KONTAKTBLAD

FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY --VRANGSTRUP
40. ÅRGANG

OKTOBER 2021

NR. 8

Uhyggen i oktober breder sig
- og nu er græskar blevet kannibaler

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

LOKALRÅDET FOR TYBJERG OG OMEGN
www.tybjerg.info
Formand Peter Seedorff
Tlf. 2514 1196. E-mail: pp.seedorff@gmail.com

Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen (fung.)
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

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

HERLUFLILLE MØLLELAUG

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

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

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

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

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

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

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

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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

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

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

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

LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
www.tybjerg.info

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

AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
www.aversi.dk
Formand: Emil Andreæ
Tlf. 2228 1168
E-mail: formand@aversi.dk

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

MILJØFORENINGEN FOR Gl. SUSÅLAND & OMEGN
v/Charlotte Eliassen. Tlf. 2046 1874
E-mail: info@miljosusaaland.dk

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

SOGNEBLADETS BESTYRELSE

Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355
E-mail: sorvin@outlook.dk
Næstformand: Elo Andersen
E-mail: swea@mail.dk
Tlf.: 5764 2317. mobil 2298 1549
Kasserer: Steen Sepstrup
E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com
Tlf. 2087 3317

Udlejning af café: Margit Holler
Tlf. 4166 0133
Mail: til tybjerghus@gmail.com
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet
Booking for galleri: Pia Petersen Tlf. 5155 4900

Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af
”Foreningen Sognebladet”.
Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse
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E erår!
I skrivende stund er det e erårsjævndøgn (d. 22. september), hvor dag og nat er lige lan‐
ge over hele kloden. De e betyder for den halvkugle, vi bor på, at nu er det e erår, som
varer lige l vintersolhverv d. 21. december, hvor vi får den korteste dag med vinteren l følge.
Den 4. september blev et brag af en succes for mo onscykelløbet fra Aarhus l København med det
vig ge stop i Tybjerg. Se billeder og reportager herom i de e blad.
Der er allerede nu lagt op l ﬂere af de muntre a ener, som e eråret kan byde på. Den tradi onelle
fællesspisning med stegt ﬂæsk (masser af stegt ﬂæsk!) i Tybjerg Forsamlings første mandag i oktober
genoptages e er en pause grundet en vis virus, og folkedanserne byder samme a en op l dans, men
desværre er der grundet den store lstrømning l ”Ædedolkenes party” ikke plads l dansant i for‐
samlingshuset, hvorfor denne foregår e er spisningen i skolens gymnas ksal.
Da foreninger og lignende ikke skal kappes om deltagere l arrangementerne, er månedens ﬁlm i Kir‐
kely ﬂy et l mandag d. 11. oktober.
En anden stor fællesspisning bliver primo november, hvor Landsbyforeningen inviterer alle forenin‐
gernes frivillige l en fest i forsamlingshuset.
Julenissen har så småt sneget sig ind allerede nu, idet der annonceres for julemarked! Det bliver uden
tvivl meget mere juleri over næste måneds blad!
Rig g god fornøjelse med det hele og hav et smukt og farverigt e erår.
Annegrete

Forside:
Sidst på måneden er det halloween-tid

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

DEADLINE: 15. oktober KL. 20:00
TRYK: Sangill Graﬁsk, Holme‐Olstrup
OPLAG: 1.100 eksemplarer

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

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

Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej, 10 Tyvelse
4171 Glumsø

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.

