
  

 

39. ÅRGANG               OKTOBER 2020 NR.8 

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

Der kan komme nye restriktioner for, hvor mange/få vi må 
forsamles, hvorfor de her i bladet annoncerede arrangemen-

ter 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. OKTOBER KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                 Forside: 
 

      Græskarrene er ved at forberede sig til at blive udhulet  og få helt 
andre udtryk 

 

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. 

NU er det e erår! 
 
I dag (d. 22. september kl. 15:30) havde vi e erårsjævndøgn, hvor 
solen stod præcis lodret over ækvator. Der er trods navnet ikke tale 
om et ”jævnt” døgn, men om præcise dspunkter, for omkring disse 

dspunkter nat og dag astronomisk set omtrent er lige lange overalt 
på jorden. 
 
Der er ”kun” tre måneder l, at vi får vintersolhverv, hvor solens posi on er længst væk fra jævn‐
døgn – mere kendt som, at dagene bliver længere igen. Det sker d. 21. december. 
 
De seneste dage har der imidler d ikke været meget vinterligt at mærke; varmt som i højsomme‐
ren generelt, meeen næ erne er kolde. Tidligere og hur gere mørkt, hvilket sædvanligvis er start‐
skuddet l diverse arrangementer indendørs.  
 
Disse går i år en lidt pauver frem d i møde, men Stø eforening l Tybjerg Forsamlingshus har for at 
bøde på de e valgt at dele det store oktober‐hit, stegt flæsk og persillesovs, over to a ener såle‐
des, at den na onale ret serveres i både oktober og november. I oktober dog uden den tradi onel‐
le ”Les Lanciers”, hvor Tybjerg Folkedansere byder op l dans – folkedanserne har ganske enkelt 
slet ikke begyndt sæsonen, da man jo kommer ganske tæt på hinanden under dansen. 
 
Inden det det bliver rig g mørkt med rusk og kulde, er det om at nyde de smukke farver, som e er‐
året beriger naturen med. Og så er der jo også stemt a enhygge indendørs hjemme  eller i små 
grupper diverse steder ‐ lbuddene står på bagsiden af de e blad! 
 
                                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.  
 
Kirkekassen betaler. 

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 



5 

 

          Aversi                           Tybjerg                       Tyvelse                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

Oktober Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup 

 4. 17.s.e.t.   10:30*         

 8. torsdag          19:00**   

11.18.s.e.t.       09:00 AMAK   

18.19.s.e.t.          09:00 AMAK 

25. 20. s.e.t     10:30       

            

            

November           

 1. Allehelgen         17:00   
  

  

 8. *** 
  

          

11. onsdag           19:00**   

15. 23.s.e.t               10:30 

22. 24.s.e.t     09:00       

29.1.s. i advent        14:00 AMAK   

           

AMAK: Anne e Kruhøffer .Hvor intet er angivet: Pia Abery Jacobsen 
 

* Forklaringsgudstjeneste. Se. S. 21 
** Medita v Musikgudstjeneste. Se s. 18 
*** Udflugt for menighedsrådet og medarbejdere. Der henvises l Næsby Kirke kl. 10:30  

      ”Det var en heldig pilgrimsvandring” 

      Sådan lyder min overskri  l vandringen i H.C. Andersens fodspor i Bregentved Slotspark. For 
det første s llede Anne e Olsen, som l daglig er graver ved Aversi og Tybjerg Kirker, sig l 
rådighed en søndag e ermiddag og viste os rundt i parken og fortalte os om de forskellige 
skulpturer. Det var spændende.  

      Derudover var vi så utroligt heldige med vejret. Jeg oplevede ind l flere skybrud på vejen l 

Bregentved, men da vi mødtes på parkeringspladsen og skulle l at gå, viste vejret sig fra sin 

bedste side og nøjedes med et par smådryp ind l turen var færdig. Så begyndte det at regne 

”skomagerdrenge”.  
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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. 1. oktober v/kons tueret sognepræst Susanne Rousing 
 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen  

