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FORENINGER & KONTAKTPERSONER
MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE

LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN

www.tybjerg.info
Formand Peter Seedorff
Tlf. 2514 1196. E-mail: pp.seedorff@gmail.com

Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3808
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Lærke Ingerslev
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

Kontaktperson: Helge Christensen
Tlf. 5550 0605 E-mail: hbc@dlgmail.dk

HERLUFLILLE MØLLELAUG

www.herluflillemolle.dk
Formand: Peter Castberg. Tlf. 2324 2444
Møllen: 3514 5467.
E-mail: korrektur@mail.dk

TYBJERG GYMNASTIKFORENING
www.tybjerggf.dk
Bo Schou
Tlf. 3237 4269
E-mail: info@schou-handel.dk

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

Formand: Bente Sørensen
Tlf.: 2422 8938
E-mail: bentes_583@hotmail.com

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING
Formand: Liselotte Andersen
Tlf.: 2065 4002
E-mail: a.liselotte60@gmail.com

Kontaktperson: Lise Nielsen
5764 9320, mobil 2964 9317 bedst mellem kl. 17-19.

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

www.susaaegnshistoriskeforening.dk
Formand: Anni Dam
Tlf. 2215 7333
E-mail: dam@guldagergaard.com

Formand Henrik Bjørn Christensen
Tlf. 2225 3100
E-mail: henrik@danskejendomsforvaltning.dk
Husbestilling v/Solveig Olsen
Tlf.: 2134 9817
2. torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20
er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse.

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

Kontaktperson: Jesper Poulsen
Tlf. 2070 5141
E-mail: jaws@waoomail.dk

LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
ww.tybjerg.info

Formand Jørn Haaber Christiansen
Tlf.: 2071 9898
E-mail: lbfformand@tybjerg.info

AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
www.aversi.dk

TYBJERG PRIVATSKOLE www.tybjergprivatskole.dk

Formand: Giacomo Lindorff
Tlf. 2487 2441
E-mail: formand@aversi.dk

FORENINGEN TYBJERGHUS

SOGNEBLADETS BESTYRELSE

Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg
Tlf. 3220 0080.
E-mail: skoleleder@tybjergprivatskole.dk

Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355
E-mail: sorvin@outlook.dk

www.tybjerghus.dk
Formand: Tina Olsen
Tlf.: 2757 2113
E-mail: tybjerghus@gmail.com

Næstformand: Steen Sepstrup
E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com
Tlf. 2087 3317

Udlejning af café: Erik Elingaard.
mail: erikelingaard@gmail.com
cc til tybjerghus@gmail.com
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet
Booking for galleri: Pia Petersen Tlf. 5155 4900

Kasserer: Knud Arne Jensen tlf. 5764 2300
E-mail: krogsoevej2@mail.tele.dk
Mobil: 2065 2796

Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af
”Foreningen Sognebladet”.
Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse
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Et for underligt år
Det er mildt sagt, at det snart opbrugte 2020 blev underligt – alt for underligt.
Og det usædvanlige fortsæ er uden tvivl et godt stykke ind i 2021, som snart banker på. Derfor
er der mht. arrangementerne her i lokalområdet igen taget højde for aﬂysninger, og hvad angår
de store høj‐ og helligdage, vil disse heller ikke ligne sig selv.
Juletræsfesten sammen med Luciaoptog er i Tybjerg står og vakler. Der bliver ingen fællesspis‐
ning i forsamlingshuset, Luciaoptoget i kirken er også aﬂyst, men måske lidt fes vitas alligevel.
Jf. side 5 her i bladet.
De private julesammenkomster er også minimeret for at mindske smi erisikoen, og det vil væ‐
re en skrækkelige julegave at give, dersom man ubevidst skulle være smi ebærer.
Der er ikke nævnt noget om fastelavnsfest i bladet, idet det endnu ikke vides, om en sådan kan
gennemføres, men Sognebladet udkommer igen l februar, og det er fastelavnssøndag d. 14.
februar, så måske kan vi håbe på lidt ”ballade” med de udklædte børn.
Om ca. tre uger har vi vintersolhverv, og dagenes længes lige som vi mod lysere der. I Tybjerg‐
lille Bakker er en helt ny legeplads under opsejling, idet Landsbyforeningen og Lokalrådet har
fået et meget stort beløb l opførelse af en tumle‐ og mo onsplads for børn og unge. Den får
sin beliggenhed bag P‐pladsen ved Tybjerghus – herom kan læses meget mere inde i bladet.
Til læserne, foreningerne, annoncørerne og alle andre skal der fra redak onen sendes de bedte
ønsker for en god og glædelig jul samt et rig g godt nyt år, hvor vi forhåbentligt kan se meget
mere l hinanden.
Annegrete
Forside:
Billedet taler for sige selv!

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Annegrete Schmidt (agt)
Tlf. 2577 8129
E‐mail: sb.redak on@gmail.com

DEADLINE: 20. JANUAR KL. 20:00
TRYK: Sangill Graﬁsk, Holme‐Olstrup
OPLAG: 1.100 eksemplarer

ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/3 side: 100,00 kr.
1/4 side: 75,00 kr.

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET,
er alene brevskriverens ansvar
og ikke udtryk for bladets holdning.

Tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
og på Tyvelse pastorat.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej, 10 Tyvelse
4171 Glumsø

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.

Tlf. 5764 6014
mobil 9243 5908
Mail: piaj@km.dk
Træﬀes e er a ale.

Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser og personale, der har fuld forståelse
for, hvordan I har det netop denne dag.

Mandag er fridag

Kontakt Lene Andersen på
mobil 5168 1349
eller på www.tybjergforsamlingshus
for yderligere oplysninger
Med venlig hilsen

Ledende graver samt
graver for Tyvelse Kirke:
Camilla Bobek, tlf. 5174 4082
Kontor ved Tyvelse Kirke
E-mail:
tyvelse-vrangstrupkirke@outlook.com

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Annette Olsen tlf.: 2129 2292
e-mail: tybjergkirke@mail.dk
Gravermedhjælper:
Brian Kronborg
Graver for Sandby og Vrangstrup Kirker:
Mona Johansen tlf.: 5121 4389
E-mail: sandbykirke@mail.dk

Organist: Flemming Mørk Pedersen
tlf.. 3965 1367
Kirkesangere for de 5 sogne er:
Stine Horslev tlf. 5764 6591, og
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157

Kirkebil:
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester
og arrangementer i Præstegården samt til
Sognehøjskolen både i og udenfor sognet.
1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik,
tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til handicapkørsel.
Bestil venligst dagen før.
2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,
tlf. 5577 7272.
Bestil venligst dagen før.
Kirkekassen betaler.
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Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

Gudstjenesteliste

OBS!
Julea ensgudstjenesten kl. 15:00 er det trykte udgave af Sognebladet desværre anført
l at være i Vrangstrup - den er som ovenstående anført i SANDBY
PIAJ: Pia Abery Jacobsen
AMAK: Anne e Kruhøﬀer
*1. Tilmelding l julea engudstjenesterne sker i dsrummet fra d. 6.-15. december kl. 9-16 hos præstesekretær Jannie Aagaard Jacobsen på mail jaj@km.dk eller tlf. 6062 1787.
*2. Nytårskoncert i Aversi Kirke. Her må vi være 20 personer Se s. 15

På grund af Coronarestrik oner må vi være 12 personer i Tyvelse Kirke, 33 personer i Tybjerg
Kirke og 27 personer i Sandby Kirke. Vrangstrup 1. juledag 10 personer.

