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Tybjerg Privatskoles første skoledag i det nye
skoleår var samtidig skolens 10-års fødselsdag.
Læs side 8

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: Lærke Ingerslev
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

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

HERLUFLILLE MØLLELAUG

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

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

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

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

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

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

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

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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

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

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

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

LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
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 eråret nærmer sig
September har aﬂøst august, hvor det begyndte at pible med ak viteter, og nu begynder
de indendørs arrangementer for alvor.
Men først afvikles det store mo onscykelløb Aarhus‐Odense‐(Tybjerg)‐København, og i år er
det lørdag d. 4. september, det går løs. Tybjerg Privatskole er blevet kåret som turens bedste
depot/pitstop, og man vil naturligvis leve op l forventningerne. I Tybjerglille Bakker, hvor der
liige skal forceres et par voldsomme s gninger, inden fristelserne på skolen kan nydes, er der
også ”depot” for lskuerne, idet Landsbyforeningen og Tybjerghus går sammen om forplejning
af heppekoret. Se siderne 8 og 11.
Ruten går fra Tybjerg gennem Aversi, videre ad Lillevang mod Eskildstrup for dere er at fort‐
sæ e mod målet i København.
Er man mere l at kigge på rig ge ry ere (altså på heste og ikke ”ridehjul”), er der distrikts‐
stævne, spring, for heste og ponyer hele samme weekend hos Riders Cup på Tybjergvej. Man
kan dog sagtens nå at opleve begge arrangementerne.
Og endelig kommer der fra 1. oktober gang i fællesspisningerne i forsamlingshusene igen! Det
starter i Sandby og kort dere er med na onalre en i Tybjerg.
Tybjerg Gymnas kforening starter også nu; dog ikke med spisning, men med mulighed
for at komme af med noget af det, som man ﬁk for meget af!
Så der er nok at tage sig l – læs bladet og bliv inspireret!
God fornøjelse (fordøjelse) med det hele.
Annegrete

Forside:
Cathrine Riegels Gudbergsen overrækker Bertel Haarder en mulepose med
overraskelser ved Tybjerg Privatskoles 10‐års fødselsdag d. 8. august 2021

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

DEADLINE: 15. SEPTEMBER 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 omgi‐
velser 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.
* Høstgudstjeneste ‐ se nedenfor

HØSTGUDSTJENESTE DEN 26. SEPTEMBER KL. 10:30 I SANDBY KIRKE
I år foregår høstgudstjenesten Tybjerg Kirke. Høstgudstjenesten er en familie– og festgudstjeneste,
hvor vi takker for årets høst.
Traditionen tro vil vi bede børnene om at medbringe frugt eller grønt fra haven –måske marmelade/
syltede bær/grøntsager, som sammen med dagens kirkepynt vil blive solgt på en auktion efter guds‐
tjenesten.
Johnny Sørvin vil som auktionarius forsøge at presse priserne i top i den gode sags tjeneste.
Det indgåede beløb vil blive overført til Danske Hospitalsklovne.
Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender. Men i mange kirker
markeres høsttiden med en høstgudstjeneste, som afholdes en søndag i august eller september må‐
ned. Ved gudstjenesten synger vi bl.a. de kendte høst‐ og efterårssalmer som Vi pløjed' og vi såede samt Nu falmer skoven trindt om land.
Kan man ikke deltage i høstgudstjenesten eller bringe grønt/frugt fra haven til auktionen, er man
velkommen til at donere et beløb via kirkens mobilpay 77 531 mærket Høst 2021
Der serveres kirkekaffe/te med en lille sandwich til i forbindelse med auktionen,
På forhånd mange tak og på gensyn i Sandby Kirke.
Menighedsrådet
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SØVANG
Da det ved redak onens afslutning er uvist, hvorvidt evt. ny smi espredning af Corana er
aktuel, tages altergangen med forbehold torsdag d. 2. september.
BIRKEVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 2. septmebrkl. 10:30
ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Præstens fridag er mandag
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Søndag d. 26. september er der høstgudstjeneste i Sandby Kirke. Se side 5.