 
Kirkens ak vitetskalender 

 
OKTOBER: 
 4. Forklaringsgudstjeneste ‐ læs herom på s. 21   Kl. 10:30 Aversi Kirke 
 8. Medita v musikgudstjeneste.  Se s. 18    Kl. 19:00 Sandby Kirke 
29. Offentligt menighedsrådemøde     Kl. 18:00 Tyvelse Præstegård 
 
NOVEMBER: 
 1. Allehelgensgudstjeneste. Se s.  18     Kl. 17:00 Tyvelse Kirke 
11. Medita v musikgudstjeneste. Se s. 22    Kl. 19:00 Sandby Kirke 
17. Offentligt menighedsrådemøde. Tid og sted oplyses i novemberbladet. 
22. Højmesse. Kirkeårets  sidste .gudstjeneste   Kl. 09:00 Tybjerg Kirke 

Ferie: 11.-19. oktober.  Kursus 3.-5.  samt 24.-27. november.  
Friweekend 28.-29. november Alle dage inkl. 

Præstens fridag er mandag 

Resultatet af indsamling og indtægt fra auk on 
ved høstgudstjenesten i Tybjerg Kirke d. 20. september 

 

Der blev i kirkebøssen doneret kr. 761, og ved auk onen af doneret frugt, grønt og blomster 
 samt dekora onerne, der pyntede kirken under gudstjenesten, kr. 830   

 

ialt kr. 1.591  
 

som videregives l børn, der berørt eller ramt af eksplosionen i Beirut d.5. august i år. 
Menighedsrådet takker varmt alle de, som betænkte formålet ved indsamlingen 
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Præstens hjørne 
 
E erårskonfirma oner: 
For første gang – jeg tænker i mange år, har der været sensommer og e erårskonfirma oner i vores 
sogne. Det var en følge af corona nedlukningen. Mange ng må e ændres og der var mange proble‐
mer der skulle løses før vi nåede så langt.  
Men med nogle oms llingsparate konfirmander, familier og kirkepersonale er det hele heldigvis lykke‐
des l stor lfredshed. Det er virkelig værd at glæde sig over! 
Festligt blev det under alle omstændigheder og humøret hos konfirmanderne og deres familier fejlede 
bestemt ikke noget.  
Alle viste ”samfundssind” og tog de fornødne hensyn. Det var dejligt.  
Og vi har lært, at dagen kan være nøjag g lige så festlig og dejlig i august og september måned, som 
den er i maj! 
… 
E eråret er i gang. Dagene bliver hele den kortere, men heldigvis kan vi hygge os inden døre! Og når 
det ikke rusker og raser for meget derude – gå en dejlig tur! 
Der er stadig meget der er blevet udsat, som vi nu skal afvikle. Derfor er der kun begrænset med ar‐

rangementer i e eråret. Og vi må heller ikke glemme alle restrik onerne, som de svingende corona–

tal dikterer.  

 

Pia Abery Jacobsen, sognepræst 

 
Sorggruppen for børn og unge, som har mistet ved død, starter igen 

E er en lang corona-pause er Sorggruppen for børn og unge som har mistet, startet igen. Vi mødes 
om onsdagen kl. 17 i Præstegården, Birkelundsvej 10, 4171 Glumsø.  
Sorggruppen ledes af Sognepræst Pia Abery Jacobsen og unge- og familierådgiver Ghita Grønne, 
som lbyder børn og unge et sted, hvor de kan få sat ord på det der er svært, i forbindelse med at 
have mistet. Der vil blive startet forløb op løbende og et forløb varer ca. 6 måneder. 
”Vi ønsker at hjælpe dem videre i livet, med en forståelse og accept af det skete og de følelser der 
følger med. Vi ønsker at være tydelige voksne, der holder rummet for dem, selvom det er svært at 
være i. Ved at møde andre i samme situa on, kan den helende proces le ere gå i gang. Det er vig-

