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                       KONTAKTBLAD  
FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY --VRANGSTRUP 

 
 OBS!! 

 
Da der kan komme nye restriktioner for, hvor man-
ge/få vi må forsamles, må de her i bladet annonce-

rede arrangementer tages med forbehold.  
Følg derfor selv med, når der kommer nye regler og 

kontakt evt. arrangørerne. 
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FORENINGER & KONTAKTPERSONER 

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 

          AVERSI FALDSKÆRMS CLUB 
 www.aversi.dk 
 Formand: Giacomo Lindorff  
 Tlf. 2487 2441 
 E-mail: formand@aversi.dk 
 

MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,  
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE 
Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287 
Næstformand: Holger Lunden. Tlf. 2020 1070 
Kontaktperson: Signe Jyde Rössing. Tlf. 8175 7047 
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Tove Nielsen, Tlf. 5764 6611 
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: Jette Kinnerup Jensen. Tlf. 4246 6158 
Sekretær: Bente Vistisen. Tlf. 226 4130 
 
 
TYBJERG GYMNASTIKFORENING 
www.tybjerggf.dk 
Bo Schou 
Tlf. 3237 4269 
E-mail: info@schou-handel.dk  
 
 
TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK 
Formand Johnny Sørvin 
Tlf. 2095 2355 
 
 
SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Kontaktperson: Lise Nielsen 
5764 9320, mobil  2964 9317 bedst mellem kl. 17-19. 
 
 
TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
www.tybjergforsamlingshus.dk 
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. 
 
 
LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN 
ww.tybjerg.info 
Formand Jørn Haaber Christiansen  
Tlf.: 2071 9898  
E-mail: lbfformand@tybjerg.info 
 
 
TYBJERG PRIVATSKOLE www.tybjergprivatskole.dk 
Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg 
Tlf. 3220 0080. 
E-mail: skoleleder@tybjergprivatskole.dk  
 
 
FORENINGEN TYBJERGHUS                       
www.tybjerghus.dk 
Formand: Tina Olsen 
Tlf.: 2757 2113  
E-mail: tybjerghus@gmail.com 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN 
 www.tybjerg.info 
 Formand Peter Seedorff 
 Tlf. 2514 1196.  E-mail:  pp.seedorff@gmail.com 
 
 
 
 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 OG OMEGNS 
 FOLKEDANSERFORENING 
 Formand:  Bente Sørensen 
 Tlf.:  2422 8938 
 E-mail: bentes_583@hotmail.com 
 
 
 SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING 
 Formand: Liselotte Andersen 
 Tlf.: 2065 4002 
 E-mail: a.liselotte60@gmail.com 
 
 
 SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING 
 www.susaaegnshistoriskeforening.dk 
 Formand: Anni Dam 
 Tlf. 2215 7333 
 E-mail: dam@guldagergaard.com 
 

 
 RIDERS CUP 
 www.riderscup.dk 
 Kontaktperson: Jesper Poulsen 
 Tlf. 2070 5141 
 E-mail: jaws@waoomail.dk 
 

  

 
 SOGNEBLADETS BESTYRELSE 
 Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355 
 E-mail: sorvin@outlook.dk 
 
 Næstformand: Steen Sepstrup 
 E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com 
 Tlf. 2087 3317  
 
 Kasserer: Knud Arne Jensen tlf. 5764 2300 
 E-mail: krogsoevej2@mail.tele.dk 
      Mobil: 2065 2796 
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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. 

 DEADLINE:  20. NOVEMBER KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                 Forside: 
 

Noget kedelig udsigt fra dagligdagens ”vindue” 
Bladene falder og humøret ditto. 

 

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

              
Tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info  

og på Tyvelse pastorat.dk 

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

Tilbage l normal d!! 
 
Havemøblerne er sat lbage og uret ligeså. Sommer d er slut, landet har igen fået  
normal d, men det er kun rent  dsmæssigt i forhold l døgnet. ”Normal d ”har vi så  
langt fra, og denne lstand kan vi nok forvente at bibeholde  mindst lige l havemøbler  
og ure igen s lles frem. 
 
Selvom november plejer at være en laaang og grå måned, er der dog mange lyspunkter rent socialt, 
idet den slu er med julemarked i Tybjerg og 1. søndag i Advent med familiegudstjeneste med e erføl‐
gende juletræstænding i Sandby. Here er er det pludseligt blevet december med alle de lbud, der 
”lokkes” med såvel helt lokalt  som længere væk. 
 
I denne november a oldes forskellige arrangementer. Desværre har Tybjerg Forsamlingshus også i 
denne måned må et aflyse det ellers store lløbsstykke ”Stegt Flæsk” grundet en vis smi erisiko. 
Alligevel er der  mulighed for at komme ud at spise; læs blot de mange lbud her i bladet. 
 
Midt i denne måned kons tuerer det nye menighedsråd sig. Hvem der bliver formand, næs ormand, 
kontaktperson, kirkeværger osv. offentliggøres i næste måneds blad. 
 
Kan man ikke vente på ”Når du ser et stjerneskud”,  så er der mulighed for at se en hel del her i no‐
vember, idet  såvel Orionederne  (2. okt.—7. nov.) som Tauriderne (20. okt. –10 dec. med max. 11.‐12 
nov.) giver opvisninger på na ehimlen.– det kræver dog skyfri himmel at kunne se dem! Læs evt. mere 
om disse meteorsværme på ne et; stjerneskud bringer al d både glimt i øjet og lidt bedre humør.  
 
God fornøjelse med det hele. 
 
                                  Annegrete 
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BEGRAVELSESKAFFE  
En god afslutning er al d vig g.  

 
Vi kan garantere rolige og harmoniske omgi-
velser og personale, der har fuld forståelse 

for, hvordan I har det netop denne dag.  
 

Kontakt  Lene  Andersen på   
mobil 5168 1349 

eller på www.tybjergforsamlingshus  
for yderligere oplysninger  

Med venlig hilsen                                        

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus  

Kirkelig vejviser 
 

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

 
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 han-
dicapkørsel.  
Bestil venligst dagen før. 
 
2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan 
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,  
tlf. 5577 7272.  
Bestil venligst dagen før.  
 

Sognepræst 
Pia Abery Jacobsen 
Birkelundsvej, 10 Tyvelse 
4171 Glumsø 
 
Tlf. 5764 6014  
mobil  9243 5908 
Mail: piaj@km.dk 
Træffes e er a ale. 
 