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

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

Mandag er fridag

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

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

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Eric Klinke
tlf.: 2129 2292
e-mail: tybjergkirke@mail.dk
Gravermedhjælper:
Carsten Buchwald

Graver for Sandby og Vrangstrup Kirker:
Mona Johansen tlf.: 5121 4389
E-mail: sandbykirke@mail.dk

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

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

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

Gudstjenesteliste

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøﬀer.
*Pilgrimsvandring or konﬁrmander og andre interesserede e er gudstjeneten.
PIlgrimsvandringen afslu es med sandwich.
** E er gudtjenesten er der juletræstænding I Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus ‐ læs nærmere I
næste måneds blad
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SØVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 7. oktober kl. 14:00
ved sognepræst Anne e Kruhøﬀer
BIRKEVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 7.oktober kl. 10:30
ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Fri 5.-10. okt. Begge dage inkl.
Ferie 11.-15. okt. Begge dage inkl.
Kursus 17.-19. nov. Begge dage inkl.
Præstens fridag er mandag

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Søn.d.3. oktober: Pilgrimsvandring e er gudstjenesten i Tybjerg Kirke. For konﬁrmander og andre
interesserede.
Tors. D. 28. oktober : Sanga en i Tybjerg Kirke. Se s. 7

Kunne du tænke dig at synge i kor?
Kirkernes kor starter e er sommerferien og søger nye medlemmer. Vi er et lille kirkekor, der
medvirker ved gudstjenester i pastoratets fem kirker.
Desuden synger vi l særlige arrangementer ved kirkeårets høj der.
Vi øver e er behov om søndagen e er gudstjenesten.
Alle med lyst l at synge kan være med. Det er ikke nødvendigt med nodekendskab. Er du interes‐
seret i at deltage, så kontakt Flemming Mørk Pedersen, tlf. 3965 1367 eller send en mail l
fmp.organist@hotmail.com.
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Sanga en i Tybjerg Kirke torsdag 28. oktober kl. 19.00
Som optakt til den årlige syng-dansk-uge afholder vi en sangaften i Tybjerg
Kirke. Her vil vi under ledelse af organist Flemming Mørk Pedersen synge
nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer og sange. Hun tilhører én
af vor tids markante salmedigtere.
Lisbeth Smedegaard er dog ikke kun kendt for sine salmer. Vi skal også
synge nogle af hendes sange fra Højskolesangbogen, bl.a. sangen ’For vist
vil de komme’ med melodi af komponisten Bent Fabricius Bjerre. Den var
vindersang ved konkurrencen ved Højskoleforeningens 175-års jubilæum.
Desuden vil vi synge andre af efterårets dejlige salmer og sange. Bl.a. vil vi
stifte bekendtskab med nogle nye melodier til Grundtvigs salmer komponeret af Philip Faber, kendt som dirigent for Danmarks Radios Pigekor.

Lisbeth Smede‐
gaard Andersen

I pausen er der kaﬀe/te i våbenhuset, og der gra s adgang.
Alle er velkomne

Ny biskop for Roskilde S
I sidste Sogneblad skrev jeg, at menighedsrådene i Næstved Provs skulle stemme l valg af ny bi‐
skop, og at vi stø ede op om Anna Helleberg Kluges kandidatur.
Det er rig gt, at biskop Peter Fischer‐Møller har annonceret, at han tager sin afsked i løbet af som‐
meren 2022, og det er også rig gt, at Anna Helleberg Kluge s ller op l valget.
Men – jeg havde altså ikke ret i, at vi skulle stemme l biskop‐valget den 1. september. Vi skulle
stemme om, hvem der skulle sidde i Provs ‐udvalget de næste 4 år.
Jeg beklager min misforståelse.
Inge Broms
formand
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Der var en, der var to, der var tre, der var ﬁr', der var fem på cykeltur ‐ ja, der var en hel del ﬂere, og de
ﬂeste af dem kom forbi Tybjerg Privatskole!
Ja, fordi da cykelløbet Aarhus‐København rullede igennem sognet l stor begejstring for publikum
langs vejene i f.eks. Tybjerglille Bakker, var skolen i Tybjerg jo igen depot. De ca. 40 frivillige bemande‐
de madboder på skolen og ﬂagposter ude på ruten så langt væk som l Gunderslev.
Alle steder langs ruten blev der meldt om rig g god stemning, og på skolen var der en intens stemning
af forventning, før den første cykelry er trillede ind på skolen. Alt var klappet og klart. Madboderne
stod snorlige med skåret frugt, varm kaﬀe, smurte leverpostejmadder, boller med honning og med
Nutella, varm suppe, pastasalat, røde pølser med brød og æbleskiver i lange baner.
Here er gik det stærkt for
i stedet for en lind strøm i
hele depotets åbnings d,
som det blev beskrevet fra
dligere år, så kom langt
størstedelen af de sultne
cykelry ere imellem kl. 18
og 21.
Og sultne var de, for af de
400 pakker røde pølser,
som depotet f.eks. havde
på lager, var der kun smu‐
ler lbage, da det hele var
overstået.
Der kom ikke helt det antal ry ere, som det dligere er blevet meldt ud, men inde i skolegården fyldte
de fremmødte alligevel godt op! Så det var først godt ud på a enen, at der kunne tages et stemnings‐
billede i lejrbålets skær.