LUCIAOPTOG OG JULETRÆSFEST I FORSAMLINGSHUSET
Med hensyn l det tradi onsrige Lucia-optog i Tybjerg Kirke, en torsdag nær Skt. Luciadag d. 13.
december, skulle optog og juletræsfest have været a oldt i Tybjerg d. 10. december. Den kirkelige
del af festen er aﬂyst grundet corona-restrik onerne, men festen ﬂy es evt. l en lade på Tybjerggaard. Et kommende opslag i udhængsskabet ved Tybjerg Kirke vil orientere herom så snart resultatet af overvejelserne er truﬀet.
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SØVANG
Altergang og salmesang første torsdag i måneden kl. 14:00
AFLYST PGA. RISIKO FOR VIRUSSMITTE
BIRKEVANG
Altergang og salmesang første torsdag i måneden kl. 10:30
Torsdagene d. 3..december og 5. januar v/kons tueret sognepræst Susanne Rousing

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Friweekend: 19-20. december samt 23-24. januar. Ferie: 15-22. februar. Alle dage inklusive.
Præstens fridag er mandag.
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
Indledningsvis skal det fremhæves, at ﬂere arrangementer kan være aﬂyst som følge af corona
situa onen. Vi har dog forsøge at få de ﬂeste ændringer med i bladet. Ellers må man holde øje i
dagspressen og kirkerne.
Tors. 3. Menighedsrådsmøde Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus

Kl. 19:00

Tors. 17. Pilgrimsvandring fra Kongskilde Naturcenter. Se s. 28
Fred. 18. Radiotransmission af Medita v Musikgudstjeneste d. 11. nov. Se.24
Tors. 24. Radiotransmission af julegudstjeneste i Skt. Mortens Kirke, Næstved.

Kl. 15:00
Kl. 19:00

JANUAR:
Lør. 2. Pilgrimsvandring fra Næsby Kirke l Kongsgaarden. Se s. 28
Søn. 3. Koncert. Aversi Kirke. Se s. 15

Kl. 15:00.
Kl. 14:00

MENIGHEDSMØDE OG SOGNEFROKOST 2021
Ifølge tradi onerne i vores lille pastorat har vi hvert år i januar ha en sammenkomst, hvor formanden
orienterer om Menighedsrådets virke i det forgangne år, og hvor vi har spist en frokost sammen. På
grund af den nuværende situa on med Corona‐virus er det ikke muligt at arrangere sådan en sammen‐
komst så langt ud i frem den, for vi ved ikke, om vi må samles.
Sammenkomsten udsæ es derfor – ikke på ubestemt d – men forhåbentligt l en gang i løbet af den
sene vinter/ dlige forår. Hold øje med Sognebladets næste udgivelse i februar 2021, hvor jeg vil skrive
mere herom.
På Menighedsrådets vegne
Inge Broms, formand
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Præstens hjørne
Verselinjen: ”Rør blot ikke ved min gamle jul!” fra ”Sikken trængsel og alarm”, som jeg nævnte i indlægget i sid‐
ste måned har været udgangspunktet for planlægningen af årets julegudstjenester.
Adskillige julegudstjenester ﬁnder i år sted i store sportshaller og andre store steder, men hos os har vi priorite‐
ret at holde gudstjenesterne som oprindeligt planlagt, og sam digt gøre opmærksom på, at der er mulighed for
at høre gudstjeneste i radioen. Ikke fra Tyvelse Pastorat ganske vist, men fra Skt. Mortens Kirke.
Det bliver unægtelig en noget anderledes jul end vi alle sammen er vant l. Og vi har da så sandelig en anden
bølge med corona. I skrivende stund er der ikke fundet nogle løsninger på de mange problemer, der er opstået i
kølvandet på mink aﬂivningen og afviklingen af mink opdræt i Danmark.
Mange vil opleve en december måned og en jul, der adskiller sig fra dligere. Der skal tages mange hensyn. Vi
må ikke være ret mange sammen. Det har i den grad besværliggjort årets fester, og kan også gøre julen svær at
fejre sammen.
Det er ikke kun i kirkerne Corona restrik onerne kan mærkes. Det kan de også på skolerne. Den årlige Luciafest i
kirken er aﬂyst i år. Og juleafslutningen i kirken er ﬂy et ud l græsplænen på Tybjerg Privatskole, som har købt
åbne telte, så der er mulighed for at skærme sig lidt for vinden. Så får vi alligevel mulighed for sammen at fejre
det er jul og har ikke været nødt l at aﬂyse arrangementet. Det var dejligt.
I Nordjylland må man pt. ikke overskride kommunegrænsen. Jeg håber ikke det kommer l at gælde i julen, for
det betyder unægtelig, at mange ikke får mulighed for at være sammen med deres familie, deres kære.
Men julen er også lyset i mørket. Det må vi ikke glemme, så vi skal bruge vores energi på at være noget for hin‐
anden. I det omfang det kan lade sig gøre skal vi prøve at være der for hinanden. Vi skal både vise samfundssind
og næstekærlighed.
Vi skal gøre det som bu kkerne aldrig kan vente med at komme i gang med: ﬁnde julestemningen og glæde hin‐
anden så meget vi kan
Det siger jeg temmelig frimodigt, selvom jeg godt ved, at mange er meget pressede på grund af situa onen.
Nogle har mistet deres job. Andre lever i usikkerhed, fordi så meget stadig er lukket ned.
Men midt i denne mørke d er lyset så vig gt. Stjernen over Betlehem betyder endnu mere, når al ng er svært.
Vi skal huske på hinanden og hjælpe hinanden. Måske er der ﬂere end sidste år, som har brug for julehjælp?
Jesus var ingen ﬁn konge, der kom l verden på et slot. Han blev født under de mest fa ge be ngelser: i en
stald. Der var ikke engang plads l den lille familie i et herberg i byen. Så mellem alle dyrene i stalden kom han
l verden og blev lagt i en krybbe.
Advents den er en vente d. Og trods de mange udfordringer, som mange af os står overfor i år, så ønsker jeg
alle en advents d fuld af håb om et bedre nyt år at gå ind i og at der for os alle sammen vil være et lys i mørket!
Jeg vil ønske alle en rig g dejlig advents d og en glædelig jul!
Pia Abery Jacobsen, sognepræst
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JULETRÆER OG JULESTUE
Åbnings der:
weekender fra 21. og 22. november l og med d. 20. december kl. 10 -16
Her kan man besøge boder med beton- ng, dekora oner, porcelæn,
ﬁltnisser, hæklepynt, julestrømper m.m.
Igen i år er der hjemmebagte æbleskiver og gløgg. Husk sprit og mundbind.
Hverdage fra d.14. december l og med d. 23. december kl. 10 -16
Desuden selvfølgelig salg norrmann-gran (også fæld-selv) samt
store bundter gran: 20.kr. og bundter med forskellige slags dekora onsgrene 50 kr.
Vi glæder os l at se jer igen i år.
Mange julehilsner fra Jane og René
Råsøvej 14, 4160 Herlufmagle, tlf.: 2062 1986. Facebookside: Renes juletræer
Vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes restrik oner
mht. afstand og antal af personer pr. kvm
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
Mandag d. 7. december kl. 19:00 skal I se
LINCOLN
I Spielbergs 'Lincoln' raser borgerkrigen mellem det slavehandlende Syden og det mere
liberale Nord, og den amerikanske præsident, Abraham Lincoln (Daniel Day‐Lewis), for‐
søger med al vold og magt at stoppe kampene, forbyde slaveriet og skabe en fælles
frem d for sit land.
Sammen med poli keren Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones) kæmper Lincoln en o e
skånselsløs kamp for at skaﬀe stemmer l lovforslaget, der skulle forbyde slaveriet.
Modstandere bagtales og folk trues l at stemme, for heller ikke i det 19. århundrede
blev poli k gennemført med ﬂøjlshandsker.
Valget af denne ﬁlm l jer er inspireret af det netop a oldte præsidentvalg i USA.