Mandag er fridag 
 

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 
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          Aversi                           Tybjerg                       Tyvelse                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

  Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup 

DECEMBER           

6. 2.s. i advent     10.30 PIAJ     

13. 3. s. i advent 10.30 PIAJ         

 20. 4. s.i advent *         14.00 AMAK 

24. julea ensdag   13.00 PIAJ 11.00 PIAJ 15.00 PIAJ   

25. juledag           

26. 2. juledag **           

27. julesøndag     10.30 PIAJ     

31. nytårsa ensdag   14.00 PIAJ       

JANUAR           

1. nytårsdag         16.00 PIAJ 

Gudstjenesterne i november forventes at kunne gennemføres som nedenfor angivet 

* Allehelgen. Se side 6 .   ** Medita v musikgudstjeneste. Se s.22 
*** 1. søndag i Advent. Familiegudstjeneste i Sandby Kirke med e erfølgende adventskomsammen i  
       Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus. Se s. 15 og 18 

GUDSTJENESTELISTEN FOR DECEMBER ER VEJLEDENDE, IDET DET ENDNU IKKE  
ER KLARLAGT, HVORDAN SPECIELT JULEAFTENSDAG OG 1. JULEDAG KAN AFHOLDES. 

* Vi synger julen ind,  se s. 17.   ** Ingen gudstjeneste ‐ ej heller i Glumsø Pastorat 
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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 

Torsdag  d. 5. november v/kons tueret sognepræst Susanne Rousing 
 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen  
 

 
Kirkens ak vitetskalender 

 
NOVEMBER: 
 1. Allehelgensgudstjeneste. Se s.  Se herunder    Kl. 17:00 Tyvelse Kirke 
11. Medita v musikgudstjeneste. Se s. 22    Kl. 19:00 Sandby Kirke 
19. Offentligt menighedsrådemøde. Kons tuerende møde Kl. 19:00 Tyvelse Præstegård 
22. Højmesse. Kirkeårets  sidste .gudstjeneste.    Kl. 09:00 Tybjerg Kirke 
22. Pilgrimsvandring . Se næste side     Kl. 14:00 Svenskeklø en 
29. 1. søndag i advent. E er gudstjenesten : se  side  15  Kl. 14:00 Sandby Kirke 

  Kursus 3.-5.  samt 23.-24. november. Fri 25.-27. november. 
Friweekend 28.-29. november Alle dage inkl. 

Præstens fridag er mandag 

Allehelgensgudstjeneste  
søndag d. 1. november i Tyvelse Kirke kl. 17:00 

Allehelgen falder al d første søndag i november. Det er en søndag l minde om de døde, både dem vi 
selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem genera oner. 
 
Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt rum l at mindes og 
sørge over dem, vi har mistet. I Tyvelse Pastorat bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst 
op, hvis man ønsker det. Under oplæsningen tændes der lys for de døde.  

På grund af corona situa onen er det ikke muligt at programsæ e ak viteter i december  
måned, bortset fra pilgrimsvandringen den 17. december. Se næste side. 

Tors. 17. Pilgrimsvandring fra Kongskilde Naturcenter kl. 15:00 
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Præstens hjørne 
 
I år kan det ikke undgås at jeg, der anser mig selv for i nogen grad at være oms llingsparat og lhænger af nye 
tanker og ideer, for en gangs skyld kan komme l at synge sætningen: ”Rør blot ikke ved min gamle jul!” 
For når jeg sammenligner e eråret for et år siden, bliver det fuldstændig klart at meget er ændret.  
2020 var et år, hvor vores oms llingsparathed blev sat på en alvorlig prøve.  
OG DET GÆLDER OGSÅ DEN KOMMENDE JUL! 
 
Jeg har i skrivende stund ikke noget overblik over, hvordan december måned kommer l at se ud, alene af den 
årsag, at al ng er a ængigt af smi etal.  
Hvor er vi blevet gode l at se på sta s kker og sammenligne tallene fra dligere med nu, og l at sammenligne 
os med udlandet! 
Hvor har der været mange restrik oner! Når vi holder gudstjeneste, dåb, konfirma on, bryllup, begravelse, skal vi 
holde os opdateret med den seneste udvikling af Covid‐19, med regeringens og biskoppens pålæg.  
Det betyder meget, når vi skal holde fest eller vil tage afsked med et elsket menneske. Det betyder meget, at vi 
ikke kan give hinanden et håndtryk. Et lille ekstra klem l en påmindelse om at vi tænker på hinanden.  
Men vi skal passe på hinanden ved at holde afstand. Nogle gange er det nemmere end andre. Og jeg tænker at vi 
alle sammen i nogen grad må give a ald på behovet for at give hinanden omsorg og vise hinanden omtanke.  
Vi må på forskellige måder forsøge at kompensere for det begrænsede fysiske møde.  
 
Pia Abery Jacobsen, sognepræst 

Pilgrimsvandring 
 

Det er netop blevet beslu et i provs et at pilgrimsvandringerne fortsæ er også i vinterhalvåret.  
E er at min kollega, Anne‐Gi e Møller Forslund, og jeg har etableret en vandrekirke i provs et er 
der skabt en forventning om, at vandringerne kommer l at foregå hele året.  
Det er der god mening i – i denne corona d. For restrik onerne er ikke så skrappe udendørs som 
indendørs. Mange mennesker har mere mod på at komme med ud at gå, end på at gå ind i vores 
kirker, hvor faren for smi e er større.  
Sam digt er der god lslutning l pilgrimsvandringerne. Vi er mellem 10‐20 personer ude at gå 
hver gang. En pilgrimsvandring ligner ikke en almindelig vandretur. Det er en vandring, som giver 
s lhed og ro l at trække sig lbage fra hverdagens stress og jag. Og at få lov l at være langsom.  