De bedste hilsner fra Tybjerg Privatskole og Bestyrelsen.
Dronefotos: David Pedersen. A enstemning ved bålet: Bri Christensen.
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg

OBS! OBS!
Da Tybjerg Forsamlingshus den første mandag i oktober har tradi on for at servere
stegt ﬂæsk m/persillesovs og Tybjerg Folkedansere byder op l les Lancier (se siderne
16 og 19) er datoen for ﬁlm i Kirkely ændret l

Mandag d. 11. oktober kl. 19:00
hvor I skal se
en god gammel dansk komedie, som blev skrevet for 299 år siden. Den handler om en
tørs g bonde, som bor på (Ty)bjerget, og hvor mester Erik ikke er skolelærer! Nu har I
nok gæ et, hvad der diskes op med - og piccolinen disker op med en lækker hjemmebagt kage. Håber, I får fornøjelse med den na onale ret i forsamlingshuset.

Filmklub
For at følge konceptet Film og Kirke har vi opre et en ﬁlmklub, hvor medlemskab er gra s, det er
også gra s at se ﬁlmene; men der erlægges 10 kr. pr. næse for drikkelse og kage/snacks under og e er
fores llingen.

Caféen byder på hverdagsglæder i oktober
HVERDAGSKAFFE –endelig ligner hverdagen igen (næsten) sig selv!
Torsdag d. 28 oktober kl. 14.00-16.00 serveres der kaﬀe/te og 3 slags
kage, og det hele kan nydes for kr. 35.
Der er ingen lmelding – bare mød op.
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TYBJERG
Lørdag d. 4. september 2021
Så oprandt endelig den store dag, hvor det helt store arrangement var sat i sving for at byde Dan‐
marks største mo onscykelløb, Aarhus‐Odense‐København velkommen først l Tybjerglille Bakker og
dernæst l skolen i Tybjerg, som er udnævnt l ”tourens” bedste depot, skulle indfri forventningerne.
Da caféen i Tybjerghus var udlejet l konﬁrma onsfest, og P‐pladsen derved reserveret l gæsterne
dér, må e der ﬁndes en løsning for at landsbyens borgere, der plejer at møde talstærkt op for at
heppe, også kunne have et depot med mad og drikke.
Løsningen var enkel, idet ”cirkuspladsen” skråt overfor Caféen blev s llet l disposi on. Og det var en
rig g god disposi on, for her kunne der nemt
føres elkabler l det forstærkeranlæg, som skulle
blæse musik og kommentatorbemærkninger såle‐
des, at det hele kunne gå op i en højere enhed.
Da de første cykelry ere ankom l Tybjerglille
Bakker blev de modtaget af såvel bragende ova ‐
oner, cykelmusik som ”Seksdagesvalsen”, ”Jeg er
så glad for min cykel”, ”Biycykle, bicykle, I love my
bicykle” samt ikke mindst Seppers gode evner i
kommentatorboksen, hvor han også med profes‐
sionel hånd havde mikset musik og klapsalver
sammen således, at ingen i omegnen var i tvivl
om, at der var noget helt specielt på færde.
De hårdt trampende mo onisters ansigter lyste da også
om kap med solen ved en sådan modtagelse, og gæsterne
ved konﬁrma onsfesten i Caféen havde travlt med at s lle
sig op på fortovet for at heppe med.
Ved depotet på Smedebakken var der travlhed med at lan‐
ge ristede grillpølser og brød over disken, skønt l knapt så
mange som l de godt 3.400, der skulle bespises ved sko‐
len. Drikkevarerne i landsbyen var dog af en noget anden
beskaﬀenhed!
Det må siges, at arrangementet blev en succes for de forbi‐
cyklende, men så sandelig også for hepperne, som blev gan‐
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ske røde og øm‐
me i hænderne.
Også Landsbyfor‐
eningen og Ty‐
bjerghus høstede
rosende ord for
alt det, de havde
sat i sving for at
gøre Tybjerg
kendt vidst om‐
kring.
Henad a ens d,
da solen begynd‐
te at vende mod
horisonten, fan‐
gede referenten
et lille hold, som
muntert kom cyklede fra Tybjerg‐depotet mod nye des na oner ,og på spørgsmålet om, hvordan det
var gået i Tybjerg, lød svaret enstemmigt: SUPER!