gt at vi hjælpe de børn og unge der går rundt i sorgen, med sorgen og ved sorgen.  
Når man oplever døden på tæt hold, vil de fleste mennesker miste fodfæste for en stund og dermed 
miste evnen l at træffe de valg, der føles rig gt. Ovenikøbet i den periode, hvor det er vig gst, at 
kunne mærke, hvad der føles rig gt. –og derfor kan det være rig gt godt, at være sammen med et 
menneske, der tør at sæ e ord på det der er svært, det der gør ondt og det der er overskueligt. I en 
sorggruppe, er de e muligt. Ligeledes kan man spejle sig i andre, der har oplevet noget lignende og 
derigennem få en virkelighed, hvor man ikke står alene med sin sorg. Man kan prøve sig selv af og 
sige ordene, der ellers er svære at sige. Man kan blive mødt i sin sorg og møde andre i deres.  
Vi glæder os l at kunne være med l at lbyde et rum for børn og unge, der har mistet ved død. Vi 
glæder os l at være det faste holdepunkt for de børn og unge, der har mistet deres fodfæste for en 
stund. Vi glæder os l at kunne udfolde sorgen sammen med dem der har den og give den plads. –
og vi glædes over, at vi lever i et samfund, hvor sorggrupper er en mulighed, så der kan komme hele 
og helede mennesker ud i den anden ende, der er bevidste om, hvad de har med og hvordan de skal 
bære det. ” 
Hvis du er interesseret i at høre mere om sorggruppen eller deltage, kan du kontakte Pia eller Ghita. 
Pia mobil: 9243 5908. Ghita mobil: 5122 4430 
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Indkaldelse l ekstraordinær generalforsamling 

 
Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00 

i Cafeen, Smedebakken 32b, Tybjerglille bakker 
 

TILMELDING!!: Grundet myndighedernes nuværende corona-begrænsning af antal deltagere, er 
det vig gt at du senest fredag d. 16. oktober - lmelder dig på tybjerghus@gmail.com eller SMS 
Tina på 27 57 21 13.  
Såfremt antallet af lmeldte overs ger det aktuelle lladte antal deltagere, vil generalforsamlingen 
blive udsat på ny. 
Ved Tybjerghus’ ordinære generalforsamling den 19. aug. 2020 kunne der grundet manglede frem‐
møde ikke vedtages ændringer i foreningen vedtægter‐ hvorfor der derfor indkaldes l ekstraordi‐
nær generalforsamling med nedenstående dagsorden. 
 
Dagsorden: 

Valgt af dirigent. 
Valg af referent. 
Vedtægtsændringer vedr. valg af suppleanter. 
Vedtægtsændringer vedr. indkaldelse l ekstraordinær generalforsamling. 
Eventuelt. 
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          KINO KIRKELY 
                                           Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg 

Mandag d. 5. oktober kl. 19:00 skal I se 
 
en film , som  vi ville have vist i  april grundet 75‐året for Danmarks besæ else. 
Det er nu et  halv t år siden, at vi mindedes d. 9. april , men de e gør ikke filmen mindre 
aktuel. Den er dansk og af nyere dato. 
Selv om nogle af de faste biografgængere i Kino Kirkely har oplevet 9. april, har mange fra 
de yngre årgange ønsket film , som omhandler besæ elsesårene, de fem forbandede år. 

Caféen byder på hverdagsglæder  
 
HVERDAGSKAFFE   
                           Onsdag d. 21. oktober 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. 7. oktober kl. 17:30 –19:00. Me‐

nuen står på ovnstegt hamburgryg med kartofler, grøntsager og bearnaisesauce. 

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 

Vedrørende det fortsat savnede trafikspejl i Aversi 
 
Hvad mon er der sket siden sidst? Trafikspejlet er ikke sat op...... 
 
Vi fik jo igen et NEJ fra kommunen og da vi har mulighed for at klage igen over afgørelsen l Vejdirektoratet, 
så har vi gjort det.  
Vi blev interviewet af Sjællandske om sagen og en stor god ar kel kom der både i Sjællandske og Dagbladet. 
Tak l journalisten og l jer i Menighedsrådet der bakkede sagen så flot op i avisen. Og tak l et af byråds‐
medlemmerne, der hele den har bakket os op 
Mona sendte en skrivelse l alle i Byrådet om sagen. Flere samt en medarbejder på vegne af Kommunaldi‐
rektøren har svaret os. Den sidstnævnte, forventelig uden at tage posi v s lling, men nu er de 32 byrødder 
orienteret om sagen. 
 
Vi ved godt, at mange af jer siger: “så sæt dog selv det spejl op“ Det er en mulighed, men det er ej heller 
ukompliceret.  
Men vi har syntes og synes stadig, at Næstved Kommune burde tage ansvaret på sig. 
 