Konﬁrma onerne 2021
i Tyvelse Pastorat
er grundet Corona ﬂy et l
TYBJERG KIRKE OG AFHOLDES
lørdag den 28. august kl. 10 og kl. 12
lørdag den 4. september kl. 10 og 12

Da konﬁrmandernes
navne er besky et af
GDPR‐reglerne, er de
ikke oplyst her.

KOM TIL HØSTGUDSTJENESTEN I SANDBY KIRKE
SØNDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 10:30 OG MED‐
BRING GERNE EFFEKTER FRA JERES HØST TIL
AUKTIONEN EFTER GUDSTJENESTEN. Se s. 5
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Ny biskop for Roskilde Stift
Biskop Peter Fischer Møller skal snart gå på pension, og derfor
skal der findes en ny biskop. Vores provst Anna Helleberg Kluge kandiderer til denne post, og menighedsrådet for Tyvelse
Pastorat støtter op om hendes kandidatur.
Anna Helleberg Kluge har naturligvis nogle visioner, som hun
går til valg på, og Anna ønsker, at Den danske Folkekirke kan
blive et sted, hvor samtalerne mellem generationer trives, og
hvor alle giver noget til hinanden.
Anna siger i sin begrundelse for at stille op til valg som biskop,
at vi skal blive bedre til at være bevidste om det fællesskab,
som Folkekirken er, vi skal blive bedre til at tale om, hvad vi
gør ,og hvorfor vi gør det i stedet for at sige, hvordan vi gør.
Anna Helleberg Kluge

Anna vil som biskop facilitere disse samtaler på møder, kurser og konferencer for kirkens ansatte og frivillige, og Anna ønsker, at det skal være fokus på helheden og forståelse for det
lokale.
Menighedsrådene i Næstved Provsti skal samles onsdag den 1. september, og denne dag
skal det enkelte menighedsrådsmedlem have taget stilling til, om vedkommende vil give Anna
Helleberg Kluge sin stemme til valg som biskop for Roskilde Stift.
Det bliver jo spændende at se valgets resultat.
Inge Broms
Formand for Tyvelse Pastorats Menighedsråd
Til orientering:
I modsætning til menighedsrådsvalg, hvor alle medlemmer af Folkekirken er stemmeberettiget (og valgbare),i sit sogn, er det ved bispevalg alene præster og menighedsrådsmedlemmer, som har stemmeret.
Red.

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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Velkommen lbage l endnu et skønt skoleår på Tybjerg Privatskole, hvor vi igen kan samles for at
a olde events, og vi er allerede godt i gang!
Første skoledag
Søndag d. 8. august 2021 kunne vi for første
gang i to år a olde første skoledag som det
tradi onsrige sociale arrangement, som vi hol‐
der af. Tradi onen tro bød 1. klasse de nye
elever i børnehaveklassen velkommen med
hver at overrække en rød rose. Here er kunne
skoleleder, Kenneth Oksborg, fortælle, at når
den nuværende 1. klasse om o e år dimi erer
fra skolen, så bliver det den nuværende bør‐
nehaveklasses tur l at give roser i alle regn‐
buens farver lbage som symbol på de unikke
unge mennesker, som børnene l den d vil
have udviklet sig l. Det er hvert år et stort øjeblik, som skolens yngste elever tager meget seriøst.
I år var første skoledag også skolens 10‐års fødselsdag, og det blev bl.a. markeret med en tale af davæ‐
rende undervisningsminister, Bertel Haarder (V). Han holdt åbningstalen, da Tybjerg Privatskole for år
siden fejrede den første skoledag, og Bertel Haarder var derfor den re e ring at slu e. I sin tale betone‐
de han vig gheden af at stø e op om fællesskabet, for uden fællesskabet er der ingen skole, og fælles‐
skab udgør jo netop en tredjedel af skolens mo o sammen med trivsel og høj faglighed. Vi glæder os l
at arbejde videre med disse værdier de næste år!
Skolens 10‐års jubilæum skal endvidere fejres d. 24. september med et dagarrangement, hvor naboer
og samarbejdspartnere bliver inviteret, så hold øje med postkassen!
Cykelløb i Tybjerg
Og slu eligt kan vi e er en fantas sk sportssommer lby‐
de endnu et spændende arrangement! Lørdag d. 4. sep‐
tember køres Danmarks længste mo onsløb, cykelløbet
Aarhus‐Odense‐København, igennem Tybjerg med Tybjerg Privat‐
skole som depot. Så er du stadig begejstret over Touren, OL og
PostNord Danmark Rundt, så er her muligheden for at komme helt
tæt på nogle af de 7.000 lmeldte cykelry ere og mo onister!
Sidste gang Tybjerg Privatskole var depot, blev vi jo kåret som lø‐
bets bedste, og vi glæder os l at gøre det mindst lige så godt denne
gang.
Kunne du tænke dig at være med på holdet ved depotet, så kontakt
Katja Faurschou Jensen, tlf. 2966 7224
Med venlig hilsen,
Tybjerg Privatskole og bestyrelsen
Da vi ikke må vise direkte portræ er af børnene, er her et udsnit af de
Mange smilende kagemænd m/k, som blev serveret (Red.)
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Fotos: Pernille Malmstedt

KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
Mandag d. 6. september kl. 19:00 skal I se
VORES MAND I AMERIKA
9. april 1940 angribes Danmark af det nazis ske Tyskland med
krav om øjeblikkelig og be ngelsesløs kapitula on. Regeringen
overgiver sig e er få mer og indleder here er samarbejde med
nazisterne.
Men på den anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør
i Amerika, vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauﬀmann, der
er villig l at sæ e alt på ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksæ er i stedet en
rebelsk plan for at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage.
Filmen, som er fra 2020, har fået top-anmeldelser, men bør ikke ses af tilskuere under 15 år.
Medvirkende bl.a. Ulrich Thomsen, Denise Gough, Mikkel Boe Følsgaard
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.
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Program 2021
Mandag d. 18-10-21 kl. 18:30. ”Butik no. 19” Jernbanegade 49B, 4690 Haslev -OBS! ny adresse. Vi besøger igen
Anette Olsens butik ”no 19”. Der sælges stadig tøj, brugskunst og andre lækkerier. Der serverer lidt godt til
ganen. Tilmelding senest fredag d. 01-10-21.
75,00 kr. for ikke medlemmer.
Tirsdag d. 16-11-21 kl. 19:00 Tybjerg forsamlingshus, Tybjerg Bygade 13. 4160 Herlufmagle. Sandra Mundus,
opsøgende aktivitetskonsulent og Susanne Nicolaisen, Center for sundhed og ældre, kommer og fortæller om
arbejdet med forebyggelse af ensomhed, samt lidt om kommunens tilbud. Der serveres kaffe/te. Tilmelding
senest fredag 29-10-21.75,00 kr. for ikke medlemmer.
Onsdag d. 01-12-21 kl. 19.00. Besøger vi Vintage Soul Art & Decoration, Gammel Slimmingevej 8 B 4100 Ringsted. De 2 kunstglade søstre Diana og Daria, byder velkommen i deres hyggelige gårdbutik, hvor vi bla. kan se
deres keramik og lædersmykker. Søstrene fortæller desuden lidt om deres baggrund. Der bydes på en kop kaffe/
the og lidt julegodter til.
Tilmelding senest tirsdag d. 16-11-21. 75,00 kr. for ikke medlemmer.
Program 2022
Fredag d. 21-01-22 kl.18:30 Tybjerg Forsamlingshus.
Keld Christoffersen fortæller om sin ølbrygning, imens smager vi på forskellige øl samt snack. Der serveres ølbraiserede svinekæber med tilbehør, dertil ½ liter øl efter eget valg. Der sluttes af med en dessert. Pris for medlemmer og ægtefæller175 kr. - 225 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest tirsdag d. 21-12-21.
Torsdag d. 10-02-22 kl. 19:00. Vi mødes på Elektrovej 2, 4700 Næstved, hvor vi besøger Affald plus/YderZonen.
Andreas Fitzner-Haupt fortæller og viser rundt. Der bydes på kaffe/the.
Ægtefæller er velkomne. Tilmelding senest tirsdag d. 25-01-22.
Kun for medlemmer og ægtefæller
Onsdag d. 16-03-22 kl. 18:30. Vi mødes hos ”Frøken Søndergaard” Tybjergvej 8 Orup 4160
Herlufmagle. Britt inspirerer os til påsken. Der serveres kaffe/te.
Tilmelding sest tirsdag d. 01-03-22
75,00 kr. for ikke medlemmer.
Fredag d. 22-04-22 kl. 18:30 Tybjerg Forsamlingshus. Suså Husholdningsforening afholder generalforsamling
og ”mini” jubilæum. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Maden er gratis for medlemmer, ægtefælle 100 kr. Egne drikkevare medbringes. Foreningen giver kaffe.
Tilmelding senest torsdag d. 07-04-22. 175,00 kr. for ikke medlemmer
Medlemskontingent 200,00 kr. Ægtefæller kan deltage i udvalgte arrangementer på hustrus medlemskontingent. Deltagelse derudover er som betalende gæst 75 kr. eller som medlem.
Vel mødt. Bestyrelsen