Tekst og fotos: agt
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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

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

12

Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

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





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartnere:
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Månedens salme. Lisbeth Smedegaard Andersen: Den sidste rest af sommerlys
(Oktober-salme fra samlingen Almanak)

Den sidste rest af sommerlys
nu vokser mørket støt
men tjørnebuskens lygter står
og lyser trodsigrødt
Hver gemmer på en stenet frugt
og peger tappert frem
mod livet der skal genopstå
bag vintrens rekviem
en dråbe ild som sol og vind
en sommerdag har skabt
der lyser allerklarest nu
hvor al ng synes tabt –
som det der blev begyndt i os
en venligsindet dag
og ligger som en varme gemt
i hvert et hjerteslag
en tro et håb en kærlighed
der ikke svinder hen
så vi i sorg og modgangs d
kan lyse klart ved den.

Vi er nu i oktober og har gennemført høstgudstjenesterne.
Sensommeren er forbi og vi er inde i e eråret, hvor skoven
falmer, og løvfaldet er begyndt. Dagene bliver kortere, og de
mørke a ener vidner om, at vi er på vej mod vinter. I okto‐
ber har vi i kirken ingen egentlige mærkedage. I den prote‐
stan ske kirke er der dog én dag, nemlig 31/10, der marke‐
rer Mar n Luthers opgør med den katolske kirke og dermed
indledningen l reforma onen i året 1517.
I månedens salme mærker vi meget tydeligt stemningen af
e erår, og hvordan det kommer l udtryk i naturen. Lisbeth
Smedegaard bruger de mange naturbilleder l at vise noget
om vores liv og om vores forhold l Gud. Naturen er ikke
blot stemningsskabende. Den er et spejl af noget større,
nemlig af den guddommelige verden.
I vers 1 hører vi om det ltagende e erårsmørke. Tjørnen er
her et billede på døden. Det stammer fra 1. Mosebog, hvor
det fortælles at livet udenfor paradis er ’tjørn og dsel’. Dog
får vi i vers 2 at vide, at der i tjørnens frugt gemmer sig spo‐
rer af liv, der vil genopstå, når vinteren er omme. At vinteren
er et billede på døden, ses af ordet rekviem, dvs. dødsmesse.
I vers 3 omtales hvordan sommeren kommer, og livet bryder
frem. Det sker som følge af Guds skaberkra og nærvær. I
salmen bruges ﬂere naturkræ er som billeder på Gud, nem‐
lig ilden, solen og vinden. Ilden som naturkra er ﬂere steder
i bibelen udtryk for Guds nærvær.

