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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: 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:  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 

 
  
       

 

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  
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk 

 

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. august  kL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
Varmluftballoner over  kornmark.  

Foto: Pixabay 
 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

August – høstmåned 
 
Fra gammel d er august måned kaldt høstmåned, og de e kan man nemt forstå, når man lige 

nu betragter landskabet, hvor markerne er under de store mejetærskeres behandling. Ja, de 

helt store kan rydde op l 3,6 ha på en me! Ufa eligt, når man selv er kommet op i årene og 

husker selvbinderne som et stort fremskridt og har været med l at sæ e neg i traver, lægge dem på læs og 

køre hjem l tærskeværket.  

Nu er der jo mange andre afgrøder end korn, som  skal høstes, og i køkkenhaverne  har der længe været gang 

i plukkeriet og opgravning af de lækre nye kartofler –og løben frem og lbage  med vandkanderne!  Mange 

buske har også givet en god høst i år, så alt besværet har lønnet sig. 

For de fleste er ferie den overstået, og jeg håber, at alle har ha  mulighed for at nyde den. Skolerne starter i 

næste uge, og det bliver spændende for de nye elever, som starter i nulte‐/børnehaveklasserne. Det bliver en 

helt ny hverdag for de yngste elever. Held og lykke ønskes l dem alle. 

Foreningernes ak viteter starter for alvor først i september og oktober, så hold øje med Opslagstavlen på 

bagsiden af de e blad.  

Den lille kavalkade over Sognebladets første 40  år fortsæ er året ud med udvalgte ar kler, som forhåbentligt 

har læsernes interesse. De ,som har boet mange år, måske hele livet, i bladets udgivelsesområde, som ind l 

december 2005 begrænsede sig l Aversi og Tybjerg Sogne, kan nok genkende mange episoder, mens lfly e‐

re og de e er 2006 boende læsere i Sandby, Tyvelse og Vrangstrup først vil få lidt mere glæde af de gamle 

udpluk e erhånden som jubilæumsåret når sin afslutning.  Men herom kan læses i de kommende numre. 

Husk, at sommeren ikke er forbi, når vi når l september! Vi får e ersommer lige l e erårsjævndøgn  fredag 

d. 23. september! Dagene bliver kortere, når de lyse næ er slu er mandag d. 8. august, men a enerne i den‐

ne måned kan godt være lune og hyggelige alligevel, så nyd de sidste lyse næ er! 

                                       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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 bedst rsdag 
mellem kl. 10:11 
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, INDLÆG MV. 

 
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                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

 Kommende offentlige menighedsrådsmøder 

Torsdag d. 25. august, Præstegården kl. 18:30 
Tirsdag d. 6. september, Kirkely kl. 18:30 

PIAJ: Pia Abery Jacobsen.  AMAK: Anne e Kruhøffer. LSAA: Lilian Jordan Nielsen.  
LJ: Laura Daphne Jensen. RMN: Rikke Milan Nielsen 
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SØVANG 

Torsdag d. 4. august. Desværre ingen salmesang og altergang, da Anne e Kruhøffer har ferie 
Torsdag d. 1. september: kl. 14:00 Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke 

 
BIRKEVANG  

SALMESANG OG ALTERGANG kl. 10:30 
Torsdag d. 4 august v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 

 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.    
 

 
 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 

Ferie: 1.-21. august begge dage inklusive. 
Træffes bedst rsdag mellem 10 og 11.  

Præstens fridag er mandag 

Måned Sted Kl. Ak vitet 

August:       

25.  Torsdag Præstegården 18:30 Menighedsrådsmøde. 

27.  Lørdag Ringsted 14:00 Pilgrimsvandring.  Læs mere side 21 

September:       

01.  Torsdag Tybjerg Kirke 14:00 Senior Gudstjeneste. 

06.  Tirsdag Kirkely 18:30 Menighedsrådsmøde.  Temamøde. 

18.  14. s.e. Trinitat. Roskilde Domkirke 10:00 Sogneudflugt l Roskilde Domkirke.  Læs mere  s. 23 

25.  15. s.e. Trinitat. Tyvelse Kirke 10:30 Høstgudstjeneste med e erfølgende sognefrokost.  