Ret til ændringer forbeholdes
SUSÅ HUSHOLDNINGSFORENING

Netværk med aktivitet
Kom og vær med til at styrke dit lokale netværk gennem foredrag, virksomhedsbesøg og andre
hyggelige aktiviteter ved medlemskab af Suså Husholdningsforening. Vi nyder bl.a. at få inspiration til spændende mad, blomsterdekorationer til jul eller påske, samt at se på tøj og lave modeopvisning.
Så på trods af et gammeldags navn, er vores medlemmer bestemt med på moden, og vi ønsker meget
gerne at se nye ansigter. Har du lyst til at vide mere?
Kontakt Liselotte Andersen a.liselotte60@gmail.com
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TYBJERG
I sidste udgave af de e fremragende blad omtalte jeg, at udvidelsen af Tybjerghus gav mulighed for
genstart af forskellige ak viteter, og det ser sandelig ud l at kunne blive lfældet! Alle fælles dli‐
gere ltag kan snart genstartes, fordi restrik onerne omkring større forsamlinger stort set er op‐
hævet, så nu skal vi bare vænne os mentalt l, at vi må ses igen!
En mulig måde at samles igen på er cykelløbet Aarhus‐Odense‐København lørdag den 4. septem‐
ber, hvor feltet igen skal op ad bakke, nemlig gennem Tybjerglille Bakker og op l Tybjerg Privat‐
skole, hvor der er depot inden sidste del af etapen ind l København.
Landsbyen havde sidste gang stor succes med at samles med ﬂag og plakater, lråb m.m. ude på
Smedebakken, vores hovedgade, og det håber vi, kan ske igen! Dog er Café Tybjerghus netop den‐
ne dag og a en udlejet l anden side, men sammen har vi fået lov l at etablere os med nogle grill‐
pølser og drikkevarer l en rimelig pris ovre på den anden side ved krid abrikken (Smedebakken
35).
Så kom ud og vær med l denne sjove og stemningsfulde oplevelse, det vil blive! Vi forventer, at de
første cykelry ere kommer l os mellem kl. 17.00 og kl. 23;00, nærmere herom kan ses på Google
(skriv Aarhus‐Odense‐København), klik på lmelding‐Beregn dit star dspunkt).
Vær med l at feltet igen kårer Tybjerglille Bakker og depotet på vores skole som det bedste på
hele turen!
Vi ses! Venlig hilsen
På vegne af Tybjerghus og Landsbyforeningen
Tina Olsen og Jørn Haaber Chris ansen
************************************
Dersom man selv vil prøve at beregne ankoms dspunktet i Tybjerg for cykelry erne kan oplyses, at
turen fra Halskov ( dligste start kl. 15:52) kan man via de has gheder, som angives på ovennævnte
Google-link, regne sig frem l de e. Ruten går Halskov, Stubagerhus, Søhuse, Stude, Erdrup, Lund
Forlund, Halkevad, Skørpinge, Sørbymagle, Tystrup, Vinstrup, Skelby, Herlufmagle, Spragelse Tybjerglille Bakker og slut ved Tybjerg Skoles depot.
Sognebladets serviceafdeling
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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
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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

Hvad kalder man de helt små bier?
Babyer!