Den kan virke rensende, men også ødelæggende, f.eks. som
middel l at straﬀe os for ulydighed. Lyset var det første Gud
skabte og var be ngelsen, for at livet kunne opstå. Vinden er
også en naturkra , der ses som livgivende og forbundet med
Guds nærvær.
I skabelsesberetningen hører vi, at ’Guds ånd svævede over
vandene’. Flere steder viser Helligånden sig som en vind, en
susen. Den kan også vise sig som ild. I pinseberetningen for‐
tælles det, at Helligånden viser sig som ’tunger af ild’.
At lyset og livet har sejret, viser sig også på det menneskelige
plan (vers 4). I verset siges det, at også vi er blevet l ved
skabelsen. Det skyldes Guds kærlighed l os, at vi er l. Livet viser kommer her l udtryk i form af
kroppens kredsløb og hjerteslaget.
I sidste vers udtrykker salmedigteren, at vi al d vil have Guds kærlighed, og at den vil være en styrke
for os i sorg og modgang.
Organist Flemming Mørk Pedersen
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Vil du have en stand l Tybjerg Forsamlingshus Julemarked?
Vi a older julemarked i Tybjerg Forsamlingshus d. 27. og 28. november 2021 fra kl. 1000 – 1600.
Det vil være fantas sk hvis du har lyst l at være med.
Så hvis du designer smykker, sælger Tupperware, strikker babytøj, garver skind eller syer, hækler,
strikker eller maler dine egne nisser, eller noget helt andet og du har lyst l at sælge dine produk‐
ter, kan vi lbyde dig en stand l 250,‐ for hele weekenden eller 175,‐ for 1 dag.
Vi vil dog gøre opmærksom på at det er ikke et loppemarked, men et julemarked vi a older.
Du kan lmelde dig senest d. 1. november 2021 l:
Solveig Olsen
Tlf.: 20 70 66 16
E‐mail: sool4773@yahoo.dk
Chris an Jensen
Tlf.: 29 21 95 99
E‐mail.: chrt66@gmail.com
Mitzi Jensen
Tlf.: 20 76 74 73
E‐mail: mije7107@live.dk

Vi glæder os rig g meget l at høre fra dig.

Fotografen til enhver lejlighed
f.eks. portræt/bryllup/konfirmation/familie/erhverv m.m.

Tøv ikke med at ringe eller
skrive for nærmere info:
Tlf.: 5177 7696
Mail: phoeym@gmail.com
www.malmstedtfotografi.dk
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Nyt fra Tybjergspejderne
Der er desværre ikke noget nyt fra Tybjergspejderne l denne måned

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

Program for Tybjergspejderne
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle.
Nye børn mellem 5 og 17 år er velkomne.

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.

En lille ændring af arrangementet
LES LANCIERS I TYBJERG
FORSAMLINGSHUS
MANDAG D. 4. OKTOBER Kl. 19:30
Mandag d. 4. oktober skulle der have været a oldt den tradi onelle Les Lancier-a en
i Tybjerg Forsamlingshus, hvor der indledes med fællesspisning (se side 19). Da der
imidler d er ﬂere og ﬂere, som lmelder sig den gode na onalret, stegt ﬂæsk med per‐
sillesovs, bliver pladsen for trang l, at vi kan danse les lancier og ﬂere andre danse.
Derfor går vi e erspisningen l skolen, hvor vi danser og i pausen nyder vi ”madpakken”
i form af æblekage, som bliver udleveret l os e er spisningen.
Kom l en munter og hyggelig a en ‐
der er kaﬀe/te med æblekage i pausen.
Med venlig hilsen
Tybjerg Folkedansere
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Sanga en i Tybjerg Kirke
torsdag 28. oktober kl. 19.00
Som optakt l den årlige syng‐dansk‐uge a older vi en sanga en i Tybjerg Kirke. Her
vil vi under ledelse af organist Flemming Mørk Pedersen synge nogle af Lisbeth Sme‐
degaard Andersens salmer og sange. Hun lhører én af vor ds markante salmedigte‐
re.
Lisbeth Smedegaard er dog ikke kun kendt for sine salmer. Vi skal også synge nogle af
hendes sange fra Højskolesangbogen, bl.a. sangen ’For vist vil de komme’ med melo‐
di af komponisten Bent Fabricius Bjerre. Den var vindersang ved konkurrencen ved
Lisbeth Smedegaard
Højskoleforeningens 175‐års jubilæum.
Andersen