Lisbeth Ancher, medlem af trafikudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn 
Mona Larsen, Græsrodsbevægelsen Aversi og Omegn 
Bodil Brask, formand for trafikudvalget i Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn 
 
NB! Vores underskri sindsamling er foreløbig inds llet pga. Coronasitua onen. 
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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. 
 

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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F   T  F  

Mandag den 5. oktober kl. 18:30  
og fredag d. 6. november kl. 18:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS - AD LIBITUM! 
Pris inkl. kaffe/te & hjemmelavet æblekage:  
                       Voksne: 110 kr. 
                       Børn:       50 kr. 

Tilmelding skal ske l vores mail  
lmeldingarrangement968@gmail.com 

Tilmelding for 5. oktober: senest 15. september 
og for 6. november: se næste måneds blad 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

                       Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 

Der bliver desværre ingen folkedanseroptræden med Lancier i år grundet Covid19‐
restrik onerne.Og grundet begrænset antal personer pr. kvm har vi valgt, at a olde 
to gange Stegt‐Flæsk‐A ener. Derfor ‐ når man bes ller ‐skal man angive, hvor man‐
ge man lmelder. Vi vil så sørge for, I kommer l at side gruppevis i forhold l bes l‐
ling. Tilmeld derfor kun dem, I vil sidde i gruppe med, eller om du kommer alene. 
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Foreningen dækker med sine mange ak viteter i hele den dligere Suså Kommune, som er iden sk med den 
nordlige del af Næstved Kommune. Det er en ak v forening med mange spændende lbud l alle, der har 
interesse i at lære sin hjemegn og dens historie at kende. 
 
Foreningens ak viteter er: 

 Foredrag om historiske emner, film af lokal interesse, spændende og 
 Interessante ture, salg af lokalhistoriske bøger og blade. 
 Udgivelse af Årsskri , som vi sender gra s l foreningens medlemmer. 
 Pris for Årsskri et er 60 kr. for ikke‐medlemmer. 

 Billeder af historisk interesse fra Suså området, er der mulighed for at aflevere og dsfæste. Billedgruppen          
træffes i Borgerstuen på Glumsø Bibliotek om rsdagen fra kl. 13.30 – 16.00, men få først en a ale med 
gruppen ved at ringe l O o Høst på telefon 2129  0946 eller Knud Christensen på telefon 2346 9593. 

 
Kon ngent årligt 75 kr. pr. person og 125 kr. pr ”husstand”. 

Bestyrelsen er repræsenteret ved: 
Anni Dam, formand, Guldagervej 3, 4160 Herlufmagle 

Tlf. 2215 7333. E-mail: dam@guldagergaard.com 
Svend Hellisen, kasserer, Torpevej 14, 4160 Herlufmagle 

Tlf. 4015 2712. E-mail: shla.torpe@dlgtele.dk 
 

PROGRAM FOR SÆSONEN 2020 – 2021 
 

                                            Mandag d. 12. oktober kl. 19:30                                                       
                                                       Generalforsamling – gra s entré 
                            Grundet Corona, hvor Danmark lukkede ned d. 11. marts, kunne vi ikke a olde vores  
                            generalforsamling d. 16. marts. D. 12. oktober bliver således også den første foredrags- 
                            a en, hvor der e er generalforsamlingen bliver vist lu fotos fra Glumsø før og nu.  
 
                                                        Mandag d. 16. november kl. 19:30. OBS. datoen! 
                                                        Susåegnen under besæ elsen v/Jan Christensen 
 

Mandag d. 18. januar kl. 19:30.  
Kähler 1839 -1974 v/Palle Birk Hansen 

 
Mandag d. 15. februar kl. 19:30 

Feriekolonien Enø v/Rasmus Nielsen 
 

Mandag d. 15. marts kl. 19:30 
Generalforsamling – gra s entré 

 
Se ”huskeannoncerne” i Ugeavisen Næstved. Ret l ændringer forbeholdes. Foredragene finder 

sted på Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø. Pris pr. foredrag 40 kr. inkl. kaffe/te. 