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 september
Lisbeth Smedegaard Andersen: Et dligt morgenlys
(September‐salme fra samlingen Almanak)
Et dligt morgenlys står ind fra øst
forgylder husene i vores gade
men blæsten bærer e eråret ind
med kuldekys på rosenbuskens blade
September lukker sagte somrens dør
og tænder hybenfrugtens røde luer
mens mørket langsomt vokser dag for dag
så vi må tænde lys i vores stuer.
Septembers skønhed er lidt hjerteskær
vi vakler mellem takkesang og klage:
en tak for høstens frugt og bær og korn‐
vemodig afsked med de lyse dage
Men Gud som skabte denne runde jord
og sender sol og regn og vår og vinter
har vævet spektrets farver i et bånd
der tøjler uvejrsvilde elementer:
Et himmeltegn for mørkerædde sind
så vi kan lyse her hvor liv skal leves
med dem han bød os elske som os selv
så somrens gaver ikke er forgæves
Han er os nær og hører vores bøn
og gør en takkesang af vores klage
så vi frimodigt lever hvor vi er
i himmelhøje blå septemberdage.

Høsten har i de ﬂeste religioner spillet en stor rolle. I det
gamle testamente hører vi om jødernes treårlige fester, på‐
ske, pinse og løvhy efesten. Den sidste l minde
om udgangen af Ægypten. Den fejredes om e eråret, og var
en takkefest for frugthøsten. I Norden har det religiøse også
spillet ind ved fejringen af høsten. I det gamle bondesam‐
fund ofrede man l frugtbarhedsgudinden Freja.
Ved kristendommens indførelse blev det den treenige Gud,
der styrede vind og vejr og som man derfor takkede for af‐
grøderne. I moderne d, hvor landbruget som erhverv har
fået mindre betydning og menneskers kontakt med naturen
derfor ikke er så stor, har høstgudstjenesten ændret sig l at
være en takkegudstjeneste for naturens skønhed og for ska‐
berværket .
Tidligere holdt man takkegudstjeneste for høsten på Mik‐
kelsdag 29. septmeber opkaldt e er ærkeenglen Michael.
Han ﬁndes på ﬂere kalkmalerier, hvor han er a ildet med en
vægt (se illustra onen). Han vejer sjælene på dommens dag,
hvor det skal afgøres hvem der skal frelses eller dømmes l
fortabelse. Mikkelsdag afskaﬀedes som helligdag i 1770 ved
Struensees helligdagsreform.
Vi er nået l septembersalmen fra Lisbeth Smedegaard An‐
dersens samling Almanak. Som andre af Smedegaards salmer
er også denne salme rig på naturbilleder, der på en levende
måde maler sensommerens og det dlige e erårs stemnin‐
ger.
Salmen falder i to dele. Første del består af tre vers med
naturskildringer. Vi hører om det ltagende mørke og kul‐
den og blæsten, der markerer at e eråret er på vej. På
trods af det er lyset stadig l stede i naturen, f.eks. i form
af morgensolen og de røde hybenfrugter.

Lyset er i bibelen en metafor for Kristus, der er med os selvom vi går
mod mørke der.
Salmens anden del beskæ iger sig med vores forhold l Gud. Som
Lisbeth Smedegaards øvrige salmer er naturen et vidne om den treeni‐
ge Gud. Gud ses som vores far. Han er herre over naturens elementer
og hjælper og skåner os mod katastrofer. I vers 4 bruges regnbuen
som et billede på pagten mellem Gud og mennesker. De e billede
viser lbage l fortællingen i Det Gamle Testamente om Guds pagt
med Noa e er syndﬂoden. Til gengæld kræver Gud af os, at vi udviser
næstekærlighed og taknemmelighed for de gaver, som han har skæn‐
ket os. Vi kan derfor leve i tryghed og forvisning om at vi er under
Guds besky else. Han hører vores bønner og lgiver vores synder.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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Ovenstående kalkmaleri med Skt.
Michael er fra
Århus domkirke