 
Det kan begge dele være en udfordring, når man går med konfirmander, men de klarer det i de fleste lfælde 
meget fint.  
Undervejs holder vi pauser, hvor lederen af turen holder en andagt. Det kan være nogle tekster, der bliver læst 
op, bønner der bliver bedt, og i mange lfælde synger vi også sammen.  
Nu forsøger vi os med vandringer også i de kommende måneder. De kommer nu i højere grad end før l at foregå 
udenfor kirke den.  
Programmet for de kommende måneder ser således ud: 
Søndag den 22. november kl. 14:00: pilgrimsvandring l Svenskeklø en. Turleder AGF 
Torsdag den 17. december kl. 15:00: skumringsvandring ved Kongskilde Naturcenter. Vi mødes på parkerings‐
pladsen ved Kongskilde Frilu sgård Naturcenter, Skælskørvej 34, 4180 Sorø og går en tur på ca. 3 km i skumrin‐
gen. Hvis vejret er klart går vi højt l vejrs for at se stjerner. Hvis det er overskyet går vi l strandbredden ved Ty‐
strup Sø. Turleder PJ 
Lørdag den 2. januar kl. 15:00: Hellig Tre Kongers vandring fra Næsby Kirke l Kongsgården. Vi mødes ved Næs‐
by 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.  

SE VENLIGST S. 14 MED KIRKENS CORONA-REGLER! 
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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. 2. november kl. 19:00 skal I se 
 

den prisbelønnede franske film Amour. De pensionerede musiklærere Geor‐
ges og Anne får et chok, da Anne pludseligt får et slag lfælde og ensidig lam‐
melse af kroppen. Filmen følger parrets kampe med de stadigt mere uværdi‐
ge forhold  i takt med, at Anne bliver dårligere. Det er en stærk men smuk 
film, hvor der ikke siges så meget, men lader musikken udtrykke følelserne.  
 

 

 

 

Caféen byder på hverdagsglæder  
HVERDAGSKAFFE   
 
                           Onsdag d. 18. november kl.  14:00-16:00 er der igen hverdagskaffe med tre slags ka-               
                 ger. Ingen lmelding, men vi for adgang ved 25 personer. Pris  35 kr. 
 

 
HVERDAGSMAD  for børn og deres forældre plus andet god olk 

 
Så er der hverdagsmad igen. Det bliver onsdag d. 4. november kl. 17:30 –19:00. Menuen 

står på gullasch og kartoffelmos. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du bes lle og 

a ente maden, hvis du selv medbringer bø er l maden. 

 

Grundet omstændighederne kan der højst være 25 i cafeen, og når man bes ller, skal man angive,         
hvor mange man lmelder. Vi vil sørge for, I kommer l at side gruppevis i forhold l bes lling. Så 

lmeld kun dem, I vil side i gruppe med. 

 
Prisen er 40 kr. pr. person, som er fyldt 2 år. Børn under 2 år spiser gratis. 

 Tilmelding/bestilling skal ske med SMS eller telefonisk til 2167 4483. 
 

 

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 fore-
s llingen. Dét kan vist ikke gøres billigere i ”hjemmebiografen”. 

Pga. Covid19 –restriktionerne er der plads til  15 personer, således at alle får mulighed for at 

sidde med afstand, men alligevel med god udsigt til lærredet! Der kan som sædvanligt ikke 

bestilles pladser, man møder blot op! 
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Frk. Søndergaard   
Blomster og brugskunst 

              Tirsdag -  Fredag   10-17:30 
              Lørdag -  Søndag   10-15:00 

 
Frk. Søndergaard Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle 

Telefon: 2964 6135  
     Fb: Frk Søndergaard  v/ Britt S. Madsen 

20-års jubilæum i Hjelmsølille 
 

December 2000 åbnede Jane og René Rasmussen på Hjelmsølillevej dørene op for naboer og venner 
l deres juletræsmark. De solgte ca. 10 juletræer det år.  Det var ikke meget, men der blev skabt en 

drøm om et stort julemarked med boder ved siden af deres juletræer.  
 
Denne drøm er i dag gået i opfyldelse. I dag holder ægteparret l på Råsøvej 14, Hjelmsølille på Faa-
rebækgård, hvor de har sat to af de gamle grisestalde i stand l boder og julestue med borde og 
stole.  År e er år kommer såvel  trofaste som nye kunder, der lige skal ud og fælde juletræet, før de 
skal ind i varmen og besøge boderne og l sidst spise de helt nybagte æbleskiver fra panden og ny-
de et glas gløgg/varm kakao l. 
 
Pga. corona kan Jane og René desværre ikke fejre deres jubilæum, som de havde ønsket det. De 
forsøger dog at skabe den hygge, som  der plejer at være. I år med sprit og afstand. Mundbind bli-
ver et nyt syn hos dem pga. servering.  
Parret har bl.a. været i Sverige og købt gamle hestevogne og slæder, som står udenfor. Her kan gæ-
sterne tage billeder af familien og evt. lægge på facebooksiden ”Renés juletræer”, hvor der ligger 
såvel gamle som nye opslag. Indenfor vil der være et elektrisk juletog, som skal skabe glæde hos de 
yngre gæster.  
 
I år åbnes dørene l det årlige juletræssalg og boder lørdag den 21. november og helt frem l den 
23. december. Hver weekend vil der være salg i boderne og være mulighed for at købe nogle æble-
skiver.   
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Så er Rapshalmspiller fra AJ Energi og Strø endelig kommet l Sjælland!  
Det har ind l nu hovedsageligt været hesteejere i Jylland, som har ha  glæde 
af produktet. 

P.S. Strøelse og Energi bliver eneforhandlere af produktet på Sjælland. 
 
Produktet har længe været og er stadig e erspurgt af mange hesteejere på Sjælland og vi er nu i 
stand l at levere de e bæredyg ge og mere miljørig ge produkt, som er frems llet af 100% raps-
halm. 

Nyt på Sjælland - 
STRØELSE AF 100% RAPSHALM 

Ved anvendelse af Rapshalmpiller opnås et bedre miljø i stalden for både hest og ejer, da produktet 
har en ekstrem sugeevne der binder ammoniakken i strøelsen og holder overfladen i boksen tør. 
Strøelsen har desuden et minimalt støvindhold. 
 
Rapshalmspiller leveres på 1 palle med 1.080 kg (60 sække á 18 kg), som rækker l 1 hest i ca. 1 
år. Det er også muligt at få mindre levering, f.eks. ½ palle, som rækker l 1 pony i ca. 1 år. 
 
Vi har et udleveringslager centralt i Haslev for dem, som selv ønsker at a ente Rapshalmpillerne. 
Der er mulighed for at få Rapshalmpillerne fragtet direkte l stalden e er a ale. Se mere om pro‐ 
duktet på www.ps‐rapshalm.dk 

Vi – P.S. Strøelse og Energi – er stolte af, at vi nu har mulighed for at imødekomme hesteejeres øn‐
ske om at anvende et 100% naturligt og miljøvenligt produkt i stalden, og vi ser frem l at levere 
Rapshalmspillerne l jer. 

Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale vedrørende produktet – 
vi kommer gerne på besøg i stalden. 

De bedste hilsner 
Mikkel, Pia & Chris an Sørensen 

 

P.S. Strøelse og Energi  
   Tornelundsvej 15  Aversi 4690 Haslev 

  A entningsadresse Lysholm Allé 86  4690 Haslev 
 
 Tlf. 5350 5389. 

Mikkel  9388 1510 
Pia 5389 2507 

Chris an 9389 2507 
Mail: info@ps-rapshalm.dk  
Web: www.ps-rapshalm.dk 

CVR. 41060166 
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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 
 

JULEMARKED I TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
28. OG 29. NOVMBER 2020 

Kl. 10:00-16:00 

                   Solveig Olsen 
          Tlf.: 2070 6616 
           E-mail: sool4773@yahoo.dk 
 
          Christian Jensen 
          Tlf.: 2921 9599 
                   E-mail.: chrt66@gmail.com 
  

                    Mitzi Jensen 
                   Tlf.: 2076 7473 
                           E-mail: mije7107@live.dk 

Kom til julemarked i dit nærområde. 
 
Der afholdes et hyggeligt lille julemarked i Tybjerg Forsamlingshus d. 28. og 29. november 
fra kl. 1000 til 1600. 

 
Der vil være stande med Aloe Vera produkter, håndarbejde, juleting, 
juledekorationer og Sydafrikanske kvalitetsvine, m.m. 
Der vil også være salg af gløgg og æbleskiver samt kaffe og te m.m. til 
rimelige priser. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Laver eller sælger du smykker, glas eller helt andre ting, er du velkom-
men til at kontakte en af nedenstående, så du også kan få en stand på 
julemarkedet i Tybjerg Forsamlingshus  
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Tybjerglille Bakker 
Tlf. 5764 2018 

info@susaa-auto.dk 

 Repara oner 
 Forsikringsskader 
 Prøvesta on 
 Test også af nye biler 

 Plæneklippere 
 Rustskader 
 Bilsalg 
 Dækski  

Samarbejdspartne-

 
 
 
 

  Dansk Honning sælges 
 

40,-/glas 
3 for 110,- 

 
Knud Jensen 
Krogsøvej 2 
20652796 
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Hvilke coronaregler gælder i kirken? 

Det almindelige forsamlingsforbud gælder ikke indenfor, og du behøver ikke bruge mundbind. Få her et overblik 
over, hvilke regler der gælder i kirken. 

I kirken skal man sidde med én meters afstand mellem hinanden (og to meter, hvis der er sang), medmindre man 
er fra samme husstand. I mange kirker betyder det, at kun hver anden bænkerække er i brug, blandt andet her  l 
en konfirma on i Sankt Lukas Kirke i Aarhus.  

Du må gerne sidde tæt med din husstand 
Selvom flere personer sidder tæ ere, må det samlede antal deltagere i forhold l kvadratmeterkravet dog ikke 
blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er lladt. 
Afstanden fra familie l familie skal stadig overholde kravet om én meter uden sang og to meter med sang. 

Udendørs ak viteter (dog ikke begravelser og bisæ elser) 
Ved bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri eller andre udendørs ak viteter, hvor deltagerne ho‐
vedsageligt sidder ned, gælder afstandskravet. 
Det vil sige, at der skal være én meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand, og to me‐
ter, hvis der er sang. Der må maks. være 500 deltagere. 
Ved kirkens udendørs arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder det almin‐
delige forsamlingsforbud (som i skrivende stund lyder på maks. 50 personer frem l og med den 31. oktober). 

Udendørs begravelser og bisæ elser 
Udendørs begravelse og bisæ else – eller den del af en begravelse eller bisæ else, som finder sted udendørs – 
er omfa et af et forsamlingsforbud på maks. 200 deltagere, uanset om man sidder ned, står op eller går rundt. 

Ikke krav om mundbind 
Der er ikke krav om, at du bruger mundbind inde i kirkerummet, på kirkegården og andre af kirkens områder. 
Hvis du alligevel tager mundbind på, så vær opmærksom på, at det ikke giver mulighed for, at I kan sidde tæ e‐
re sammen (medmindre I er fra samme husstand), eller at I kan være flere personer i kirkerummet. 
Afstands‐ og kvadratmeterkravene gælder stadig, selvom du har mundbind på. 

Konfirmandundervisning 
Selvom skoleelever e er sommerferien vendte lbage l mere almindelige forhold i klasseværelserne, så gæl-
der det ikke for konfirmandundervisningen, da det er en ak vitet i folkekirken. Konfirmandundervisningen 
foregår stadig inden for de retningslinjer, Kirkeministerier har udarbejdet. Det betyder, at afstands‐ og arealkra‐
vet gælder. 
 

De e er et udpluk  fra Folkekirkens  Nyheder. Læs gerne mere på Folkekirken.dk/nyhedsbrev 
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JULENS FESTER STARTER  
I SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 

1. SØNDAG I ADVENT  D. 29. NOVEMBER KL. 15:00 

E er gudstjenesten kl. 14:00 i Sandby Kirke tændes det udendørs juletræ  
ved Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus kl. 15:00 

 
Here er byder vi indenfor, hvor de indendørs juletræer er tændt, der er pyntet op, og der 
serveres varm gløgg, æbleskiver, kaffe/te og sa evand l børnene samt kagemænd m/k 

med lækkert guf på. 
 

Ind imellem synges nogle af de  
gode gamle og kendte julesange. 

 
 
 

 

 

 

Der er gra s adgang. og vi glæder os l at se jer i vores  
forsamlingshus l en rar og hyggelig familiee ermiddag. 

På gensyn! 
Menighedsrådet og Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus.  

OBS! 

