
41. ÅRGANG             OKTOBER 2022 NR. 8

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

Skovbundsnisser på svampejagt



2

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: Emil Andreæ
Tlf. 2228 1168
E-mail: formand@aversi.dk

MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE
Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev (fung.)
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Anni Nielsen. Tlf. 2211 4513
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 GYMNASTIKFORENING
www.tybjerggf.dk
Bo Schou
Tlf. 2237 4269
E-mail: info@schou-handel.dk

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Kontaktperson og formand: Kim Visti Storch.
Tlf. 4014 2228

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk
Formand Steen Christensen
Tlf. 4095 0841
E-mail: gregersminde@c.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
www.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: Maria Pedersen
E-mail: maria_alvandi@yahoo.dk

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: Susanne I. Frederiksen. Tlf. 2636 8880

LOKALRÅDET FOR TYBJERG OG 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: 2614 5014
E-mail: korrektur@mail.dk

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING
Formand: Kirsten Lange Rahbek
Tlf.: 4229 1802
E-mail: kirstenlangerahbek@gmail.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

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

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

MØLLEBÆKSALEN
www.moellebæksalen.dk
Formand: Aske Hønborg
Tlf. 2860 6518
E-mail: aske.hoenborg@hotmail.com
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ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/4 side: 75,00 kr.

Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET,
er alene brevskriverens ansvar og ikke ud-
tryk for bladets holdning. OBS! Se side 4
nederst l venstre.

DEADLINE: d. 15. oktober kL. 20:00
TRYK: Sangill Grask, Holme‐Olstrup

OPLAG: 1.100 eksemplarer

Forside:

Svampejagten er gået ind - også for små væsner.
Foto: Pixabay

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Annegrete Schmidt (agt)
Tlf. 2577 8129
E‐mail: sb.redakon@gmail.com

Eerår med masser af akviteter

Nu starter vinterhalvåret med alskens aenakviteter for alvor!

Specielt i den mere selskabelige afdeling er der en mængde lbud i hele bla‐
dets udgivelsesområde, og foredragsrækkerne begynder også nu, ligesom Herluille Mølle og
kirkerne indbyder l forskellige musikalske arrangementer.

Dersom der pga. de forhøjede priser på energiforsyninger og madvarer er lagt lidt mere på pri‐
serne ved f.eks. arrangementer, hvor der er spisning på programmet, så opfordres der her, at
man alligevel støer de foreninger, som aolder disse aner. Det er som bekendt frivillige, der
lægger ryg l, og kommer der ingen gæster, ja, så dør den sociale og festlige del af lokalsam‐
menholdet ud.

Det koster jo at opvarme, have lys, komfurer og ovne tændt i såvel forsamlingshuse som andre
bygninger, hvor man mødes. Der har været et par vintre, hvor vi ikke måe forsamles grundet
Corona‐restrikoner, så der er meget, der skal indhentes. Forhåbentligt kan vi klare denne sæ‐
son uden forbud og ”maskebal”, og derfor gælder om at være ekstra omhyggelig med hånd‐
sprien.

Eeråret byder imidlerd på en masse gras glæder: naturen eksploderer i de smukkeste far‐
ver, så er vejret med høj himmel og skråtsllet sol, er det nu, den store spektakulære afsked
med sommerhalvåret endeligt tages.

Det er kun kort d, denne farvepalet kan opleves, så benyt endelig dee lbud –eventuelt med

madkurven som følgesvend.

Annegrete
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BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er ald vigg.

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

Støeforeningen 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

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
Mobil: 9243 5908
Mail: piaj@km.dk
OBS! Fastneelefon-
nummer er udgået!

Mandag er fridag

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

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

VIGTIG MEDDELELSE
TIL ANNONCØRER OG

FORFATTERE AF LÆSERBREVE,
ARTIKLER, INDLÆGMV.

Læserbreve, som bringes i SOG-
NEBLADET, er alene brevskrive-
rens ansvar og ikke udtryk for

bladets holdning.

Fotos, citater og lign., der ønskes
bragt i forbindelse med læserbre-
ve, annoncer, indlæg mv., STÅR
ALENE FOR AFSENDERS ANSVAR

MHT. EVT. OPHAVSRET.

Organist: Flemming Mørk Pedersen
tlf.. 3965 1367

Kirkesangere for de 5 sogne:
Stine Horslev tlf. 5764 6591, og
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157
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Aversi Tybjerg Tyvelse

Gudstjenesteliste

* Se venligst Kirkens akvitetskalender på næste side.
PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Annee Kruhøer. RMN: Rikke Milan Nielsen

Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup

Oktober

2. 16.s.e. Trinitas 10:30 PIAJ *

9. 17.s.e. Trinitas 10:30 PIAJ

16. 18.s.e. Trinitas 09:00 AMAK

23. 19.s.e. Trinitas 10:30 PIAJ

30. 20.s.e. Trinitas 10:30 PIAJ*

November

6. 21.s.e. Trinitas 17:00 PIAJ*

13. 22.s.e. Trinitas 09:00 RMN

20. Sidste s.i kirkeåret 09:00 NN

27. 1.s. i Advent 14:00 PIAJ
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SØVANG
Torsdag d. 6. oktober kl. 14:00 salmesang og altergang v/sognepræst Annee Kruhøer

BIRKEVANG
Torsdag d. 6. september kl. 10:30 v/sognepræst Lasse Thormann Madsen

Kort gudstjeneste, salmesang og altergang

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.
OBS. Træed er afskaet. I stedet kan man bare ringe på mobilnr. 9243 5908

Kursus: 10-14. oktober, 16-18. november (alle dage inkl.)
Friweekender: 15-16. oktober, 19.-20. november

Præstens fridag er mandag

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER

.