 
LÆS MERE OM FORENINGEN OG SÆSONENS PROGRAM PÅ 

www. susaaegnshistoriskeforening.dk 
 

Grundet nuværende Corona‐regler er der lladelse l 60 personer i salen. Derfor er lmelding 
nødvendig l Anni Dam ‐ mail: dam@guldagergaard.com  eller tlf. 2215 7333 
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Månedens salme oktober 2020: Vi finder fred i kirken. 100 salmer nr. 860 
  

Vi finder fred i kirken 
et sted der ånder roligt uden grænser 
hvor livets lys er tændt og brænder s lle 
for alle os der falder 
for alle os der kalder 
og gjorde visse ng vi ikke ville 

Vi fyldes op i kirken 
et sted hvor ingen ensom er alene 
hvor kærlighedens veje aldrig ender 
og når vi mangler mening 
og glæde og forening 
et sted der lægger håb i vores hænder 

Vi lyser op i kirken 
et sted hvor Ånden bruser os i blodet 
hvor ingen af os selv er ledetråden 
hvor dagligdagen bunder 
i verdens største under 
og alle lyser lige smukt i gåden 

Vi bliver små i kirken 
et sted der åbner kroppen for det dybe 
hvor ingen af os råder over svaret 
hvor ingen sandhed brænder 
som magt i vores hænder 
fordi den aldrig helt er åbenbaret 

Vi bliver set i kirken 
et sted vi helligånder lu en sammen 
hvor skabersolen smelter verdensvreden 
hvor livets kors forkynder 

l alle os som synder: 
I sidder lige midt i kærligheden 

Vi bliver l i kirken 
et sted med ny begyndelse l alle 
med mild og vild opstandelse ved bordet 
hvor vin og brød fortæller 
så er det nu det gælder 
gå ud og tag Guds kærlighed på ordet 

Månedens salme er denne gang af én 

af de nyere salmedigtere, nemlig Iben 

Krogsdal, der i de senere år har marke‐

ret sig som en meget toneangivende 

salmedigter. Hun er født i 1967 og har 

foruden at være uddannet i religions‐

teologi ved Aarhus Universitet også en 

uddannelse i billedkunst ved Det jyske kunstakademi i 

1995. Siden 2011 har hun helliget sig en karriere som sal‐

medigter og fuld dsforfa er.  

Gennem årene har Iben Krogsdal udgivet flere salmesam‐

linger.  ’Vi finder fred i kirken’ er fra samlingen ’Vild op‐

standelse’ (2015).  Hun har gendigtet flere af de gamle 

salmer, bl.a. har hun udgivet samlingen ’Vor Gud du mær‐

ker vores sorg’, en gendigtning af Luthers salmer. 

Overalt i Krogsdals salmer mærker man det stærke billed‐

sprog. Tema kken i salmerne er det moderne menneskes 

hverdagsliv og dets problemer. Temaer som isola on, en‐

somhed og angst er mo ver der o e optræder i salmerne. 

Hun siger, at hun har hentet inspira on l billedsproget og 

salmernes temaer fra Kingo.   

Iben Krogsdal fortæller selv: ”Stærkt inspireret af ikke 

mindst Thomas Kingo kastede jeg mig ud i at skrive salmer, 

der især tager afsæt i erfaringer af menneskelig udsathed 

og fortabthed i verden, men også i ua larethed, tvivl og 

eksisten el retningsløshed og måske på den måde udtryk‐

ker en udpræget moderne lgang l tro”. 

På trods af det moderne menneskes livssitua on står Gud, 

som den, der viser os sammenhængen og retningen i livet. 

Der er derfor også glæde og taknemmelighed i hendes sal‐

mer og en grundlæggende llid og glæde over livet.  

Salmens budskab er, at kirken skal være et åbent sted for 
enhver, alle er velkomne. Her kan det moderne menneske 
komme og finde fred og mærke kærligheden, her modtager 
vi Helligåndens kra . I kirken får vi fællesskab med vores 
næste. I salmen bruges udtrykket ’vi helligånder lu en sam‐
men (vers 5).  