Ved redak onens afslutning forelå endnu ikke nye restrik oner for, hvor mange/få vi må samles 

indendørs. Vi kan desværre derfor være nødsaget l at begrænse antallet af deltagere l et p.t. 

ukendt antal, men vi gennemfører arrangementet! 
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Månedens salme november: DDS 551. Der er en vej, som vi alle går alene 
  

Modsat lyset er mørket billede på det onde og på døden. Salmedigteren sammenligner døden med mørke og 
skumring, et land som ingen vender lbage fra (vers 1). Men Kristus gik derind og vandt over mørket, så lyset 
sejrede, (vers 2). I og med at lyset sejrer, så vil kærligheden også vinde. Han gav jo sit liv på korset, for at vi skulle 
blive frelst (vers 3).  
Når Kristus går ind i dødens mørke, så er mørket besejret og mørket forvandlet l lys.   
Når Kristus har sejret og overvundet døden, skal vi ikke være alene, men vil kunne leve 
vores liv i forventning om, at vi e er døden skal have evigt liv. Salmedigteren bruger 
udtrykket dens rand om det jordiske livs afslutning.  
 
Organist Flemming Mørk Pedersen. 

Der er en vej, 
som vi alle går alene, 
den går mod mørket, 
et ukendt skumringsland; 
og ingen vender 

lbage fra de egne 
med bud om, hvad vi 
skal se bag dens rand. 

Der er en mand, 
som i kærlighed l livet 
gik ind i mørket 
og bar det på sin krop. 
Hvad ingen kunne, 
det gjorde han for alle: 
han blev l mørke ‐ 
og mørket lyste op 

Der er en lov, 
som er stærkere end døden: 
at kærligheden 
vil få det sidste ord; 
og Kristus rejste 
den lov l lov for verden. 
Nu gælder nåden 

l trøst for dem, som tror 

Der er en vej, 
som vi ikke går alene, 
om end den fører 
os l et ukendt land; 
for Kristus venter 
på os ved dødens grænse, 
og han er livet, 
vi får bag dens rand. 

Vi er nu i november, og året går på hæld med mørke dage og koldere 
vejr. I november falder Allehelgens dag ( dl. også Hellemisse), hvor vi i 
kirken mindes årets døde. Allehelgen daterer sig lbage l de ældste 
kristne menigheder, hvor man fejrede kirkens helgener og martyrer. 
Allehelgensfester kendes helt lbage fra det 4.‐5. århundrede og fandt 
dengang sted i påske den. I den katolske kirke blev festen under pave 
Gregor IV henlagt l 1. november. Den e erfølgende dag blev kaldt 
Allesjælesdag.  
 
Her gik man i forbøn for de døde, der e er den katolske tro endnu be‐
fandt sig i skærsilden og ventede på at blive renset. I forbindelse med 
reforma onen, hvor Luther gjorde op med tanken om skærsilden, og at 
menneskets gerninger havde indflydelse på frelsen, blev Allesjælesdag 
afskaffet. Reforma onen indledtes ifølge tradi onen med at Luther 
opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wi enberg Allehelgensa en d. 
31/10 1517. Derfor regnes 31/10 for reforma onens jubilæumsdag. 
Siden Helligdagsreformen i 1770 har dagen ligget første søndag i no‐
vember. 

 
Som månedens salme har jeg valgt én af de nyere 
salmer i salmebogen, nemlig nr. 551 (Der er en vej vi 
alle går alene). Den er skrevet af Holger Lissner, der 
de sidste år er har markeret sig som én af vores 
mest toneangivende salmedigtere.  
 

Han har bl.a. været højskolelærer i Løgumkloster og præst i Sønder 
Bjert ved Kolding fra 1980‐2003. I hans salmer udtrykker han evangeli‐
et på nye måder, hvad der har gjort hans salmer meget værdsa e. 

Salmen har som tema: døden, og hvad der kommer dere er. Flere ste‐
der i salmen hører vi om lyset og mørket.  Lyset var det første Gud 
skabte ifølge skabelsesberetningen. Det skaber liv, både fysisk og er et 
billede på det gode og Guds nærvær.   
Lyset vil al d vinde over mørket. Flere steder i Bibelen nævnes lyset 
som det livgivende og det der er synonymt med Gud og Kristus, som 
det f.eks. lyder i Johannes‐evangeliet: ’Og lyset skinner i mørket, men 
mørket greb det ikke’.  
 
Et andet sted i evangeliet siger Jesus, at han er verdens lys.  

Holger Lissner 
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TYVELSE: 
 Signe Rössing   
 Lone Hamborg   
 Lærke Ingerslev 
 Suppleant: Knud‐Erik Ingerslev Jensen 
 
VRANGSTRUP: 
 Lisbeth Mølgaard   
 Ib Nordmark Nielsen  
 Henri Larsen 
 Suppleant: Benny Schmidt 
 
TYBJERG: 
 Inge Broms  : 
 Johnny Sørvin   
 Susanne Wi  Andersen 
 Suppleanter:  Susanne Jeppesen 
        Tommi Larsen                       
AVERSI: 
  Anni Nielsen   
  Cecilie Sørvin  
  Annegrete Schmidt 
  Suppleanter:  Birgit Thorsen 
                            Niels Erik Madsen 
   
SANDBY: 
  Leif Dysted  Jensen   
  Bente Vis sen   
      Elsa Dahl 
  Suppleant: Kim Storch 
 

Det nye råd kons tuerer sig d. 17. nov., 
og udfaldet heraf bekendtgøres i Sog‐
nebladets decemberudgave. 
                                                                     Red. 
 

Resultatet af  

menighedsrådsvalget 

15. september 2020  

i Tybjerg Forsamlingshus 

OBS! 

Ved  redak onens  afslutning  forelå  endnu 

ikke  nye  restrik oner  for,  hvor  mange/få  vi 

må samles indendørs. Vi kan desværre derfor 

være  nødsaget  l  at  begrænse  antallet  af 

deltagere  l et p.t. ukendt antal, men vi gen‐

nemfører  så vidt muligt arrangementet! 

 

 

Menighedsrådet 

Vi synger julen ind i  
Vrangstrup Kirke   

søndag d. 20. december kl. 
14.00 

 
Tradi onen tro finder organist Flemming 
Mørk Pedersen de kendte julesalmer 
frem og spiller l salmerne. Vi får også 
lejlighed l at s e bekendtskab med et 
par nyere julesalmer. Undervejs skal vi 
høre om salmernes digtere og deres 
komponister. Here er slu er vi af med 
en kort gudstjeneste kl. ca. 15. Der vil 
ligeledes tradi onen tro blive serveret 
lidt gløgg og klejner e er gudstjenesten.  
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Så mødte vi det smukke og kølige efterår, som nok mærkes lidt mere af børnene netop i år, da vi jo er 
endnu mere ude pga. Covid 19 - også om morgenen før skoletid. Så vi håber på en mild vinter... 
Men vi ved ,vi har nogle seje børn og ansatte på skolen! 
 