Måned Sted Kl. Akvitet

Oktober

02. 16. s.e. Trinitas Tybjerg Kirke 10:30 Pilgrimsgudstjeneste med eerfølgende pilgrimsvandring

i Tybjergskoven. Læs mere på side 17

06. Torsdag Præstegården 18:30 Oentligt Menighedsrådsmøde.

26. Onsdag Tybjerg Kirke 19:00 Koncert. Læs mere på side 17

30. 20. s.e. Trinitas Tybjerg Kirke 10:30 Gudstjeneste med eerfølgende præsentaon af ny

alterdug. Læs mere på side 17

November

01. Tirsdag Tybjerg Kirke 19:00 Halloween. Læs mere på side 17

03. Torsdag Tybjerg Kirke 14:00 Seniorgudstjeneste.

Tyvelse Kirke 19:00 Sangaen. Læs mere på side 17

06. 21. s.e. Trinitas Tyvelse Kirke 17:00 Allehelgens gudstjeneste. Læs mere på side 17

15. Tirsdag Kirkely 18:30 Oentligt Menighedsrådsmøde.

24. Torsdag Sandby kirke 19:00 Koncert. Læs mere på side 17

Det moderne egern fylder indkøbskurven, men smuer udenom kassen!
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Præstens hjørne

Mens dee blad bliver skrevet, er der lidt rusken i træernes grene, men ellers er der stadigvæk en
sensommer stemning. Eeråret har ikke indfundet sig endnu.
Sommeren har været den oeste, jeg nogensinde kan huske, og selvom det bliver lidt dligere

mørkt nu, og man godt kan mærke, at det ikke længere er højsommer, så har der meget længe været
en stemning af sommer på grund af de høje temperaturer og det usædvanligt oe vejr. Det har væ‐
ret vejr l sommertøj, bare ben og sandaler lige l nu. Det er imponerende!
Men eerår bliver det på et dspunkt. Og der er ingen tvivl om, at jorden trænger l regn.

Eksperterne er enige om, at det usædvanlige vejr skyldes klimaforandringer, og vi hører også om
uhyggelige vejrfænomener rundt om i verden. Vi må naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe alle
de steder, hvor det er nødvendigt og muligt, men det er svært ikke at glæde sig over det skønne vejr!
Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet en smuk salme om oktober:

Den sidste rest af sommerlys
nu vokser mørket støt
men tjørnebuskens lygter står
og lyser trodsigtrødt

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 alng synes tabt –

som det der blev begyndt i os
en venligsindet dag
og ligger som en varme gemt
i hvert hjerteslag

en tro et håb en kærlighed
der ikke svinder hen
så vi i sorg og modgangsd
kan lyse klart ved den.

Tekst og foto: Pia Abery Jacobsen
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Velkommen på

Eeråret er over os, men det lader vi os ikke stoppe af på Tybjerg Privatskole! På undervisningsfronten er ude‐
liv som valgfag i støbeskeen, og hvis nogle af vores naboer synes, at byen duer af bål, så skyldes det nok, at
vores SFO er gået all in på hygge om bålet her i eeråret. Der bliver både nydt bålmad og historiefortælling i
lejrbålets skær, og børnene træner deres snieevner, så Emil fra Lønneberg ikke har noget at sæe på dem.

Eeråret har det jo med at kalde på indendørs sysler, og det går vi da heller ikke af vejen for på skolen. Så bør‐
nene fra 4.kl. og op blev inviteret l gamer‐/wellnessaen, og der blev hygget igennem med både spil og an‐

sigtsmasker med kammeraterne. Og
så tror man måske, at man har reg‐
net kønsfordelingen ud denne
aen, men på Tybjerg Privatskole er
børnene utroligt dygge l ligesl‐
ling, så pigerne gav drengene bag‐
hjul i Minecra, lige så vel som
drengene k prøvet neglelak med
mere. Det var en dejlig aen i fæl‐
lesskabets tegn.

En gang imellem viser vejret sig jo også fra den pæne side, selvom vi er i årets sidste erdedel, og det var vi
heldige med l, hvad der skulle have været en aen med lasergame og de såkaldte bumper balls.

På grund af leverandørproblemer kom
det dog i stedet mere l at ligne en tum‐
lingeaen for tweens/teenagers, men når
alle kaster sig ud i udfordringerne, er det
jo riggt sjovt. Det blev derfor en god
aen med mulighed for, at børnene også
kunne hygge sig på tværs af klasserne.
Eeråret kaldtes jo dligere for høsten,
og den kommer vi også i hu på skolen.

Der bliver arrangeret bedsteforældredag, og så
skal der mostes og hygges og samles l bunke l
vinterens forråd. Eller i hvert fald noget, der
ligner, men der vil helt bestemt blive lavet no‐
get, som kan tages med hjem.

Med ønske om et rart eerår l alle,
De bedste hilsner fra Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen.

Tekst: Julie Kronbach‐Andersen¨
Fotos: Kit Hvidt og Lone de Fries