En lille ændring af arrangementet
LES LANCIERS I TYBJERG
FORSAMLINGSHUS
MANDAG D. 4. OKTOBER Kl. 19:30
Tybjerg og Omegns Folkedansere starter sæsonen mandag d. 13. september i gymnas k‐
salen på Tybjerg Privatskole kl. 19:30 og introducerer med en gra s prøve me. Husk ski e‐
sko af hensyn l salens gulv. Er man blot nysgerrig, er man også velkommen.
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 imid‐
ler d er ﬂere og ﬂere, som lmelder sig den gode na onalret, stegt ﬂæsk med persillesovs,
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

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
TYBJERG SPEJDERNE STARTER NY ENHED
”FAMILIESPEJDER”
Vi har forældre‐ og børnemøde d.15‐9‐2021
kl. 17.30 i spejderhy en
Spejderne i Tybjerg, Bjergbakken 26, Tybjerglillebakker, 4160 Herlufmagle
Denne enhed er for de yngste hos spejderne
Familiespejder er fra 4 år og ope er. Vi starter også en ny bævergruppe .

Familiespejder: Er jeg 4 år, har jeg far eller mor med (der vil al d være kaﬀe på kanden i hy en)
Er jeg 5 år, må jeg gerne have mor eller far med
Bæver: jeg går i 0 eller 1 klasse
Med spejderhilsen Gruppeleder Helge

tlf. 5550 0605 mail: hbc@dlgmail.dk

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.

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

15.sept. ”Familiespejder” - se ovenfor
Nye børn mellem 5 og 17 år er velkomne.

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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ENDELIG kan Tybjerg Folkedansere få gang i fødderne igen
E er at have været Corona‐tvunget l at sæ e danseskoene på hylden i halvandet år, kan Ty‐
bjerg Folkedansere endelig komme ud og danse igen.
Det sker
mandag d. 13. september kl. 19:00 i gymnas ksalen på Tybjerg Privatskole
,

OBS! Dersom der mandage ved P-pladsen ved kirken opsat skilt om, at parkering er forbeholdt kirkens gæster, bedes dette respekteret og overholdt.

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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Kære Læser.
Vi har i foreningen over de sidste år oplevet markant nedgang i vores lmeldinger l vores ak vite‐
ter. Hvilket vi har været meget kede af. Ak viteterne har primært været for børn, men vi vil gerne
meget mere.
Spørgsmålet er om der er opbakning og ”kunder” nok l at vi kan lave noget.
Så har du kompetencerne – eller bare gerne vil være instruktør, så skriv eller ring gerne l os:
Bo, info@schou‐handel.dk eller på tlf. 22374269 eller
Ane e,skovrodderne@mail.dk eller 22279749
Anne, familienmygind@yahoo.dk eller 25115378
Louise, 1988lwis@gmail.com eller 28745907
Der er selvfølgelig stadig mulighed for badminton; en bane koster kun 800,‐ for en sæson,
Ring eller skriv l Ane e så ﬁnder hun en bane d.
På nuværende dpunkt kan vi fra september lbyde ﬂg.:
Floorball Børn
3‐6 klasse
Onsdage start 8. sept. 17:00‐18:00 475,‐
Gymnas k Spillopper 4 år ‐2.klasse Mandage start 6. sept. 16:15‐17:15 475,‐
Volleyball (Herlufmgl. Hallen) 16+
Tirsdage start 7.sept. 20:30‐22:00 475,‐
Gymnas k og ﬂoorball kører frem l uge 13, hvis der er lslutning nok.
Volleyball afslu er 29/3‐2022
Mange sportslige hilsner
Tybjerg Gymnas k Forening.
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Mandag den 4. oktober kl. 18.30