      Læs side 21 

 
Siden mandag d. 4. april har man kunne møde mig på de fem smukke 
kirkegårde. Da ltrådte jeg nemlig en 25 mers s lling som graver‐
medhjælper, og har siden nået at suge l mig af mine nye skønne 
kollegaers faglighed, samt bestræbt mig på at hjælpe l at gøre det 
fint derude i det grønne.  
 
Jeg håber på et godt samarbejde hele vejen rundt, og at i bliver lige så 
glade for mig, som jeg allerede er for jer. 
Kra igt nærmer sig min 58‐års fødselsdag, og da jeg havde brug for at 
gå ned i arbejds d, synes jeg at kunne bruge min livslange erfaring 
med have og prøve noget nyt. 
 
Jeg har en blandet baggrund, blandt andet som kirketjener gennem 
godt 12 år, er forretningsudlært i herre og damebeklædning samt sko, 
men har også uddannelse som faglærer i håndarbejde.  
 
Birgi e Bjerregaard Nielsen 
gravermedhjælper 
                                                                                                         Foto: Privat 

NYT ANSIGT PÅ KIRKEGÅRDENE   
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Præstens hjørne 
 
Sensommeren 
August er en af årets skønneste måneder. Det kan o e være varmt, og farverne er fantas sk smukke.  
Foråret er et sandt mirakel – en eksplosion af farver, som er lige overraskende hvert år. Farverne er lyse og på 
baggrund af vinterens grå og brune farver er det næsten ikke l at fa e, hvordan naturen pludseligt eksploderer 
i et væld af lysende farver: lysegrøn, gul, pink og senere kommer den røde farve l – tænk bare på alle tulipaner‐
ne. Himlen er lyseblå, når den ikke er fuld af skyer. Højsommeren har de klare farver: rød, gul, blå og grøn. Him‐
len er klart blå. Sensommeren er også fyldt med farver. Nogle helt andre farver end højsommerens. De varme, 
mæ ede farver kendetegner sensommeren. De er meget gyldne – o e med et brunt skær. Sensommeren domi‐
neres af farver fra den varme skala, uanset om det er den gulbrune, gyldne farve, rød eller himlen, som også har 
et varmt skær. Der er varme i naturen og o e varme i lu en.  
I løbet af måneden er begynder al ng så småt e er sommeren: skolen, arbejdet og i nogen grad forskellige ak ‐
viteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I år er der mulighed for at komme ud at gå to gange i august måned. Når vi er ude at gå har vi mulighed for at 
fordybe os i naturen og nyde Guds skaberværk. Ude i naturen bliver det l at forstå Guds storhed. For at kunne 
skabe noget så skønt som vores natur kræver storhed.  
Gud er al d med på vores ture. Der bliver talt om Gud og bedt undervejs.  
 
Da vi var på Møn i juni måned, hvor temaet i øvrigt var eventyr, fordi der er skrevet så mange eventyr om og på 
Møn, havde vi også en geolog med, som kunne supplere eventyr fortællingerne med en redegørelse for Møn 
Klints opståen. Det var meget spændende – især fordi vi stod ved klinten og præcis kunne forstå, hvad der blev 
talt om.  
Undervejs på turen blev der fundet vilde orkideer og nede på stranden både væ elys, koraller og forstenede 
søpindsvin.  
 
Pia Abery Jacobsen 
Foto: privat 
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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 
 

Forsiden af Sognebladet februar 2004 

                       Herluflille mølle Herluflille Mølle anno 2022 

Via det stærkt engagerede Møllelaug er Herluflille Mølle genopstået som en anden fugl Fønix.  
Kom selv og se de store forandringer – der er koncerter i ”undermøllen” den 17. og 24. september. 
 
Se Opslagstavlen på bagsiden af de e blad, og læs mere om koncerterne i næste nummer. 
 

Fotos: privat og Per Gliese 

  SB 
 40 år 
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HVERDAGSKAFFE 
 

     
Onsdag den 24 august kl. 14:00-16:00 serveres kaffe/te og tre slags kage.      
 Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen lmelding  ‐bare mød op.      
 

HVERDAGSMAD  
OBS! Der serveres ikke hverdagsmad i august, idet madholdet holder ferie! 