Motionsdagen er blevet afholdt og mange personlige rekorder blev jagtet - og slået! 
Covid 19 har efterhånden sat sine spor på en del aflyste arrangementer, deriblandt: 
•Vores populære Tyby uge, som afholdes hvert andet år. 
•Den årlige Halloween fest, men som erstattes af ekstra uhyggelig hygge i Kernehuset, som vil sørge 
for forskellige kreative aktiviteter for dem som har lyst. 
•Lucia er også reduceret til i år, kun at være på skolen. Kirken er desværre aflyst. 
•Vores årlige arbejdsdag, som i stedet udbydes som arbejdsopgaver til hver klasse. 
 
En stor tak skal lyde til alle - forældre som "naboer" - der hjælper til og sørger for at tingene fungerer. 
Tak til jer! 
 
Skolens parkering er som mange nok allerede har set, ved at blive renoveret og samtidig gjort bredere, 
så der bliver mere køreplads bag ved bilerne. Det glæder vi os til 🙂 
 
Skolen og bestyrelsen ønsker alle et smukt efterår. 
 

Familiegudstjeneste 1. søndag i advent  
 
 
 
 
 

søndag den 29. november kl. 14.00  
i Sandby Kirke +  Sandby- Vrangstrup Forsamlingshus 

 
E er gudstjenesten i Sandby Kirke, serveres gløgg, æbleskiver m.m. i Sandby‐
Vrangstrup Forsamlingshus, og juletræet bliver tændt.  
Vi opfordrer forældre i pastoratet l at invitere børn og også gerne bedsteforældre 
med i kirken, hvor vi på denne søndag tænder det første lys i kirkens adventskrans. 
 

Alle er velkomne, og er der gra s adgang. 
Vi glæder os l at se jer. Venligst Menighedsrådet 

 
Se annoncen side 15 

OBS! 

Ved redak onens afslutning forelå endnu ikke nye restrik oner for, hvor mange/få vi må samles 

indendørs. Vi kan desværre derfor være nødsaget l at begrænse antallet af deltagere l et p.t. 

ukendt antal, men vi gennemfører arrangementet! 
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Års dsarrangement med 

Lækker Frokost Menu og dere er hyggelig  

folke- /spillemandsmusik. 

 Cafeen i Tybjerghus lbyder 

Søndag den 8. november kl. 12.30 en lækker frokostmenu 

Der serveres to slags sild og tre stykker uspecificeret SMØRREBRØD samt kage  
 

E er maden, ca. kl. 14.00, får vi besøg af 6 lokale musikere,  

som spiller dejlig folke-/spillemandsmusik i 2 x 45 minu er. 

 

Pris for hele arrangementet kun 100,- kr.  

 

Vi glæder os l at se rig g mange l de e arrangement; der er dog stadig begrænsninger i for-
hold l antal gæster i cafeen, og vi overholder naturligvis myndighedernes anvisninger, så vi må 
anbefale at man lmelder sig i god d!  

 

Tilmelding dog senest fredag a en d. 6. november. 

SMS 5033 3999 

Eller: tybjerghus@gmail.com 

 Velkommen 
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Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Følg Tybjerg spejderne på Facebook.   

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

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

 
 
 

Vi fejrer igen i år vores fødselsdag med ”Skovmands Øksen” hvor vi starter i Tybjerg Kirke. Deref-
ter er der opgaver på vejen ned til spejderhytten. 
Det er en tradition, som kun er blevet aflyst ganske få gange i de 38 år ,der har været spejdere i 
Tybjerg 

A enløb: d. 21‐11‐2020 
Skovmands Øksen:  
d. 22‐11‐2020 kl. 8.45 i Tybjerg  
Kirke 

Sidste års vindere, Caroline & Maggi, som fik deres navne på Øksen 
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Er du en hund  
 
efter at 
læse de bedste nyheder  
fra lokalområdet? 
Så læs SOGNEBLADET –  
Eller skriv selv! 
 
 
Sognebladet læses også udenfor om-
delingsområdet samt af alle byråds-
medlemmerne og har fået stor aner-

kendelse. 
 

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 

 

Mortensaften d.10. november… 
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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! 
 

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED 

Medita v musikgudstjeneste i Sandby Kirke  
onsdag d. 11. november kl. 19:00 

  

Denne medita ve musikgudstjeneste har et lidt andet præg end de dligere. Dels er repertoiret ikke 
så klassisk, men har et lidt mere jazz’et‐blues præg, dels er det en forandring, at der bliver spillet på 
saxofon.   
 
Musikerne har nogle af jer oplevet før. Det er Lars Skov Opsahl på saxo-
fon og Louise Trojahn, der synger. Louise er beskrevet under omtalen af 
koncerten den 24. september.  (Se s. 25 i septemberbladet. Red.) 
 
Lars JS. Opsahl er egentlig uddannet fra DTU i Lyngby, men har hele sit 
liv spillet og modtaget privatundervisning ved siden af, at han har stu‐
deret musikteori og ‐historie. Lars boede flere år i Norge, hvor han spil‐
lede som kirkemusiker og som solist ved flere kirkekoncerter parallelt 
med, at han bl.a. underviste i improvisa on og optrådte med sit eget 
ensemble.   
 

Alle er velkomne  
og der er gra s adgang 
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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 

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 
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  OM FOREBYGGELSE AF FROSTSPRÆNGNINGER 
 
Kære Interessenter. 
Det milde e erårsvejr får os ikke umiddelbart l at tænke på vinter. Men sikkert er det, at  
1. december er indledningen på vintermånederne med sandsynlighed for sne og frost. Derfor 

llader vi os at henlede opmærksomheden på, at det nu er på høje d at sikre vandrør og tappesteder, 
der er udsat for frost, mod skader på installa oner og følgeskader i form af udstrømmende vand i byg‐
ninger såvel som på ejendommen i øvrigt. 
Følgerne af udstrømmende vand fra sprængte vandrør kan ende med at blive omfa ende og i sidste 
ende resultere i en økonomisk udfordring alene som en følge af vandspildet, der ikke sjældent løber op i 
tusinder af kroner. 
Det vil vi med et par enkelte men effek ve råd gerne medvirke l at undgå. 
 