VIGTIG MEDDELELSE!
Pga. Covid19–restrik onerne har vi må et reduceret antallet af lstedeværende i Kirkely l 10
personer således, at alle får mulighed for at sidde med afstand, men alligevel med god udsigt l
lærredet! Derfor ser vi os nødsaget l at må e ulejlige jer med at reservere plads, for at I ikke
går forgæves.
I kontakter blot bookingchefen alias piccolinen på tlf. 2577 8129 – der er intet bookinggebyr!
GRUNDET DEN VED RDAKTONENS AFSLUTNING NYE MELDING OM FORSAMLINGSFORBUD AFLYSER VI JANUAR MÅNEDS FILM , MEN VI HÅBER AT KOMME STÆSRKT TILBAGE I FEBRUAR.
Filmoperatøren og piccolinen.

Filmklub

For at følge konceptet Film og Kirke har vi opre et en ﬁlmklub, hvor medlemskab er gra s. Det er også
gra s at se ﬁlmene; men der erlægges 10 kr. pr. næse for drikkelse og kage/snacks under og e er fores llingen. Dét kan vist ikke gøres billigere i ”hjemmebiografen”.

JULEHJÆLP
Kniber det med at få pengene l at slå l op l jul, så kan
pastoratets menighedspleje måske yde en lille håndsrækning.
Henvendelse sker l sognepræsten (se s. 4)
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Embedsmændene i Næstved kommune forringer vores livskvalitet
Vejdirektoratets endelige afgørelse er enig i, at Næstved kommune overholder loven. Kommunen
har lovligt magt l at foretage et skøn om, at der ikke skal genopsæ es et traﬁkspejl i Aversi på
kommunens grund.
Vi ønsker at blive genforenet med et traﬁkspejl i Aversi, så nu håber vi på, at vi selv kan sæ e et
traﬁkspejl op på privat grund ved den gamle købmandsgård i Aversi. Vi har en genforeningssten i
Aversi, som symbol på vores styrke og sammenhold.
Der er Borgerretsbevægelsen i Fensmark, som mange Næstved borgere henvender sig l på
grund af alvorlige problemer med kommunen. Det kan fx være spildevand.
GPS’en viser vej fra Ringsted, så der kører en voldsom traﬁk. Det er biler, store lastbiler, land‐
brugsmaskiner, Movia busser og en kæmpestor slamsuger på vores små bi e veje. De kører gen‐
nem Aversi l Fensmark og andre steder i vores elskede Sydsjælland.
Black lives mater ‐det gør landboliv også.
Med venlig hilsen
Bodil Brask, formand for traﬁkudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og omegn
Lisbeth Ancher, medlem af traﬁkudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og omegn
Mona Larsen, Græsrodsforeningen Aversi og omegn

Caféen byder på hverdagsglæder
HVERDAGSKAFFE
ka-

Onsdag d. 16. december kl. 14:00-16:00 er der igen hverdagskaﬀe med tre slags
kager. Ingen lmelding, men vi har kun adgang for 25 personer. Pris 35 kr.

HVERDAGSMAD for børn og deres forældre plus andet god olk
Mht. hverdagskaﬀe og hverdagsmad i januar måned havde arrangørerne af disse to populære
arrangementer endnu ikke taget s lling l datoer for a oldelse heraf.
Hold derfor øje med jeres e‐mail, når der dukker noget op fra Tybjerghus, eller se på kalenderen
for Tybjerghus på hjemmesiden tybjerghus.dk
Man kan komme på maillisten via tybjerghus@gmail.com.
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STRØELSE AF 100% RAPSHALM – TIL HESTE, ANDRE HUSDYR OG KÆLEDYR
Vi er kommet godt i gang på Sjælland, og har allerede fået ﬂere lokale kunder, som er glade
for produktet!
Rapshalmspiller leveres bl.a. på en palle med 1.800 kg (60 sække af 18 kg, som rækker l 1
hest i ca. 1. år. Udover strøelse l heste sælger vi også strøelse l bl.a. svinestalden, hønseri‐
et,, farestalden, biobund l kaninburet og ka ebakken. Tjek sor mentet på hjemmesiderne
ps‐apshalm.dk og ajanergi.dk
Vi har et udleveringslager centralt i Haslev for dem, som selv ønsker at hente Rapshalmspillerne. Der er mulig‐
hed for at få Rapshalmspillerne leveret frag rit l stalden for alle lokale kunder.
Vi ‐ P.S Strøelse og Energi ‐ er stolte af, at vi nu har mulighed for at imødekomme husdyrejerenes ønske om at
anvende et 100% naturligt og miljøvenligt produkt, og vi ser frem l at levere Rapshalspillerne l jer.
Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale vedrørende produkterne –
vi kommer gerne på besøg i stalden
De bedste hilsner
Mikkel og Pia Sørensen
P.S Strøelse og Energi – Tornelundsvejv15, Aversi, 4690 Haslev
A entningsadresse Lysholm Allé 86 Haslev
Tlf. Mikkel 5350 5389 – Pia 5389 2507
Mail: info@ps-rapshalm.dk -Web: www.ps.rapshalm.dk CVR 41060166

Konﬁrma oner
i Tyvelse Pastorat 2021
Tybjerg Kirke: lørdag den 8. maj kl. 10 og kl. 12
Tyvelse Kirke: torsdag den 13. maj kl. 10
Sandby Kirke: torsdag den 13. maj kl 12
Vrangstrup Kirke: lørdag den 15. maj kl. 10
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Hej store og små nisser...
Vi nyder alle det milde e erårsvejr og glæder os nu l den hyggelige decembermåned, som byder på
juleværksteder med muligheder for bla. at lave stjerner, lanterner, bage, sy, arbejde med træ, klippe‐
klistre mv.
Lucia‐optog på plejehjemmet og i kirken er som dl. skrevet aﬂyst, men der bliver heldigvis stadig
gennemført Lucia på skolen den 8. dec. i en Covid‐19 venlig udgave.
Vores julesamlinger foregår i klassen hvor årets juleteaterstykke kan ses online.
Vi tænder juletræet for skolens mindste årgange den 1. dec., men i år foregår det udendørs.
Risengrød uddeles udendørs l klasserne over et par mer, så ikke alle er samlet i hy en sam digt.
Vi a older frilu sjulegudstjeneste ude på plænen ved Æblehy en, hvis vejret llader det, og der ikke
kommer ﬂere restrik oner i . forsamling på skoler.
I oktober‐november har Kernehuset holdt halloween med (u)hyggelige ak viteter som bla. kager,
lanterner og spøgelser af træ og stof.
Arbejdsdagens arbejdsopgaver er blevet fordelt ud på klasserne, stor tak l dem som har gjort en ind‐
sats og fået det l at lykkes på denne måde.
Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 18. dec. med opstart i det nye år mandag d. 4. jan.
I ønskes alle en rig g glædelig jul og december måned
Julehilsner fra
Skolen og bestyrelsen