Desuden vil vi synge andre af e erårets dejlige salmer og sange. Bl.a. vil vi s e bekendtskab med
nogle nye melodier l Grundtvigs salmer komponeret af Philip Faber, kendt som dirigent for pigeko‐
ret.
Der vil blive en lille pause undervejs, hvor der serveres en kop kaﬀe/te
Der er gra s adgang, og alle er velkomne.
Menighedsrådet

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

som omdeles til godt 800 husstande
og har de billigste
annoncepriser. Se side 3.
Kontakt sb.redaktion@gmail.com
eller ring 2577 8129
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KONCERT I TYBJERGHUS
rsdag d. 2. november kl. 19:00
i vores nye lokale
Der er lagt op l en hyggelig a en, når der
blændes op for en dejlig koncert med
troubadour og sangskriver

Foto: spildansk.dk

Mads Wes all
Koncerten a oldes som et led i Spil Dansk Ugen med venlig stø e fra Næstved Kommune
Mads Wes all har som sangskriver været vidt omkring, siden han udgav sit første album i 2009.
Fra P3‐succesen med den rockede "Forstadspoeten", via den Tue West‐producerede opfølger med
P4‐klassikere som "Klassefesten" og "Grå", over visesuccesen på P5 med hans eget indspillede al‐
bum "Spor", og "Alle de dage", som blev produceret af Jan Rørdam under medvirken af nogle af
landets bedste studiemusikere, omkring "Den d der er gået" med e erfølgeren l Søren Kragh‐
Jacobsens historie om Mona og Jesper Ravn i "Kender du deja‐vu?", og l det seneste udspil
"Wes alls Viser", med en blanding af egne sange og fortolkninger af danske og nordiske klassikere.
Senest har han under Corona‐nedlukningen gjort sig bemærket med Facebook‐projektet DER MÅ
VÆRE EN KANT, hvor han en gang om ugen har sendt live, når han spillede en nyskrevet sang med
kant for første gang. De bedste af de 24 sange, der kom ud af det, har allerede fundet vej l hans
live‐repertoire, og måske kommer de l at udgøre kernen i en kommende udgivelse.
Hele vejen igennem har han holdt fast i en kerne af stærke historier, sproglig elegance og ﬁlosoﬁsk
dybde og formidlet det hele via smukke og varierede melodier. Og først og fremmest har han gjort
sig bemærket som en fremragende sanger, guitarist og entertainer, der live foran publikum kan ska‐
be et intenst nærvær, krydret med begavet humor og fællesskabsfølelse.

OBS - OBS - OBS
Dørene åbnes en halv me før koncerten, hvor der serveres en velkomstdrink samt lidt l maven
i form af let Hors d’oeuvre (pindemadder). Så kom i god d.
I baren kan der købes øl, vin, vand og snacks.
Billetpris pakke kr. 75,- som dækker koncert, velkomstdrink og forplejning
Billetbes lling og forudbetaling nødvendig.
De e gøres ved at sende mail l: event.tybjerghus@gmail.com med navn og antal bille er der øn‐
skes og sam dig overføre beløbet via Mobile Pay 23533 eller foreningens konto: Merkur Bank
reg. og kontonr. 8401 – 1139502.
HUSK AT ANFØRE NAVN VED BETALING
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Mandag den 4. oktober kl. 18.30