Helligånden bygger bro mellem os mennesker og erner ufred og vrede her i verden. Med ’livets kors’ hentydes 

l Jesu død på korset, som førte l vores frelse. Kirken er stedet, hvor vi oplever opstandelse gennem nadveren 

og derfor opfordres vi l at ’gå ud og tag Guds kærlighed på ordet (vers 6). 

Organist Flemming Mørk Pedersen. 
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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: Tommi Larsen 
                           Susanne Jeppesen 
                      
AVERSI: 
 Anni Nielsen   
 Cecilie Sørvin  
 Annegrete Schmidt 
 Suppleanter: Birgit Thorsen 
                           Niels Erik Madsen 
   
SANDBY: 
 Leif D. Jensen   
 Bente Vis sen   
 Elsa Dahl 
 Suppleant: Kim Storch 
 

Resultatet af menighedsrådsvalget 

15. september 2020 i Tybjerg Forsamlingshus 
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Så blev det så småt efterår, og skolen er kommet godt i gang efter sommerferien... 
 
Corona sporene er efterhånden ikke så synlige, udover den super gode håndhygiejne, som nu 
er blevet en fast del af hverdagen. 
Dog blev 1. skoledag og gammel elevfest aflyst for at beskytte børn og personale. 
 
Vi glæder os samtidig over alle de ting, der KAN lade sig gøre      
Valgfag, klub, tur til Guldborgsund zoo for 0. – 4. klasse, og 9. klassen har også et aktivt pro-
gram resten af året. 
 
Arbejdsdagen (corona-tilpasset) bliver den 24. oktober , hvor vi håber at se en masse, så vi kan 
fortsætte med at have så velfungerende en skole  
 
Skolen og bestyrelsen ønsker alle et dejligt og flot efterår. 
 

Medita v musikgudstjeneste  
torsdag den 8. oktober i Sandby Kirke kl. 19:00 

 
De to musikere: Sofie Lindhardt og Hanne Raffensøe, som vandrede med 
os på pilgrimsvandringen den 19. juli og undervejs spillede deres udgave af 
Hildegard af Bingens musik, der er ca. 1000 år gammel, og som e erføl‐
gende gav koncert i Næsby Kirke, var så populære, at jeg har lovet at de 
skulle medvirke ved en gudstjeneste i e eråret.  
Gudstjenesten var egentlig programsat l at skulle finde sted i november 
måned, men på grund af sygdom er den fly et l den 8. oktober. 
Temaet for gudstjenesten er ligesom ved pilgrimsvandringen Hildegard af 
Bingen.                                                                                                                                   Sofie og Hanne  d. 19. juli 

 
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.  

Allehelgensgudstjeneste  
søndag d. 1. november i Tyvelse Kirke kl. 17:00 
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Spil for hyggens skyld 
 
Foreningen Tybjerghus åbner igen for hyggelige a ener med ”Spil for 
hyggens skyld” som overskri . De e er en gentagelse af dligere a old‐
te spillea ener, hvor folk mødes og spiller forskellige spil e er lyst, som 
kan være kortspil, brætspil, rafle, alle former for spil.  
 
Vi mødes rsdag kl. 19:00 i alle ”lige” uger. Da frivillige skal sørge for at der er lys, varme og åbne 
døre, er det nødvendigt at lkendegive, om man kommer l hyggea en. De e sker ved lmelding 
på telefon/SMS 5155 4900 senest dagen før. 
 
Forudsætning for at a enens hygge gennemføres kræver min. fire personers deltagelse, ellers vil 
der aflyses. Besked vil blive sendt via sms, så derfor opgiv telefonnr. ved lmelding. 
 
Man lægger kr.  20,- pr. person l foreningen for deltagelse. Der er kaffe/te i køkkenet l fri a e‐
ny else. 
 
Vel mødt 
Foreningen Tybjerghus 
 

                                                 Suså IF 55+ fodbold.  
 
Vi har været i sognebladet sidste år, hvor vi startede d. 2. december, og lige 
siden har vi været på banen med stor succes; men vi vil gerne have flere spille‐
re, både for deres egen ve og vel; men også for at få en større trup. 
Vi spiller hver rsdag kl. 19 – 20 på kunststo anen ved Herlufmagle stadion. 
Kom op og kig/prøv at være med og blive en del af et hyggeligt fællesskab! 
 