Tømrermester
Søren Dahl Jensen
Klintemarksvej 2
Tybjerg
4160 Herlufmagle
Tlf. 2972 3467
sdj@klinten2.dk www.klinten2.dk
Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud
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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

Tybjerglille Bakker
Tlf. 5764 2018
info@susaa-auto.dk





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartne-
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Det nye menighedsråd i Tyvelse Pastorat
er trådt arbejdstøjet den første søndag i advent, søndag den 29. november,
De valgte er følgende I Tyvelse-Vrangstrup, Sandby, Aversi-og Tybjerg Menighedsråd,
og de kons tuerede sig således d. 19. november 2020:
TYVELSE SOGN:
Lærke Ingerslev, Lone Hamborg, Signe Rössing, Suppleant: Knud‐Erik Ingerslev Jensen
Kirkeværge: Lærke Ingerslev
VRANGSTRUP SOGN:
Henri Larsen, Ib Nordmark Nielsen, Lisbeth Mølgård. Suppleant: Benny Schmidt
Kirkeværge: Henri Larsen
AVERSI SOGN:
Annegrete Schmidt, Cecilie Sørvin, Anni Nielsen. Suppleanter: Birgit Thorsen, Niels‐Erik Madsen
Kirkeværge: Annegrete Schmidt
TYBJERG SOGN:
Inge Broms, Johnny Sørvin, Susanne Wi Andersen .Suppleanter: Susanne Jeppesen, Tommi Larsen
Kirkeværge: Johnny Sørvin
SANDBY SOGN:
Leif Dysted Jensen, Bente Vis sen, Elsa Dahl. Suppleant: Kim Vis
Kirkeværge: Bente Vis sen
MENIGHEDSRÅDETS SAMMENSÆTNING OG UDVALG:
Formand: Inge Broms
Næs ormand: Johnny Sørvin
Kasserer: Elsa Dahl
Sekretær: Cecilie Sørvin
Kontaktperson: Ib Nrdmark
Bygningskyndig: Ib Nordmark
Underskri sbere gede: Inge Broms, Johnny Sørvin, Elsa Dahl
Præstegårdsudvalg: de fem kirkeværger + formanden
Valg l stående udvalg:
Kirkelyudvalget: Inge Broms, Johnny Sørvin, Elsa Dahl, Ib Nordmark
Ak vitetsudvalg: Anni Nielsen, Lone Hamborg, Susanne Wi Andersen, Pia Abery Jacobsen
Suså Sognehøjskole: Pia Abery Jacobsen, Annegrete Schmidt
Folderudvalg: Lone Hamborg, Elsa Dahl, Leif Dysted Jensen, Inge Broms, Henri Larsen
Annegrete Schmidt
Valgbestyrelse: Susanne Wi Andersen, Leif Dysted Jensen
Formand for valgbestyrelsen: Susanne Wi Andersen
.
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Koncert Aversi Kirke søndag 3. januar kl. 14.00
Søndag den 3. januar kl. 14:00 er der nytårskoncert i Aversi Kirke. Optrædende er Be y Gregers
Arendt, sang og Peter Andreas Arendt, orgel – begge ansat ved Haslev Kirke,
Be y og Peter Arendt har sammensat et festligt program, hvor der bliver mu‐
lighed for at høre nogle af de stykker musik og salmer, der hører nytåret l.
Der bliver tale om både kendt og mindre kendt musik – som både fællessang
og solosang. Og Peter Arendt har lovet at blæse Aversi Kirkes lille 61‐årige
orgel igennem, så alle orglets piber bliver brugt
Be y Gregers Arndt og Peter Andreas Arendt

E er koncerten vil der blive serveres en kop kaﬀe/te og kringle ved bænkene i kirken
Da der grundet de ved redak onens afslutning stadig er strenge forsamlingsforbud, vil der kun være plads l 20 personer som deltagere (ekskl. personalet), så derfor bedes man booke plads via telefon 2577 8129 eller mail agts@live.dk (kirkeværgen) senest rsdag d. 29. december kl. 20:00

Der er gra s adgang

Traditionen med juletræstænding 1. søndag i advent vil blive ændret en lille
smule pga. det forlængede forsamlingsforbud.
Derfor vil træet allerede været tændt, når I kommer til Tybjerghus for
at nyde lidt glögg og æbleskiver kl. 16:15 –18:00
KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG
”IKKE-JULETRÆSTÆNDING”
OG BLIV I JULESTEMNING ALLIGEVEL!!

Søndag d. 29. november kl. 16.15 – 18.00
Tilmelding nødvendig på enten tybjerghus@gmail.com
eller sms 2757 2113 senest samme dag kl. 12:00!
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Månedens salme december: Det første lys er Ordet, talt af Gud. DDS 87
Med december bevæger vi os ind i advents den. Ad‐
vent kommer af det la nske "Adventus Domini", som
betyder Herrens komme. Advents den er en forbere‐
delses d l julen, hvor vi fejrer Jesu første komme l
jorden julenat, men advents den markerer også for‐
ventningen om Jesu genkomst.
I salmebogen beskæ iger mange salmer sig med for‐
ventningen om Jesu fødsel. Som månedens salme har
jeg valgt en salme af én af vore nyere salmedigtere,
nemlig Johannes Johansen. Det er nr. 87 i salmebogen
(Det første lys af Ordet, talt af Gud)

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Johannes Johansen (1925‐2012) har markeret sig som
én af vores betydeligste salmedigtere. Han har gen‐
nem årene beklædt ﬂere præsteembeder, bl.a. i
Thurø, hvore er han i 1975 blev domprovst i Helsin‐
gør. Fra 1980 l 1995 var han biskop over Helsingør
s . Johansen skrev gennem årene både bønner,
prædikener, ar kler og en række salmer, hvor af en
del fra starten blev optaget i folkekirkelige sangbøger
og siden i Den Danske Slamebog

Det erde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

I 1996 udkom ”Min egen Salmebog” med 291 nye eller bearbejdede salmer fra Johansens
hånd. Især salmen ”Du som har tændt millioner af stjerner” med melodi af Erik Sommer vil i
dag være kendt af mange. Johannes Johansen er repræsenteret med 14 originale salmer og
to bearbejdninger i Den Danske Salmebog.