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

Tilmelding skal ske via SMS l 4095 0841
Med venlig hilsen og på gensyn

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus
OBS!
Der har førhen været tradi on for, at Tybjerg Folkedansere denne a en byder op l dans
(les Lancier), men da der er ﬂere og ﬂere, som lmelder sig fællesspisningen, vil
dansepladsen i forsamlingshuset blive for trang. Derfor danses der ikke forsamlingshu‐
set, men i gymnas ksalen på Tybjerg Privatskole e er spisningen. Der udleveres æbleka‐
ge‐madpakker, som kan nydes på skolen. Der vil således være fuld valuta for pengene,
selvom man forlader huset e er spisningen! Se i øvrigt side 16.
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TYBJERG SOGN CA. 1814

Geodatastyrelsen gst.dk Kort herfra kan gra s beny es, men oplys kilde!
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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. Billedgrup‐
pen 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, tlf. 2129 0946 eller Knud Christensen, tlf. 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 2021 – 2022
OBS! Foredragsaftener er ændret til onsdage i sæsonen, dvs. oktober, november, januar, februar og marts måneder, idet kroen er lejet ud l anden side om mandagen
Onsdag d. 13. oktober kl. 19:30
Susåegnen under besæ elsen v/ Jan Christensen
Onsdag d. 17. november kl. 19:30
Kähler 1839-1974 v/ Palle Birk Hansen
Onsdag d. 12. januar kl. 19:30
Fra jægersoldat l Folke ngets Præsidium og oplevelser med kongefamilien
v/Helge Adam Møller
Onsdag d. 9. februar kl. 19:30
Leif forbryderalbum
i sin flyvemaskinev/Me e Gundel
Kvinder i 1800-tallets
Onsdag d. 9. marts kl. 19:30
Generalforsamling. Gra s adgang
Se ”huskeannoncerne” i Ugeavisen Næstved, Glumsø Netavis (www.glumsoavis.dk) og på
Facebookgrupperne Gelsted/Herlufmagle samt 4171 Glumsø. Ret til 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
21

Flere af os har må et blive hjemme i år, turen sydpå har må et vente, og
det, vi kalder den mørke års d, nærmer sig. Men mon den nu bliver så
mørk? Jeg ser stadig et lys forude, for vi har fak sk været gode l at ind‐
re e os og få andre ng l at virke.
Vi er mange, der ﬁk besøgt dele af landet, som vi ikke har set i mange år, og
hvor er her dog smukt! Bornholm for eksempel, hvor vi var, er det rene fe‐
rieparadis!
I nærsamfundene fandt beboerne sammen i mindre grupper og ﬁk nogle
rare stunder sammen ‐ for eksempel på cykel‐ eller gåture. Mange arbejder
stadig hjemmefra, hvilket sikkert vil styrke foreningslivet og sammenholdet
i vores område. Tybjerg og omegn har et godt foreningsliv, en fantas sk pri‐
vatskole, som netop er fyldt 10 år, forsamlingssteder, et sogneblad, en ny
legeplads, og en hel masse andre ak viteter, som kræver mange frivillige.
Vi har for et par år siden holdt en dejlig a en for at hylde vores mange fri‐
villige, og det har vi tænkt os at gøre igen! Så sæt allerede nu kryds i kalen‐
deren:
Lørdag den 6. november 2021 kl. 18.00 inviterer Landsbyforeningen vores
mange frivillige l en a en med spisning m.m. I Tybjerg Forsamlingshus.

Nærmere herom følger i næste nummer af Sognebladet.
Og så lige her l sidst: Hjertelig velkommen l de mange nye par og famili‐
er, som er ﬂy et her l. I skal velkomne i vores foreninger og være med l
at skabe fornyelse og kvalitet i vores samfund, det glæder vi os meget l!
Venlig hilsen
Jørn Haaber Chris ansen, formand.
Tlf. 20719898‐ email: jorn@internet.dk
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Indkaldelse l Tybjerg Gymnas kforenings ordinære generalforsamling
onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 19 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
info@schou‐handel.dk. Forslag fremsendes også l Bo Schou Andersen.