Ansvarlig for holdet er Tom Bæk Rasmussen – mobil: 2565 1997. 
  

 
 
 

                      Tybjerg Volleyball Klub 
 
Blev  startet for mere end 30 år siden på Tybjerg skole af lokale entusiaster.  
Klubben eksisterer i bedste velgående, og vi spiller hver rsdag kl. 20.30 fra d. 6. 
oktober i Herlufmaglehallen (hal 2).  
 
Henvendelse l formand Torben Jørgensen – mobil: 40 29 54 24. 
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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. 55500605. hbc@dlgmail.dk 

Program for Tybjergspejderne 
 
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00 
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle 
 
”Hy e-ren”  3. og 4. oktober 
 
 
 

E er sommerferie og Corona har vi fået fire nye børn, der vil prøve at gå l spejder! 
 

Fra sommerlejren 2020: Besøg på Stevns Fortet 

Der lægges sidste hånd på værket inden 
indvielse af den nye shelter d. 19. sept. 
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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 

 

Forklaringsgudstjeneste i Aversi Kirke  
søndag den 4. oktober kl. 10:30 

 
 
 

* Hvorfor skal man hele den rejse sig og sæ e sig igen under gudstjenesten –  
       og hvornår gør man det ene og det andet?  
* Hvorfor står præsten med ryggen l?  
* Hvorfor synger man trosbekendelsen? Nogle steder siger de den i stedet. Hvorfor?  
* Hvorfor siger man amen?  
* Hvorfor står præsten deroppe under taget og taler?  
* Hvorfor er der billeder (kalkmalerier) i nogle kirker?  

 
Alt de e og meget mere kan I få svar på ved at komme l forklaringsgudstjenesten,  

søndag den 4. oktober kl. 10:30 i Aversi Kirke.   
 

Gudstjenesten er specielt egnet l konfirmander, men er åben for alle interesserede i alle aldre!  
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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.  eller e‐
mail: tybjergkirkely@gmail.com   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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Det er med stor glæde, at vi i år ‐ for 6. år i træk ‐ kan lbyde: 
 

Gourmeta en med Mar n Ib 
 

Mar n Ib kommer oprindelig fra Lolland, men er i dag en af Aarhus’ mest 
dri ige restauratører og indehaver af bl.a. Spiseriet8000, MIBevent og MIB-
bagværk, se hjemmeside www.spiseriet8000.dk.  
 
Mar n har ved Gourmeta nerne de seneste 4 år forkælet gæsterne med 
sine fantas ske tryllerier, for både ganen og synet i både 7, 8 og 10-re ers 
menuer. 
 

 

  Fredag d. 16. oktober kl. 18.00 
 (bemærk dspunkt kl. 18.00!) 

 

  Temaet for årets menu er 
 

              FEAST ‐ mangfoldig nordisk gastronomi 
 

Der er åbent for lmeldinger nu! 
 
Tilmeldingerne forudsæ er forudbetaling af menuen, så når du lmelder dig, vil du  
få en mail med kontonummer eller mobilepay‐nummer l indbetaling. 
Vi kan igen i år lbyde menuen l en særdeles a rak v pris ‐ nemlig: 
 

     666,- kr. pr. kuvert 
 

           Til maden vil der være mulighed for at lkøbe en vinmenu,  
        som vi har sammensat specielt l menuen. 

 

Der plejer at være rimeligt tryk på lmeldingerne l de e arrangement, så 
vil du være sikker på at få pladser, så skal du nok skynde dig. 
 

  
 
        Tilmelding på mail tybjerghus@gmail.com 
         ‐ har du spørgsmål, så ring/sms Tina på 2757 2113. 
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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 

Kigger man på bagsiden af de e blad, er der trods corona der en del arrangementer i vores område. 
I Landsbyforeningen har vi dog valgt at trække vejret dybt og vente lidt med indendørs ltag, såsom 
foredrag og visea ener. Foredrag kunne være om Nabohjælp eller kursus i brug af hjertestarter, men 
det må vente, da vi ikke må være for tæt sammen. Ved visea ener, hvor der jo skal synges, skal af‐
standen mellem deltagerne være mindst to meter. Der er også en del af os, der ikke er så glade for 
større forsamlinger. Lad os derfor sænke skuldrene lidt og håbe på, at nu når jule den nærmer sig, vil 
al ng blive bedre! 
 