Johannes Johansen

Det er adventskransens ﬁre lys, som inspirerer Johannes Johansen l en fortælling om lyset i
kristen forstand. Det er en fortælling, som rækker fra Skabelsens morgen, hvor det lød: ”Der

blive lys!” henover kirkeårets tre store høj der: jul, påske og pinse. Den stammer fra samlingen ’Thurø‐rim og
noget, der ikke rimer’ fra 1974. Salmen følger trosbekendelsen tre led, Gud som verdens skaber, Jesu fødsel og
opstandelse og l sidst Helligånden.
Salmen starter med den første store kirkehøj d, nemlig advent, der jo markerer indgangen l kirkeåret. Denne
begyndelse kny es sammen med skabelsen, hvor lyset jo var det første Gud skabte. Lyset er en forudsætning
for alt liv, både for planter og for dyr. Overalt i salmen ses lyset som en metafor, et billede på Gud.
I alle salmens vers ses en sammenhæng mellem lyset og høj derne. For hvert vers sker der en udvidelse af be‐
grebet lys. Fra den første spæde begyndelse, hvor det første Gud skabte, var lyset, går vi videre l vers 2, hvor
Bethlehemsstjernens lys indvarslede Jesu fødsel og julens fest. Skabelsen og Jesu fødsel er forudsætningen for
opstandelsen påskemorgen, der er den næste store begivenhed. Påskemorgens sol markerer livets sejr over
døden. De e lys ligger udenfor vores sanser. Det kan vi kun begribe med vores tro. Med salmens ord har intet
øje set de e lys. De e leder frem l salmens klimaks i sidste vers, hvor pinsehøj den præsenteres. Her vi‐
ste Helligåndens kra sig i form af ildtunger og pinsegløden. som det fortælles om i pinseberetningen i Apostle‐
nes Gerninger. De kan kun fornemmes med hjertet siges der i salmen. Det siges også, at skabelsen, julen og på‐
sken er forudsætninger for pinsen. Salmens melodi er komponeret af organisten og komponisten Peter Møller i
1978.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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NEDENSTÅENDE ARRANGEMENTER ER DESVÆRRE
AFLYST

JULENS FESTER STARTER
I SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
1. SØNDAG I ADVENT D. 29. NOVEMBER KL. 15:00

AFLYST!!!

Vi synger julen ind i Vrangstrup Kirke søndag d. 20. december kl. 14.00
er ændret l almindelig gudstjeneste!
Da restrik onerne med forsamlingsforbud desværre er blevet skærpet, vil
der ikke blive den tradi onelle ”Vi synger julen ind” i år.
Derfor a oldes ”blot” en almindelig 3. søndag i adventshøjmesse, og den
e erfølgende lille sammenkomst med glögg og æbleskiver i våbenhuset er
ligeledes annulleret.

17

Nyhedsbrev december 2020
Ja, frem den er jo uforudsigelig for alle, og det gælder naturligvis også for Tybjerghus.
Grundet Covid 19 situa onen, har vi i Caféen må et aﬂyse en hel del arrangementer, bl.a.
Gourmeta en med Mar n Ib, Jensens Madcirkus, års dsarrangement med frokost og
spillemandsmusik o.m.a.
Vi håber at der snart bliver normale forhold igen, så caféen kan bruges l det den er lavet l.
Myndighedernes retningslinjer ændres hele den, så vi vil ikke skrive noget konkret herom de e, men vi føl‐
ger naturligvis alle regler i . de arrangementer, vi får mulighed for at a olde, også fremadre et.
Den ”s lle d” bliver imidler d brugt l at ﬂi ge er gået i gang med at rydde det dligere bu kslokale l at
der kan blive igangsat arbejdet med nyt gulv, lo er og malet, så det kan blive et dejligt ak vitetsrum hvor der
kan spilles billard, bordtennis, bordfodbold, dart m.m. Desuden vil rummet forholdsvis nemt kunne ryddes, så
der kan gøres plads l andre ak viteter, som f. eks Tybjerghus Fitness onsdage e ermiddage, som Je e
Sepstrup står for ‐ se hjemmesiden.
Vi savner ﬂere frivillige l at hjælpe med det prak ske arbejde l de e ak vitetsrum, som tømrerarbejde,
maling osv.– så har du hænderne skruet godt på, og har lyst l at give en hånd med l hvad som helst, så kon‐
takt Sepper på tlf. 2087 3317.
Vi vil rig g gerne have ﬂere frivillige l at deltage i det arbejde, der står foran.
En glædelig nyhed om, at det er lykkedes Landsbyforeningen og Lokalrådet at få indsamlet og bevilget midler
nok l etablering af legeplads, kom ind i oktober måned, så vi glæder os l, at der kommer naturlegeplads på
Tybjerghus´ areal.
Det er naturligvis ved at være svært at holde skansen økonomisk, fordi der stadig er faste udgi er, der skal
betales l varme, strøm, forsikringer osv. Når der ikke er ak viteter der kan bidrage l indtægt, tærer det på
det lille overskud, vi havde formået at få indbragt e er købet af ejendommen. Vi håber derfor at få del i den
hjælpepakke, som Næstved Kommune netop har etableret l forsamlings‐ og kulturhuse i kommunen.
Heldigvis er der stadig en del erhvervssponsorer, der igen i år yder et sponsorbidrag l stø e for Tybjerghus.
Det er vi rig g taknemmelige for og vil gerne sige tak for i denne anledning, det er en meget vig g stø e for os
i disse der.
Er du erhvervsdrivende, og har du lyst l at stø e os med et sponsorat, så kontakt Tina på tlf. 2757 2113
eller mail l tybjerghus@gmail.com.
De ﬂinke erhvervssponsorer er p.t.:
Tybjerggård
Nikolaj Coster Waldau
Broksø Gods
Parkland Maskinservice
E. Elingård Skovadministra on
Forsikringsmægler Tina Olsen
Det var lidt status omkring Tybjerghus, hermed vil vi ønske alle en rig g glædelig jul og et godt nytår
Vi ses i Tybjerghus.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Tybjerghus
Tina Olsen ‐ Formand
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Frk. Søndergaard
Blomster og brugskunst
Åbningstider i julen

Lillejuleaften
9-18:00
Juleaftensdag
9-15:00
1. juledag
10-15:00
2. juledag
10-14:00
###########################################
##########################
27/12
10-15:00
28/12
10-15:00
29/12
10-17:00
30/12
10-17:00
Nytårsaftensdag 10-17:00
1. januar
Lukket
################################
############
Frk. Søndergaard
Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle
Telefon 2964 6135
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Nyt fra Tybjergspejderne
Skovmandsøksen 2020
Vi har tradi onen tro a oldt skovmandsøksen, hvor vi startede
med en tur i kirke, e erfulgt af et lille løb med 10 opgaver, og
slu ede af med uddeling af årsstjerner.
Og vinderne af årets Skovmandsøksen blev…. JULIA OG MAGGI!!

Vi havde to senior spejdere, som ﬁk deres 10 årsstjerne. De star‐
tede begge da de var 5 år, og har fortsat lige siden. Vi havde
besøg af en fra Valdemar distrikt, som holdt en pæn tale l
dem.
I år, grundet COVID‐19 restrik onerne, har vi ikke kunnet have alle forældre og familiemedlemmer l, at
deltage ved uddeling af årsstjerner .