STEGT FLÆSK MED PERSILLESSOVS ‐ 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 15.
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I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Informa on fra vandværket om drikkevandskvaliteten
Kære Forbrugere!
I henhold l lovgivningen har vandværkerne pligt l mindst en gang om året at informere forbrugerne
om drikkevandskvaliteten. Den pligt har vi naturligvis al d e erlevet, og informa onen er al d frem‐
gået som særskilt punkt i den årlige Bestyrelsens beretning.
Vi har imidler d beslu et at informere ekstraordinært på baggrund af den seneste ds oplysninger
om, at stadigt ﬂere og ﬂere vandboringer rundt omkring i landet er forurenet af sprøjtegi , og at
grænseværdierne i mange af disse boringer er overskredet, hvilket selvsagt giver de berørte vandvær‐
ker endog meget store problemer med at levere rent drikkevand l deres forbrugere.
Lad os derfor skynde os at oplyse jer om, at Tybjerglille Bakker Vandværk leverer vel nok det reneste
og mest velsmagende drikkevand i Danmark helt uden skadelige gi stoﬀer
I de vandprøver, der udtages l analyse, undersøger laboratoriet for alle kendte gi stoﬀer. I prøverne
fra vores vandværk, er disse gi stoﬀer enten ikke målelige (ikke l stede), eller er l stede langt under
grænseværdierne, og derfor ikke på nogen måde udgør en sundhedsrisiko. Det er dog vig gt at under‐
strege, at ingen af de sprøjtegi e, som for den udgør et problem i andre boringer, er konstateret l
stede i vores boringer.
For interesserede henvises l vores hjemmeside Tybjerglille Bakker Vandværk, hvor analyserapporter‐
ne er lgængelige.
Vandværket bruger mange penge på at analysere vandet løbende. Dels på grund af de analyser, som
lovgivningen dikterer, og dels på grund af screeninger kaldet Bac Quant, som vandværket har be‐
slu et at lade foretage hver anden måned for at imødegå eventuelle forureninger af enhver art, såle‐
des at vi kan reagere så hur gt som muligt, såfremt uheldet skulle være ude. Vi synes, at pengene
her l er givet rig g godt ud.
Det er ligeledes vig gt for bestyrelsen at oplyse om, at Næstved kommune ligger i den meget lave
ende, når det kommer l forurenede boringer. Af kommunens 92 boringer er der fundet skadelige
stoﬀer i 10 (under grænseværdierne) mens en enkelt har været over grænseværdierne.
Rent vand er ingen selvfølge, og det bliver mere og mere klart, at vi i disse år betaler for for dens syn‐
der med hensyn l sprøjtegi e m.m. Vi har alle et ansvar for at passe på denne uvurderlige ressource,
så vi skal være varsomme med, hvad vi udleder i naturen.
Med venlig hilsen og med ønsket om et behageligt e erår.
Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk
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FÆLLESSPISNING
SANDBY VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
inviterer l fællesspisning

FREDAG D. 01.10.2021 kl.18:30

hvor vores lokale kok, Torben, har sammensat
en spændende buﬀet samt e erfølgende kaﬀebord.
Medbring selv drikkevarer.

KÆMPE
BUFFET
M/OSTE

Kom l en al d hyggelig a en
Ved kaﬀen vil Leif Pedersen, Sandby, fortælle om sin lidenskab for ﬂyvning og vise
billeder fra såvel hans eget ﬂy som fra ﬂyveklubben i Ringsted.