Vi håber imidler d, at al ng bliver bedre således, at vi kan arrangere Tybjergløbet igen l foråret, og 
at vi kan komme i gang med etablering af en legeplads ved Tybjerghus. Sammen med vores lokalråd 
påtænker vi at arrangere en forårsfest for alle vores foreninger i området. Vi havde et lignende arran‐
gement for et par år siden, hvor vi på den måde takkede alle vores frivillige for deres store indsats, og 
det var en dejlig fest! Og netop som jeg skriver de e, bliver det meddelt, at vores lokalråd har fået 
bevilliget 15.000 Kroner l formålet, er det ikke dejligt? 
 
 Hov, hvad med generalforsamlingerne i Lokalrådet og Landsbyforeningen, hvornår a oldes de? vil 
nogen spørge. Normalt a oldes de om foråret, men i år blev de aflyst. Hvis vi a oldt dem nu, skulle 
vi have generalforsamlinger igen inden udgangen af marts. Så vi har beslu et, at det bliver en gang l 
næste forår. Kommunen har accepteret de e. 
 
Trods Coronavirus'en skal vi holde sammen, men lad os også passe på os selv og hinanden! 

Venlig hilsen 

Jørn Haaber Chris ansen, formand 
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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 

 
 
 E erårsjagten er gået ind - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der kræves dog ikke jag egn l svampejag-
ten, men kendskab l svampe er en god idé. 
En svampebog kan anbefales at tage med i 
indsamlingskurven sammen med en god lille 
kniv. 

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 med i sin helhed! 
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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. 

 
OKTOBER 
 1. t or.     Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 3.  lør.     Oprydningsdag -kom og vær med!     Kl. 10:00 Tybjerghus  
 5. man.    Kino Kirkely. Se s. 9       Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
 5. man.    Stegt Flæsk med persillesovs. Se s. 14     Kl. 18:30 Tybjerg Fors.Hus 
 7. ons.     Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerg Café 
12. man.  Generalforsamling, Suså Egnshist.forening. Se s. 15   Kl. 19:30 Storegade Glumsø 
13. tir.      Spil og hygge Se s. 19       Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
15. tor.     Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
16. fre.     Gourmetaften med Martin Ib. Se s. 24     Kl. 18:00 Tybjerghus Café 
19. man.  Suså Husholn.forening. Tur til Butik no. 19.     Kl. 19:10 Haslev 
  Se link på tybjerg.info 
21. ons.   Hverdagskaffe. Se s. 9       Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
27. tirs.   Spil og hygge        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
29. tor.    Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
30. fre.    Jensens Madcirkus  serverer hvidvivsdampet laks    
  og til dessert Fru Mørks Fristelser      Kl. 18:30 Tybjerghus Café 
 
NOVEMBER 
 1. man.  Kino Kirkely. Se novemberbladet     Kl. 19:00 Kirkely Tybjerg 
 4. ons.    Suså Husholdn.Forening. Om opsøgende arbejde m/fore- 
  byggelse af ensomhed.  Se link på tybjerg.info   Kl. 19:00 Tybjerg Fors.hus 
 6.  fre.    Stegt Flæsk og Persillesovs. Se s. 14     Kl. 18:30 Tybjerg Fors.hus 
10. tir.     Spil og hygge        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
12. tor.    Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerg  Café 
16. man.  Egnshistorisk Forening . Se s. 15     Kl. 19:30 Glumsø Kro 
18.  ons.  Hverdagskaffe        Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
24.  tir.    Spil og hygge        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
26. tor.    Kreativ Café.        Kl. 19:00 Tybjerghus 
28. –29.   lørdag-søndag. Julemarked. Se s. 12     Kl. 10:00 Tybjerg. Fors.hus 
  
DECEMBER 
 6., 12.-13 . samt 19.-20.  Julemarked på  Møllen    Kl. 10:00-15:00 
  Læs mere i novemberbladet      Herluflille Mølle 
 
 

                                           Se i øvrigt Kirkens Aktivitetskalender på side 6 


