
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Fortsat fra side 38
Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til:
Helle, som startede 1. april som vikar
Valdemar, som startede 1. april på Høloftet
Villum, som startede 15. februar på Laden
Thea W, som startede 1. april på Laden
Astrid B, som startede 1. april på Laden
Ellen, som startede 1. april på Laden
Vitello, som startede 1. april på Laden
Camilla, som startede 1. april i vuggestuen hos Grislingerne
Astrid, som flytter 1. maj fra vuggestuen til Høloftet
Thorgal, som flytter 1. maj fra vuggestuen til Høloftet
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård
Askehavegård Børnehus, Fuglagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse.
Tlf. 58 54 47 44, mail: info@askehavegaard.dk
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CHRISTIANSBORG
Det følgende er taget fra en lille folder, udgivet af Folketingets Præsidium. Den opmærksomme læser vil nok synes, at teksten føles lidt gammeldags, 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
Lovværkstedet

Udvalgets arbejde slutter med afgivelse af en såkaldt betænkning, et
dokument, der indeholder en eller flere indstillinger til Folketinget om
lovforslaget, oftest ledsaget af ændringsforslag. Når alle folketingsmedlemmer har haft lejlighed til at sætte sig ind i udvalgets betænkning,
kommer forslaget tilbage til folketingssalen, til 2. behandling, hvor der
føres en omfattende og grundig debat m enkeltheder. Ændringsforslag
anbefales eller afvises af partiordførere, og ”menige” medlemmer har
bemærkninger at gøre til forskellige punkter.
2. behandling i folketingssalen er for mange udenforstående noget af et
mysterium. Men lovforslaget og betænkningen såvel som ministerbesvarelser og organisationsudtalelser forudsættes på dette stadium bekendt, og politikerne kan, som e mennesker de er, blive sprogligt påvirket af deres omgivelse (ministerialsprog, kancellistil). Derfor vil den forudsætningsløse tilhører, der ikke har sat sig ind i sagen på forhånd, tit
være ildefaren og ude af stand til at fatte meningen med den megen”
snak”. Men således er altså parlamentets hverdag og værksted, ikke i
denne stund specielt beregnet til publikum, men til saglig forberedelse
af de love, der kommer til at gribe ind i menneskers daglig tilværelse.
Den endelige afstemning
2. behandling slutter med afstemning om ændringsforslagene, hvorefter
lovforslaget altså fremtræder i en mere eller mindre ændret skikkelse.
Det kan nu sendes til fornyet udvalgsbehandling, hvor nye ændringsforslag kan komme til, men det kan også gå direkte til 3. behandling. Så
er realitetsforhandlingerne forbi, at forlig er opnået eller forspildt, og
den forholdsvise korte debat, der som regel føres ved denne lejlighed,
bærer derfor præg af afklaret, men skarpe og undertiden følelsesbetonede standpunkter. 3. behandling slutter med afstemning om
lovforslaget som helhed, og
loven er vedtaget (eller eventuelt forkastet). Dermed er
forslaget fra Folketingets side,
og det går til dronningens underskrift (stadfæstelse), inden
det bliver gyldigt lov.
Fortsættes
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EFTERLYSNING
Havrebjerg Nyt efterlyser stof til bladet.
Har du en god historie send den til
havrebjerg@gmail.dk

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

Bestyrelsen i
Havrebjerg Forsamlingshus
Titel

Pr. 15. december 2020
Navn
Telefon

Formand

Mike Mathiesen

Næstformand

Berit Kristensen

Kasserer/
udlejer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Connie Rasmussen

42 16 96 19
40 45 50 66

Max Larsen
Jens Ole Frandsen
Erik Andersen
Annette Alsted
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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

mjohnsen472@gmail.com

Næstformand

Lykke Brix

22888619

Krænkerupvej 78

Havrebjerg, 4200 Slagelse

hlykkebrix@gmail.com

Kasserer

Børge Sørensen

29930001

Krænkerupvej 61

Havrebjerg, 4200 Slagelse

boerge2704@gmail.com

Claus Kofoed Nielsen

22331115

Havrebjerg, 4200 Slagelse

claus.kofoed@kirkestien.dk

Unnie L.B. Oldenburg

31415513

Havrebjerg, 4200 Slagelse

unnielb@hotmail.com

Line Andersen

27826048

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

Kirkestien 7

Smedelodden 8

Kagsmarksvej 11C
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Bestyrelsen for Havrebjerg
Gymnastik- og Idrætsforening
Formand
Bjarne Gram
Kalundborgvej 106
22638037
bjgram67@sol.dk

Menigt medlem
Erik Winther
Krudthusvej 21
41283289
erw4200@gmail.com

Næstformand
Kaj Jensen
Havrebjergvej 11
24648094 / 58869170
kajbjens@gmail.com

Menigt medlem
Max Larsen
Ådalen 20
25331291

Kasserer
Poul Erik Christiansen
Krænkerupvej 72
21257311
stjans27@gmail.com

Suppleant & badmintonformand
Børge Carlsen
Holmstrupvej 56 K
23720351
58530351@mail.tele.dk

Menigt medlem
Charlotte Rasmussen
Kalundborgvej 106
29994276
bjgram67@sol.dk

Søren Jensen
Ådalen 2
29624631
soheje53@gmail.com

Krolf-Formand
Aksel Tagmos
Smedelodden 11
40249488
akseltagmos@gmail.com
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Hvor

Hvad

Hvornår

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

Stillinge Hallen

Generalforsamling

26. april

28

Havrebjerg Kirke

Præsteindsættelse

2. maj

18

Havrebjerg Nyt

Deadline

8. august
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