Leif i sin flyvemaskine

ALLE ER VELKOMNE
Pris pr. person 150 kr. Børn under 12 år gra s.
Tilmelding nødvendig senest d. 23.09.2021 på tlf. 5764 9320 – Lise og Ole
eller l Aage på e‐mail: aage@rugbjerg.dk
Med venlig hilsen bestyrelsen
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I forbindelse med Corona ned‐lukningen har ﬂere organisa oner ha fokus på
ensomhed. Ensomhed, der er opstået hos mange borgere i forbindelse med
pandemien.
Røde Kors er en af disse organisa oner, og vi har på landsplan gennemført en kampagne med ensom‐
hed ved hjælp af samtalebænke. Røde Kors har opfordret lokalafdelingerne l at købe og placere
samtalebænke forskellige steder i nærområder.
Bestyrelsen for vores afdeling Røde Kors, Suså beslu ede, at vi ville lbyde disse bænke l placering
på de lokale kirkegårde, hvis menighedsrådene ville takke ja. Vi ﬁk ja fra tre pastorater og har købt 6
bænke, og i dag aﬂeverer vi to bænke l Glumsø, Bavelse, Næsby pastorat.
Udgi er l bænkene har vi fra en arv, som Røde Kors, Suså, modtog fra en borger for ﬂere år siden.
Be ngelsen i notatet l arven foreskriver, at pengene bruges l sociale formål i den dligere Suså
kommune. En bænk gives af Dansk Røde Kors.
Anni Olsen, kasserer Røde Kors Suså
I juli måned overraktes tre bænke l Tyvelse Pastorat, hvor de to af bænkene er opsat på Sandby
Kirkegård og den tredje på Tyvelse Kirkegård. (red.)

I Sandby blev bænkene i indviet i juni ved kirkekaﬀen
e er højmessen.
Øverst ses Inge‐Lise Madsen, formand for Røde Kors
Suså, dere er Anni Olsen, kasserer, Kjeld Olsen, ligeledes
Røde Kors, og Kim Antonsen (Tybjerglille).

På billedet l venstre ses Grethe Pedersen og Marianne
Madsen, som står for PR i Røde Kors Suså.
Fotos: Mona Johansen.
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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.

Ny skiltning ved P-pladsen, Tybjerg Kirke
Da P-pladsen ved Tybjerg Kirke ofte
benyttes af bilister, som ikke har ærinde i eller ved Kirken/Kirkely, er der nu
udformet ovenstående skilt, som på det
kraftigste bedes respekteret.
Skiltet vil kun blive sat op og det i
god tid, når der skal foregår noget i
kirken eller Kirkely.
Der er ofte sammenfald mellem arrangementer på Tybjerg Privatskole
(møder, gymnastik, folkedans m.m. og
højtider, dåb, bisættelse/begravelse,
konfirmationer og menighedsrådsmøder, og da pladsen tilhører kirken, må
det være åbenlyst, at de, som ikke har
ærinde her, parkerer ved skolen eller
forsamlingshuset, dersom der er ledig
plads dér.
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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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Det er højsæson for solsikker…
er.
n

På fransk hedder solsikke tournesol (drejer sig e er solen). En vis ældre, distræt og tunghør pro‐
fessor af samme navn har imidler d ikke fået de e oversat l dansk i Tin n‐bøgerne.
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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

En landmand havde atten hvide køer.
Så købte han en til – hvad hed den

Ko‐hvid‐ni en!!!
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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. 2. Kreativ Café
Fre. 3.– søn. 5. Distriktsstævne spring, hete og ponyer
Lør.
Man.
Man.
Man.
Tors.
Tors.

4. Cykelløbet Aarhus‐Odense.Kbh. kommer gennem Tybjerg
Se s. 8 og 11
6. Kino Kirkely. Film: Vores mand i Amerika. Se s. 9
13.Tybjerg Folkedansere starter sæsonen
13. Tybjerg Gymnastikforening. Generalfors. Se s. 23
16. Kreativ Café
30. Kreativ Café

OKTOBER
Fre. 1. Fællesspisning. Se s. 21
Man. 4. Fællesspisning.Stegt Flæsk og persillesovs. Se s. 19
Man. 4. Tybjerg Folkedansere byder op til Les Lancier. Se s. 17 og 19
Tors. 14. Kreativ Café
Man. 18. Suså Husholdningsforen. Besøg i Butik 10. Se s. 10

Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Hele dagen Rider Cup
Tybjergvej 14.

Kl. 19:00 Kirkely
Kl. 19:00 Tybj. Privatskole
Kl. 19:00 Tybj. Privatskole
Kl. 19:00 Tybjerghus Café

Kl. 18:30 Sandby Fors.hus
Kl. 18:30 Tybjerg Fors.hus
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 18:30 Haslev

TYBJERG

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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