Bålhygge e er stabadserne

Program for Tybjergspejderne

Ledere i Tybjergspejderne
6 ‐7 år Bævere: S ne
8 ‐10 år Ulve: Mikael
11 –13 år Junior: Me e
14 ‐17 år Senior: Me e

Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle

Gruppeleder i Tybjerg:
Helge Christensen
Tlf. 5550 0605. hbc@dlgmail.dk

Sidste mødea en inden jul: 16. dec.
Første mødea en e er jul: 6. januar

Følg Tybjerg spejderne på Facebook.
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JULEMARKED PÅ
HERLUFLILLE MØLLE
Den gamle mølle i Herluﬂille er fyldt med tradi oner ‐ her i
blandt julemarkedet i december, hvor der er pyntet op, og der
lbydes diverse jule ng samt spiselige lækkerier.
Desuden salg af juletræer pyntegrønt.
Der er åbent følgende dage i julemåneden:

Søndag d. 6. Weekenderne 12.-13. og 19.-20. Alle dage fra kl. 10 -15.

OBS! Havetraktortræf Lørdag d. 12. december kl. 10-13
OBS-OBS!! Møllelauget indkalder l generalforsamling
rsdag d. 9. marts i Kirkely, Tybjerg
Mere info i Sognebladet l februar.

Er du en hund
efter at
læse de bedste nyheder
fra lokalområdet?
Så læs SOGNEBLADET –
Eller skriv selv!
Sognebladet læses også udenfor omdelingsområdet samt af alle byrådsmedlemmerne og har fået stor anerkendelse.
Annoncer derfor gerne i

som omdeles til godt 800 husstande
og har de billigste
annoncepriser. Se side 3.

Kontakt sb.redaktion@gmail.com
eller ring 2577 8129
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Til alle gravstedsejere
Menighedsrådet for Tyvelse Pastorat har beslu et at ensre e den årlige betaling for alle fem
kirker i Pastoratet. På nuværende dspunkt har nogle kirker helårlig betaling og nogle kirker
halvårlig betaling.
Nogle kirker betaler forud og andre bagud, det er et krav fra Provs et, at der betales forud.
At ensre e betalingen l at være helårlig og forud, vil give pastoratet en administra v bespa‐
relse, hvorfor man har beslu et de e.
Det vil desværre give nogle gravstedsejere lidt besvær med to fakturaer med kort ds mel‐
lemrum, hvilket vi beklager. Har man vanskeligheder med at betale, er man velkommen l at
ringe eller skrive l ledende graver Camilla Bobek på tlf. 5174 4082 eller mail Tyvelse‐
vrangstrupkirke@outlook.com, så ﬁnder vi en løsning på problemet.

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________

Forsikringsmægler
Tlf. 27 57 21 13
Mail: o@danskforsikring.dk

Forsikringsmæglerne DFM Aps

Jeg har så meget at fortælle om dine muligheder,
at der er ikke plads nok her.
Ring og aftal et møde med mig!
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REGLER FOR LEJE AF SOGNEHUSET ”KIRKELY ” I TYBJERG
Menighedsrådet har beslu et, at man kan leje huset, dersom det er ledigt, l følgende ak vi‐
teter: folkekirkelige som f.eks. begravelseskaﬀe, recep on ifm. vielse eller dåb.
Desuden l arrangementer af folkelig art. Der foreﬁndes storskærm og fremviser l ﬁlma e‐
ner.
Dog henvises l Tybjerg Forsamlingshus ved ﬂere end 30 deltagere. I huset er der følgende
køkkenfaciliteter: kaﬀemaskine, elkedel samt service l 35 deltagere plus opvaskemaskine
Der kan ikke produceres varm mad i huset.
Ansøgning om leje af lokalerne og udlevering af nøgle a ales med Inge Broms på tlf. 2481
2287 eller e‐mail inge.broms@privat.dk. Nøglen kan evt. a entes hos graver Anne e Olsen
e er nærmere a ale på tlf. nr. 2129 2292.
Lejer er ansvarlig for, at lokalerne aﬂeveres i samme stand, som de modtages. Det betyder, at
der er ryddet op, vasket op og gjort rent. Borde og stole placeres e er anvisningerne. Der
s lles rengøringsmidler l rådighed. Evt. ituslået porcelæn og beskadiget inventar ersta es af
lejeren.
Ved leje betales et bidrag l dækning af de faste omkostninger, der er ved at drive Kirkely.

Betaling pr. arrangement er kr. 350,- kontant.
Eller beløbet overføres l Danske Bank konto: 3409-11552935

TBC Byg & Anlæg
Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde
- tag
- udskiftning af vinduer og døre
- renovering
- til- og ombygning
salg og montering af vinduer og døre
til fordelagtig pris.
Ring og få et uforpligtende tilbud

Tlf. 2045 8856
Suså Landevej 76
4160 Herlufmagle

E-mail: timchristensen@live.dk
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Medita v Musikgudstjeneste – hør eller genhør den i radioen
Onsdag den 11. november var der Medita v Musikgudstjeneste i Sandby Kirke.
Musikerne: Lars Skov Opsahl spillede på saxofon, Louise Trojahn sang og Poul Corﬁx Dysgaard
Jensen på el‐klaver.
Denne gudstjeneste bliver radiotransmi eret fredag den 18. december kl. 19:00 på frekven‐
sen: 104,5, som hedder Radio So , når der ikke sendes fra Næstved Lokalradio (NLR). Man kan
også ﬁnde den via Næstvedlokalradio.dk
Programmet for gudstjenesten er:
Præludium: ”Come Sunday” af Duke Ellington
Velkomst – Pia
Musik/instrumental: ”Mon Amour” af Joaquin Rodrigo
Læsning – Pia
Musik/sang: ”Her vil es, her vil bies” af Brorson/Bergren
Læsning – Pia
Musik/sang: ”Nocturne” af Evert Taube
Læsning – Pia
Musik/sang: ”Na en er så s lle” af C.E.F. Weyse
Bøn, Fadervor, Velsignelse – Pia
Postludium: ”Nu er jord og himmel s lle” af C.M. Bellman
Pia Abery Jacobsen, sognepræst
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Endelig blev det oktober måned. Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn havde i nogle måneder ven‐
tet svar på om Nordea‐fonden med deres her‐bor‐vi pulje, havde godkendt ansøgningen om en
naturlegeplads l byens børn, unge og glade mo onister.
Og de ﬂere måneders venten og en masse forarbejde, skulle altså vise sig at gi’ pote. Nordea‐
fonden var nemlig meget begejstrede for projektet om en naturlegeplads, der skulle samle lokal‐
samfundet på tværs af alle aldersgrupper.
470.000kr har vi modtaget i dona on og de e er vi meget taknemmelige for. Med de penge
(overskud) som vi har modtaget fra Tybjergløbet er vi nu oppe på 500.000 kr., og med de penge
skal vi have bygget en længe ventet naturlegeplads, midt i Tybjerglille Bakker.
Tybjerghus har lagt grund l, nærmere betegnet den gamle køkkenhave. (Bag P‐pladsen ved Ty‐
bjerghus. Red.)
Vi er i fuld sving med at få de sidste detaljer på plads inden PlanLeg oﬃcielt kan gå i gang; bl.a. skal
der beskæres og fældes et træ, så er det noget, du har lyst l at bidrage med, så giv endelig lyd l
enten Tybjerghus eller Landsbyforeningen.
Endnu engang tak l alle jer der deltog, da vi skulle have taget et billede l Nordea‐fonden, det var
virkelig et fantas sk billede, som fangede os alle med et smil på læben.
Tak l vores lokale fotograf og medborger Pernille Malmstedt.
Vi glæder os meget l, at projektet står klar og a ængig af covid‐19, håber vi at kunne invitere l
indvielse af legepladsen snarest.
På vegne af Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn
Maria Pedersen