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER 
 

Vi har modtaget læserbrev fra Jeane  Jensen, Tyvelse 
 
Pilgrimsvandring på Møn 10-12 juni 2022 

 
Vi var igen i år på den smukkeste pilgrimsvandring med Pia Abery Jacob‐
sen, hvor vi fik gået en masse i det skønne område omkring Møn. 
Vi var en lille slu et flok på 14 personer, som fik glæde af de ture, som 
Pia havde planlagt med gode fortællinger og et meget stærkt fællesskab. 
Vi fik et kanon godt sammenhold, hvor samarbejdet på tværs af gruppen 
blev testet, og vi fandt veje og omveje sammen; tak for et godt sammen‐
hold. 
Vi hørte om Klintekongen og hans svigerda er, om hobi er og en masse 
hyggelige eventyr. 
Jeg håber virkelig, at Pia bliver ved med at lave disse fantas ske ture, 
hvor vi udenfor kirken får del i den gode historier, både de kirkelige ord 
og alle de andre gode historier, som Pia formår at fle e ind i sine van‐
dringer. 
På vandringen på Møn var vi både fra Pias lokalområde, Tyvelse, men vi 
var også folk fra Glumsø, Ringsted, Næstved, Helsingør og Tåstrup, så 
man kan sige at vi kom fra hele Sjælland . 

 
På hele holdets vegne 

Jeane  Jensen, Tyvelse 
 
 
Foto. Privat 
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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  

Samarbejdspartnere: 

PIXABAY 

E erårsprogrammet 2022 for 
 

FOLKEUNIVERSITETET HOLMEGAARD - SUSÅ 
er klar. 

 

Se hele programmet på: www. hosu.dk 
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  SB 
40 år 

Det stod at læse i Sognebladet marts 1998 
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Velkommen på 

Endnu et nyt skoleår truer, og vi glæder os l at se, hvad det bringer af læring og oplevelser for sko‐
lens børn!  
Aller først er selvfølgelig Første Skoledag søndag d. 7. august. På Tybjerg Privatskole er denne dag al‐

d en søndag, for så har flest muligt mulighed for at deltage, og vi glæder os l at gense tradi oner 
som rosenoverrækkelsen fra 1.kl. l bh.kl. sammen med erfarne elever, men ikke mindst også med de 
elever, for hvem det er den allerførste Første Skoledag. Det er der al d noget magisk over.  
Forude venter som nævnt en masse spændende nyt på Tybjerg Privatskole, men her skal I da ikke sny‐
des for, hvordan vi slu ede sidste skoleår.  

Blandt andet kan vi bere e om, at vi har de sejeste cir‐
kusbørn. Så da Cirkus Baldoni kom forbi, blev det et brag 
af en fores lling i folden ved Tybjerggaard. Der var lige 
akkurat plads l et telt af den kaliber. (Se foto af Alexan‐
der Faurschou Jensen).  
Fores llingen var del af 
projektet, Børn i Mane‐
gen, som oprindeligt var 
planlagt før corona‐
nedlukningen. Heldigvis 
kunne det omarrangeres, 
så børnene kunne vise 

deres evner som akrobater og vilde dyr, og de høstede mindst lige så 
store bifald som de professionelle, som vi i øvrigt skal hilse og sige, var 
virkeligt dyg ge. (Se foto af Cathrine Riegels Gudbergsen).  

Dernæst kan vi med stolthed melde, at 
skolen har gjort sig fortjent l at hejse 
Det Grønne Flag. (Se foto af Kiss Bjerg‐
sted Jørgensen). Selveste borgmester Carsten Rasmussen (S) kom og 
overrakte flaget, hvilket flere af skolens børn syntes var sjovt. (Foto af 
Kiss Bjergsted Jørgensen: Carsten Rasmussen og Adolf Olsen). Det Grøn‐
ne Flag er bevis på, at skolen drives på en 
ansvarlig og bæredyg g måde, hvilket må‐
les på flere parametre f.eks. energistyring 
og undervisningsindhold.  
Til slut skal nævnes Sidste Skoledag, hvor 
Dannebrog tradi onen tro blev strøget, 
e er at eleverne alle var gået igennem læ‐
rernes æresport, hvor skoleleder, Kenneth, 
stod for enden og gav hånd l alle.  
 