Luk for vand lførsel l udendørs tappesteder og uopvarmede rum/bygninger. Åbn for ven len 
(vandhanen) på tappestedet og lad vandet løbe ud. Lad ven len stå åben. Eventuelt skrues ven‐

len ud af hanen, hvilket sikrer effek vt mod frostskader på ven lens pakninger. HUSK at mon‐
tere ven l og lukke for hanen inden der igen åbnes for vandet l tappestedet. 

E erse isolering af vandrør og vandinstalla oner i øvrigt i uisolerede hulrum, skunkrum og på lo . 
Det kan med fordel anbefales at foretage en beskeden investering i et varmekabel, der er ud‐
styret med indbygget termostat, som en yderst effek v sikring mod frosne og/eller sprængte 
vandrør. Vandrørene omvikles med varmekablet, der fås i flere længder, og termostaten klarer 
resten. Udgi en l el (230 V) er yderst beskeden. 

HUSK at sikre, at isoleringen omkring vandmåleren (udendørs/målerbrønd) er lstrækkelig. Frost‐
sprænges vandmåleren, vil der for alvor løbe vand ud . 

Følg disse råd og I kan imødese de kommende vintermåneder uden bekymring   
 
Vig gt: Det påhviler den enkelte interessent at sikre, at ejendommens STOPHANE al d er synlig og l‐
gængelig på ejendommen. Vi har desværre erfaret, at de e ikke al d har været lfældet, hvor der har 
været behov for a rydelse af vandforsyningen l en ejendom, eksempelvis i forbindelse med lednings‐
brud. Ikke mindst i forbrugerens interesse er det vig gt, at stophanen al d er udækket og synlig på 
ejendommen. 
Ved dri sstop  er det en ualmindelig dårlig idé at lade en vandhane stå åben for at blive opmærksom 
på, hvornår vandforsyningen igen er lbage. Det er en praksis, der alene kan anvendes i forbindelse 
med stop i el‐forsyningen, hvor man tænder for en enkelt lampe for at se, hvornår strømmen er lbage.  
Det er heldigvis sjældent, at der er a rydelse i vandforsyningen. Men når det sker, kan man som for‐
bruger af gode grunde ikke vide, hvor længe a rydelsen vil vare. Forlades ejendommen, og har man 
sam dig glemt alt om den åbne vandhane, vil det resultere i store mængder rent drikkevand, der løber 
direkte ned i kloakken, og som medfører en helt unødvendig udgi  for den pågældende forbruger. 
 
Med venlig hilsen og med ønsket om en glædelig jul, et godt nytår og en hyggelig og behagelig vinter. 
 
Bestyrelsen 
Tybjerglille Bakker Vandværk 

   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  
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Æbleskiver og gløgg 
 
            Med venlig hilsen   
        Foreningen Tybjerghus    

Traditionen tro tænder vi juletræet 
d. 1. søndag i advent (29. november) kl. 16.15  - ved Tybjerghus 
 
 
                                      KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG                           
                 ”JULETRÆSTÆNDNING”  

  OG  BLIV I JULESTEMNING. 
 
                                 Seancen foregår kl. 16.15 – 18.00 
 
                    Programmet er: Juletræet tændes kl. 16.15 
                                     - vi synger en lille julesang,  
                                      og herefter er caféen åben med  

 

Indkaldelse l Tybjerg Gymnas kforenings  
ordinære Generalforsamling  

onsdag d. 25. november 2020 kl. 19:00 
 i Kernehuset på Tybjerg Privatskole 

 
Dagsorden: 

a. Valg af dirigent 
b. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for frem den ved formanden 

c. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for kommende år 
d. Beretning og visioner for de forskellige ak vitetsudvalg 

e. Indkomne forslag 
f. Valg 

g. Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Evt. spørgsmål omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan re es l Bo Schou Andersen in‐
fo@schou‐handel.dk. Forslag fremsendes også l Bo Schou Andersen.  
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Sognepræst Pia Abery Jacobsen har sendt lidt fra Tyvelse. 
Indlægget skulle have været bragt i oktoberbladet, men grundt pladsmangel kommer det først nu. 
 
Nye ltag i Tyvelse 
 
Siden foråret har der været gang i en række loppemarkeder i Tyvelse. Det betyder, at mange menne‐
sker stopper op og ser lidt mere på vores by end før. Og i byen betyder det større sammenhold. Under 
corona nedlukningen holdt vi os meget hver for sig, men takket være udendørs loppemarkeder ses vi 
o e i byen og kommer forbi bare for at få en sludder. Et loppemarked kan være en god undskyldning 
for lige at høre, hvordan det går… 
 
Et enkelt af loppemarkederne sælger også brugskunst, malerier m.m. 

 
 

Og et ældre… 
 
E er at alt har været s llestående i foråret var flagal‐
léen i forbindelse med konfirma onen i Tyvelse i be‐
gyndelsen af september måned et skønt syn! Som 
også blev understreget af et fantas sk solskinsvejr! 
 
Flagalleen har eksisteret i mindst 40 år. Den bliver sat 
op ved konfirma on, bryllupper og andre høj delig‐
heder. Det sker automa sk ved konfirma oner. Vil 
man have flagallé i forbindelse med bryllup eller an‐
dre festlige fejringer giver man et bidrag l Bylauget, 
som står for flagningen. De dage, hvor der er flagallé 
behøver kirken ikke at flage. Det sørger Bylauget for. 
 
Det startede med Brugsbetyrelsen, som forærede 
Bylauget granra erne og så blev der lavet flagstæn‐
ger, og siden den d har der været flaget i hele byen 
ved forskellige høj der.  
  
Bylauget har eksisteret fra gammel d. Det er Bylau‐
get, der har opsat mindestenen for besæ elsen i Ty‐
velse. Mindestenen står i et lille anlæg ved Tyvelse 
Bygade.  
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Torsdag den 8. oktober var der  
Medita v Musikgudstjeneste.  

(Sandby Kirke. Red.) 
 
Temaet var Hilde‐
gard og to dyg ge 
kvinder fra Møn, 
Sofie Lindhardt og 
Hanne Raffensøe 
bidrog med deres 
meget personlige 
tolkning af Hilde‐
gards ca. 1000 år 
gamle musik.  
 
Det blev – ifølge 
nogle af kirkegæn‐
gerne en smuk og 
dejlig oplevelse.  
 