Foto: Pernille Malmstedt
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En læsehøjthistorie i ventetiden…

Søren Spidsmus store kærlighed
Sneen faldt tykt og tæt udenfor. Ilden buldrede i skorstenen – og det var juleaftensdag!
Søren Spidsmus lå behageligt henslængt i sin lille skotøjsæske, der stod oppe på
loftet over den gamle købmandsgård. Æsken var godt polstret med gamle kludestumper, og var så tæt placeret op ad skorstenen at han kunne mærke den dejlige
varme.
Søren Spidsmus var godt tilfreds. Der var udsigt til den bedste jul nogensinde,
og det var der flere gode grunde til. For det første var der jo Mette Markmus!
Den lille dejlige, lysebrune damemus han havde truffet en dag ovre i stalden. Og
så var der hans egen vidunderlige hemmelighed. Den hemmelighed der havde
gjort ham til den mest tilfredse og lykkelige mus på hele egnen. Den hemmelighed der havde givet ham mod til i dag, at bede Mette Markmus om at gifte sig
med ham. Aldrig mere sulte – aldrig mere fryse – og aldrig mere være alene. Og
alting skyldtes hans hemmelighed – hullet!
Nede i køkkenet stod der et køleskab stopfyldt af de dejligste juleretter – lige til at spise! Køleskabet havde
ved en flytning fået et slag i det ene hjørne, og med tiden var kanterne blevet lidt rustne og møre. Og her i
sidste uge var det lykkedes for ham at fjerne så meget af det rustne metal, at han kunne krybe ind. Isoleringen
og plastikken havde ikke voldt Søren nogen problemer, og heldet havde da også været på hans side. Det lillebitte hul der førte ind til alle herlighederne var skjult bag en lille afrimningskasse så den ikke var synlig når
husets beboere kom for at hente noget. Det hele var ganske tilfredsstillende, tænkte han – bare man var en
smule forsigtig med, hvor man gnavede – og hvad man gnavede i.
Og her – denne aften skulle Mette komme! Og sammen skulle de leve lykkeligt til deres dages ende, lunt og
godt og med masser af mad. – Joe, der var lyse og gode udsigter til en ganske usædvanlig jul på loftet.
Så! – Nu var hun der! – En ganske svag puslen henne i hjørnet varslede om den lykke, der ventede ham, ja
han kunne næsten fornemme alle de små museunger nede i den anden ende af skotøjsæsken. Det var nu godt
at der var rigeligt med plads.
”Hallo! - Er du der, Søren?” Mettes spinkle stemme fik hjertet til at hoppe helt op i halsen på den forelskede
Søren Spidsmus.
”Herovre”, hviskede han! ”Her i æsken! Skynd dig at komme indenfor.”
-”Næh! Hvor er her altså nydeligt”, sukkede den lille yndige Mette Markmus! ”Og så rent overalt!”
”Synes du? – Jamen – jamen – hvis du vil have mig, så kan du blive boende her hele livet!” Sørens hjerte bankede helt vildt, medens han ventede på sin elskedes svar.
”Det vil jeg da rigtig gerne, Søren! – Og hvor er det romantisk, at du sådan valgte juleaften til at spørge mig.
Jeg tror godt, at jeg kan blive lykkelig her. – Men er du sikker på at der er mad nok til en musefamilie har i
huset?”
Se det var jo lige det spørgsmål Søren havde ventet så spændt på. At kunne fortælle Mette Markmus om
hullet! Det skulle være hans jule- og bryllupsgave til hende. – Og så fortalte han.
Mette var virkelig imponeret og ville straks ned og smage på alle lækkerierne.
”Jae! – Men du må være forsigtig”, advarede Søren! ”Der må jo hverken ske dig eller hullet noget! Hvis du
hører nogen komme, må du straks løbe ud! Der er en stor, gammel sort hankat dernede.”
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”Ja, ja! Jeg skal nok være forsigtig. Vis mig nu bare vej, lille mand,” tilføjede hun kælent.
Stolt fulgte Søren sit hjertes udkårne ned i køkkenet, ledte hende gennem fadeburet, over hylderne og til hjørnet på køleskabet, hvor hullet var.
”Det er jo ikke så stort”, hviskede han da de stod foran hullet. ”Og du må passe på at du ikke spiser så meget
at du ikke kan komme ud igen!”
”Jae jae. Jeg skal nok passe på”. Synet af den dejlige ost, de røde spegepølser og alt det andet der befandt sig i
skabet, fik hendes øjne til at lyse med en næsten ekstatisk glans.
Søren stod på vagt udenfor, og glædede sig over hendes appetit. Det var hans mussekone, og det var ham, der
havde sørget for, at alt dette var deres. Men en lille bekymret rynke begyndte at komme frem på hans pande.
Mette var slet ikke til at styre derinde. Hun var gået i gang med det hele, og helt uden forsigtighed.
”Pas nu på,” hviskede han ind gennem hullet! ”Du bliver for tyk!”
Mette havde slet ikke tid – eller lyst til at svare, men gnaskede ivrigt videre på alle de rare sager.
Søren Spidsmus blev mere og mere fortvivlet. Det var helt tydeligt, at Mette slet ingen fornuft havde mere.
Hun blev bare tykkere og tykkere, og med en bedrøvet mine satte Søren sig ned på stengulvet og ventede på
den uigenkaldelige afgørelse. Han sukkede dybt og resigneret, det var umuligt at stoppe Mette Markmus nu –
og i øvrigt ville det også være for sent. Hullet var alt for lille for hende, når hun engang havde fået nok.
Søren hørte konen i købmandsgården komme ind og lukke køleskabsdøren op. Han hørte Mettes fortvivlede
skrig, da det gik op for hende, at hun ikke kunne komme tilbage gennem hullet. – Og han hørte konen kalde
på katten, der trods sin alder alligevel fik stablet så megen kraft på benene, at kampen i den underste del af
køleskabet blev kort.
”Ak ja! Tænkte Søren ”Den lykke blev kort! Bare mus og mennesker ville lære at kende deres begrænsninger.
Grådighed og ufornuft er skyld i mange ulykker.”
Hullet blev selvfølgelig stoppet, og der kom både fælder og gift i den gamle købmandsgård, så Søren Spidsmus måtte tage til takke med, hvad der nu var at finde i lader og udhuse. Skotøjsæsken havde han dog, og her
var der både varme og hygge. Så alt taget i betragtning – så blev der alligevel en god jul på loftet over den
gamle købmandsgård.
Skrevet af Ib Raug

Havde Mette Markus haft et hamsterhjul den jul, mens hun grådigt åd,
var historien endt med smil og ikke gråd. (red.)
27