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Indkalder l
ORDNINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 12. oktober kl. 19:30
Dagsorden iﬂg. vedtægterne.

E er generalforsamlingen er foreningen vært ved et le ere traktement
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STEF TECH Electric
Din lokale elinstallatør, der løser alle el‐opgaver for private kunder, mindre landbrug, erhvers‐ og
industrivirksomheder.
Salg og installa on af samt service på varmepumper.
KMO cer ﬁceret.
Følgende mærker forhandles: Panasonic og Gree
Så har du
‐ et elektrisk problem eller lyst l en uforpligtende el‐snak
‐ brug for et overslag eller lbud
er du velkommen l at kontakte mig
Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester
Jørgen Egløkke Steﬀensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille
Mobil: 2616 5840, mail: ste ech@surfpost.dk

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________

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

Forsikringsmæglerne DFM A/S

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

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

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

Tlf. 2045 8856
Suså Landevej 76
4160 Herlufmagle

E-mail: timchristensen@live.dk
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Hvordan er nu lige det er?

Na en mellem den 30. og 31. oktober går vi lbage l dansk normal d
– altså skal såvel havemøbler som uret s lles lbage.
For havemøblernes vedkommende er det l udhuset,
og for uret gælder det én me.
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Servicespalten

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

Lyntest hur gst i Herlufmagle
Skal du have taget en covid‐19 lyntest, så tag
l Herlufmaglehallen mellem kl. 18 og 19.
Der er åbent mandag, onsdag, torsdag og lør‐
dag fra 09:00‐19:00. ”Køen” er l at overskue,
hvis der en nogen kø, for det er jo spise d i
de ﬂeste hjem.
Det foregår i Hal 2

Det er d for hjortejagt…

men pas på i traﬁkken,
hellere en kronhjort på
kornet end på køleren
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OPSLAGSTAVLEN
Se opslagsskabet uden for Caféen om arrangementer.
Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om lbud.
Besøg tybjerghus.dk Vi er også på Face Book.

SEPTEBMER
Tors. 30. Kreativ Café

Kl. 19:00 Tybjerghus Café

OKTOBER
Fre. 1. Fællesspisning. Se s. 21 i septemberbladet
Man. 4. Fællesspisning. Stegt Flæsk og persillesovs. Se s. 19
Man. 4. Tybjerg Folkedansere byder op til Les Lancier. Se ovenfor
Man. 11. Kino Kirkely. Se s. 9
Tirs. 12. Sandby-Vrangstup Forsamlingshus. Generalfors. S s. 23
Ons. 13. Tybjerg Gymnastikforening. Generalforsamling Se s. 23.
Ons. 13. Suså Egnshistoriske Foren. Se s. 21
Tors. 14. Kreativ Café
Man. 11. Kino Kirkely, Se s. 9
Man. 18. Suså Husholdningsforen. Besøg i Butik 10. Se s. 10
Tors. 28. Hverdagskaffe. Se s. 9
Tors. 28. Kreativ Café
Tors. 28. Sangaften. Se s. 17
Fre. 31. Urene stilles tilbage til dansk normaltid

Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:30 Sandby Forsaml.hus
Kl. 19:00 Tybjerg Priv.Skole
Kl. 19:30 Glumsø Kro
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 18:30 Haslev
Kl. 14:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerg Kirke
Kl. 02:00 hos dig selv

NOVEMBER
Tirs. 2. Koncert med Mads Westfall. Se d. 18
Tors. 11. Kreativ Café
Tirs. 16. Suså Husholdn.forening. Se program på tybjerg.info
Ons. 17. Suså Egnshistorieske Foren. Se s. 21
Tors. 25. Kreativ Café
Lør.27. –søn. 28. Julemarked. Se s. 15

Kl. 19:00 Tybjerghus
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerg Fors.hus
Kl. 19:30 Glumsø Kro
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Tybjerg Forsamlingshus

Kl. 18:30 Sandby Fors.hus
Kl. 18:30 Tybjerg Fors.hus

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