 
Pia Abery Jacobsen, sognepræst 
Foto: Privat 
 

I Tyvelse mærker vi også meget l 
den nye jernbaneføring 
 
Der arbejdes på højtryk for at gøre 

klar l det nye hur g‐tog. Broer er‐

nes og nye broer bygges. For nylig 

hørtes et meget højt brag. Det var 

den gamle jernbanebro, der blev 

sprængt væk. 

 
Tekst og fotos Pia Abery  Jacobsen 

Vi holder kun arrangementet d. 4. november og aflyser alt andet... Vi 
har planer om i stedet, at af holde en sommerfest inkl. generalforsam-
ling. Ja det er møg-irriterende, men ved flere af vores arrangementer 
kan vi ikke overholde retningslinjerne med afstand osv.  
Derfor tager vi denne beslutning for at passe på alle.  

Lidt ændringer i to foreningers programmer for sæson 2020-2021 
 

Suså Egnshistoriske Forening forsøger at fortsat a olde de programsa e foredragsa ner, selv om det må 

blive med begrænset deltagerantal. Ved foreningens generalforsamling i oktober var deltagerantallet på 

forhånd oplyst l at må e være 50, der var ikke sat borde frem, men man sad som i en biograf, blot med 

større afstand mellem stolene. Kaffepausen blev ersta et med en læskedrikpause og kagerne med en lille 

slikpose. De e fungerede fint, og derfor vil man ind l videre fortsæ e med denne metode, dog skal man 

forlods lmelde sig, således at antallet kan holdes inden for lovens rammer. Nærmere info bringes forlods 

i Ugeavisen Næstved. Tilmelding l Anni Dam, mail: dam@guldagergaard.com 
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Lidt info om trafikspejlet, eller re ere sagt, det vi fortsat mangler. 
 
Mona har været rig g ak v siden sidste indlæg, tak for det Mona. Læs her: 
 
Brevet l Næstved Byråd blev også bragt i Haslev‐ Faxe Posten under overskri en “ Næstved Kom‐
mune tryner os” 
Uffe Thorndahl, som er dligere borgmester i Hørsholm, skrev et læserbrev i Sjællandske (har ikke 
noget at gøre med vores spejl !) hvor han beklagede Næstved Kommunes manglende overholdelse 
af lovgivningen, at de løj,  og at de giver vennetjenester, uden at det har konsekvenser. 
Så vi er altså ikke alene om at synes at det her er svært... Og Mona har endvidere sendt en skrivelse 

l Ældresagen om vores sag og venter svar   
Nu afventer vi alle endnu et svar fra Vejdirektoratet og Næstved Kommune, hvor vi igen har anmo‐

det om at Næstved Kommune genopsæ er et nyt spejl ,  hvor de selv tog det gamle udslidte spejl 

ned for mere end 2 år siden. 

 

Vi må se, hvordan  svaret bliver ..... 

Hvis vi selv sæ er et trafikspejl op på en privat grund, skal vi være opmærksom på at poli et kan 

beordre spejlet nedtaget , hvis det eks. blænder trafikanterne eller på anden måde er l gene. Hvis 

der sker en ulykke pga. trafikspejlet, er det et forsikringsspørgsmål. Det er nogenlunde sådan, vi 

tolker loven. 

  

Venlige hilsener 

  

Lisbeth Ancher, medlem af trafikudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn 

 Mona Larsen, Græsrodsforeningen Aversi og Omegn 

 Bodil Brask, formand for trafikudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn 
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                        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 

 

KLINIK KJÆR –  

MASSAGE FOR ENHVER 

Fysiurgisk massage 

Traditionen tro tænder vi juletræet 
d. 1. søndag i advent (29. november) kl. 16.15  -  
ved Tybjerghus 
 

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG ”JULETRÆSTÆNDNING” 
OG KOM  I JULESTEMNING. 

 
    Seancen foregår kl. 16.15 – 18.00 

                 Programmet er: Juletræet tændes kl. 16.15, hvor vi  
       en lille julesang, og herefter er caféen åben  med  

 
Æbleskiver og gløgg 

 
            Med venlig hilsen   
        Foreningen Tybjerghus    
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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 kor-
tere 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 Sogne-
bladet i farver med i sin helhed! 

JULEMARKED PÅ  
HERLUFLILLE MØLLE 
 
Den gamle mølle i Herluflille er fyldt med tra‐
di oner ‐ her i blandt julemarkedet i decem‐
ber, 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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 
 
NOVEMBER 
 2. man.  Kino Kirkely.  Den franske film Amour. Se s. 9    Kl. 19:00 Kirkely iTybjerg 
 4.  ons.   Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
 4. ons.   Suså Husholdn.Forening. Om opsøgende arbejde m/fore- 
  byggelse af ensomhed.  Se s. 27 samt link på tybjerg.info Kl. 19:00 Tybjerg Fors.hus 
 8. søn.  Årstidsarrangement  m/frokost og musik. Se s. 19   Kl. 12:30 Tybjerghus Café 
12. tor.   Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerg  Café 
16. man. Egnshistorisk Forening .  Susåegnen under besættelsen  Kl. 19:30 Glumsø Kro 
18..ons.  Hverdagskaffe        Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
25. ons. Generalforsamling  Tybjerg Gymnastikforening. Se s. 25  Kl. 19:00 Tybjerg Privatskole 
26. tor.   Kreativ Café.        Kl. 19:00 Tybjerghus 
28. –29.  lørdag-søndag. Julemarked. Se s. 12     Kl. 10:00 Tybjerg. Fors.hus 
29. søn.  Juletræet tændes i Sandby Se s. 15         Kl. 15:00 Sandby-Vrangstrup 
                                                      Forsamlingshus 
29. søn. Juletræet tændes i Tybjerglille Bakker. Se s. 25    Kl. 16:15 Tybjerghus Café 
         
 
 
  
DECEMBER 
 6., 12.-13 . samt 19.-20.  Julemarked på  Møllen    Kl. 10:00-15:00 Herluflille Mølle 
 6. , lør.  Julestue starter på Faaarebækgaard. Se s..8     Kl. 10:00 Råsøvej 14, Hjelmsølille 
10.  tors. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
12. lør.  Havetraktortræf . Se s. 31       Kl. 10:00 Herluflille Mølle 
16. ons. Hverdagskaffe        Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
   
 
 

Se i øvrig Kirkens Aktivitetskalender på side 6 
 
 
 
 
 