Pilgrimsvandring i december og januar
I anledning af julen a oldes der en vandring i december og en i januar måned.
Torsdag den 17. december kl. 15:00
Skumringsvandring ved Kongskilde Naturcenter. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Kongskilde Frilu sgård Naturcenter, Skælskørvej 34, 4180 Sorø og går en tur på ca. 3
km i skumringen. Udgangspunktet for vandringen er julen.
Der vil blive læst tekster om Maria, og målet er at se stjerner, hvis det er muligt. Det er et naturskønt,
bakket område med skove og søer. Hvis vejret er klart, går vi højt l vejrs på en bakke, hvor det er mu‐
ligt at se søerne. Er det overskyet ,vil vi i stedet gå l søbredden ved Tystrup Sø.
Jeg sørger for lygter, så vi kan gå i mørket. Turleder Pia Abery Jacobsen. Da vi ikke må være ﬂere end
10, er lmelding nødvendig. Der vil dog være mulighed for at vi kan dele os op i to hold, hvis ﬂere l‐
melder sig.
Tilmeldingen er mulig fra den 6.-15. december mellem kl. 9-16 hos
præstesekretær: Jannie Aagaard Jacobsen på jaj@km.dk eller tlf. 6062 1787

Lørdag den 2. januar kl. 15:00
Hellig Tre Kongers vandring fra Næsby Kirke l Kongsgården. Vi starter med en andagt i
Næsby Kirke og dere er går vi i de smukke omgivelser fra bakketop l bakketop i et fro‐
digt område gennem marker, krat og engdale. Vi kommer l at krydse Suså, som løber
neden for bakkerne.
Vi mødes ved Næsby Kirkes parkeringsplads, Næsbyvej 36, 4171 Glumsø og går en tur
mens det bliver mørkt og afslu er julen med en vandring, hvor vi mindes De Hellige Tre
Konger. Jeg sørger for lygter, så vi kan gå i mørket.
På grund af Coronarestrik oner må vi højst være 10 personer, derfor er lmelding nødvendig.
Det er muligt at lmelde sig i perioden 6.-15. december mellem kl. 9-16 hos
Jannie Aagaard Jacobsen jaj@km.dk eller tlf. 6062 1787 Turleder Pia Abery Jacobsen
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KLINIK KJÆR –
MASSAGE FOR ENHVER
Fysiurgisk massage
Helkrops Massage Varighed: 60 min (inkl. af/påklædning)
‐ dybdegående massage af hele kroppen inkl. ansigtsmassage 400 kr.
Delkrops Massage Varighed: 30 min (inkl. af/påklædning)
‐dybdegående massage af ryg/skuldre/nakke eller arme/ben. 200 kr.
Thai-yoga massage Varighed 90 min. 500 kr. Stolemassage 20 min. 150 kr.
Ansigtsmassage 20 min. 150 kr. Fodmassage 20 min .150 kr.
Akupunktur fra 50 kr.
Betaling kontant el. via mobilpay. Tidsbes lling på tlf. 2871 0289
Klinik Kjær v/Heidi Kjær, Smedebakken 80 - 4160 Herlufmagle
Hjemmeside: klinikkjaer.simplesite.com - Facebook: klinikkjaer@facebook.dk

3-dages pilgrimsvandring på Møn (Camønoen) fra den 11.-13. juni 2021.
Vandringen vil foregå på Østmøn, og vi vil bo på Camp Møns Klint. Den daglige vandring vil være på ca.
20 km. Hvis vejret er klart, er der mulighed for Dark Sky.
Nærmere detaljer følger i næste nummer af Sognebladet,
hvor der også vil være mulighed for lmelding.
Pia Abery Jacobsen
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Udstillinger i Tybjerghus Café
Vi er rigtig glade for, at der er nogle lokale kunstnere, som vil udstille
deres billeder i Caféen. Billederne liver op på væggene og skaber en god
stemning i rummet.
Typisk aftales der 3 måneders-udstilling., men det kan godt være kortere eller længere tid.
Har du lyst at udstille dine værker - så kontakt udstillingsansvarlig
Pia Petersen på 5155 4900
eller send en mail til tybjerghus@gmail.com,
så vil du blive kontaktet.
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MARKEDSPLADSEN
Markedspladsen er en køb/salg/
bytte-rubrik for private. Her
kan I indrykke en lille annonce,
dersom I søger noget, I vil af
med, bytte med, ja næsten
hvad som helst. Dog må levende
dyr ikke bortgives!
Det er ganske gratis!! Ring eller
skriv til redaktionen.
Tlf. 2577 8129 - mail
mail sb.redaktion@gmail.com

ServiceSpalten

I denne spalte vil der vises f.eks. vig ge ændringer i ar‐
rangementer.
Der kan også i sidste øjeblik, før bladet trykkes, komme
nye oplysninger, som er aktuelle for den på‐
gældende måned, og som vil være uaktuelt at bringe i
næste måneds blad.
Men mulighederne er mange, og har læserne/
annoncørerne en pludselig ændring l arrangementer, er
I velkomne l at kontakte redak onen.
De e er en gra s service, men selvfølgelig kan der ikke
her bringes længere indlæg eller nye hele annoncer. Kun
korte meddelelser.
Kender I www.glumsø netavis? En meget informa v
orientering om aktuelle begivenheder -og så er Sognebladet i farver med i sin helhed!

De bedste ønsker for en
glædelig jul

samt for et godt
og lykkeligt nytår
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OPSLAGSTAVLEN
Se opslagsskabet uden for Caféen om arrangementer.
Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om lbud.
Besøg tybjerghus.dk Vi er også på Face Book.

DECEMBER
6., 12.-13 . samt 19.-20. Julemarked på Møllen
6. lør. Julestue starter på Faaarebækgaard. Se s. 8
7. man.. Kino Kirkely. ”Lincoln” Se s. 9
10. tors. Kreativ Café
12. lør. Julemarked på møllens samt Havetraktortræf . Se s. 21
16. ons. Hverdagskaffe

Kl. 10:00-15:00 Herluflille Mølle
Kl. 10:00 Råsøvej 14, Hjelmsølille
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 10:00 Herluflille Mølle
Kl. 14:00 Tybjerghus Café

VED REDAKTIONENS AFSLUTNING KAN DET IKKE LOVES, AT DER EFTER NYTÅRSGUDSTJENESTERNE
I TYBJERG D. 31. DEC. OG I VRANGSTRUP D. 1. JANUAR KAN ØNSKES GODT NYTÅR MED
KRANSEKAGE OG BOBLEVAND I VÅBENHUSET.

JANUAR 2021
3. søn. Nytårskoncert. Se s. 15
14. tors. Kreativ Café
18. man. Suså Egnshistoriske Foren. Se venligt på foreningens
hjemmeside, om der kan afholdes foredrag denne aften
28. tors. Kreativ Café

Kl. 14:00 Aversi Kirke
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café

FEBRUAR
1. man. Kino Kirkely. Program for film i næste blad
Kl. 19:00 Kino Kirkely
11. tors. Kreativ Café.
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
14. søn. Fastelavn. Der foreligger endnu ikke program. Se næste udgave af bladet.
25. tors. Kreativ Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i arrangementerne.
For nærmere info vedr. arrangementerne henvises l side 2,
hvor man kan ﬁnde de respek ve foreninger.
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