På Første Skoledag går alle ind igen og får endnu et håndtryk.  
 
Vi glæder os l endnu et spændende år på Tybjerg Privatskole! 
Med venlig hilsen,  
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen 

Alle fotos: Privat 



13 

 



14 

 

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

 
 

Mail: phoeym@gmail.com 
www.malmstedtfotografi.dk 
 
 

Tøv ikke med at ringe eller 
skrive for nærmere info:  
Tlf.: 5177 7696 

Meteorsværm i juli og august:  

Perseiderne eller Sankt Lauren i Tårer 

Hver år kort e er Sankt Lauren us dag den 10 august, kan man observere meteorsværmen, Per‐
seïderne, der ifølge legenden om Sankt Lauren us (se næste side under ”Månedens salme”) også kal‐
des Sankt Lauren i tårer. Ak viteten for meteorsværmen er i år fra 17. juli l 24. august med klimaks 
12.‐13 august, hvor der kan ses op l 100 stjerneskud i men, og når temperaturen er i et tocifret leje, 
kan der observeres helt op l 200 stjerneskud i men! 
 

Stjerneskuddene udstråler fra et punkt mellem Cassiopaia og Perseus, og de observeres bedst fra mid‐
nat og frem l kl. 03. Men det kræver naturligvis, at det ikke er overskyet! Og ses bedst uden lysforu‐
rening 
 

Rig g god fornøjelse med oplevelsen. 
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Månedens salme august: DDS 30, Op alle, som på jorden bor. 

Op, alle, som på jorden bor, 
og takker Gud, vor Gud! 
Hans pris af helligt englekor 
i Himlen synges ud. 

 
Han skænker liv og gode kår 
os alle ufortjent; 
hvor mennesker det ej formår, 
har han os hjælp lsendt. 

 
Skønt vi ham højt fortørnet har, 
for ret dog nåde gik, 
og t for straf, vi skyldig var, 
velgerninger vi fik. 

 
Han give os et hjerte fro 
med sand frimodighed 
og kaste frygt med al uro 
i havets dybder ned! 

 
Hans nåde kra ig stå os bi 
i al vor id og dåd, 
fra synd og sorrig han os fri 
og alle onde råd! 

 
Han lukke selv vort øje l 
i dødens mørke nat, 
og når vort hjerte briste vil, 
er han vor del og skat. 

 
Vi er nu inde i august og er i den del af kirkeåret, der betegnes trinita ‐
s den, den mellem pinse og advent.  
Den kaldes o e for kirkens hverdag, da vi har overstået de store kirkeli‐
ge fester. Tidens liturgiske farve er grøn, symbolet for grøde og vækst. 
Her skal de store høj ders budskaber slå rod og vokse.  
 
De grundlæggende forhold i menneskelivet bliver her tema seret i 
gudstjenesternes læsninger og prædikener, som f.eks. forholdet mel‐
lem Gud og mennesker, næstekærlighed og skyld og lgivelse. 
Fra de ældste der fejrede man kirkens mange martyrer og helgener på 
de enkelte søndage i trinita s den. Som eksempler kan nævnes Mik‐
kelsdag 29/9 og Mortensdag 11/11.  
 
Helgendagen for én af kirkens mest berømte helgener, Skt. Lauren us, 
falder 10. august. Lauren us var skatmester i Rom. Legenden fortæller, 
at han blev henre et af paven, da han imod kejserens bud gav kirkens 
ska er l de fa ge. E er sagnet blev han brændt på en rist i året 258. 
Han er de fa ges og undertryktes helgen. I mange danske kirker findes 
billeder og figurer af helgener, ligesom mange kirker er opkaldt e er en 
helgen.  
Det gælder også Lauren us. Illustra onen viser Lauren us på et kalk‐
maleri i Tyvelse kirke (korhvælvets nordlige side). Her ses han liggende 

Lauren us popularitet ses af, at det længe har været populært at op‐
kalde børn e er ham. Navne som Lars og Laurits er afledt af hans navn. 
Som månedens salme har jeg valgt én af salmebogens takke‐ og lovsan‐
ge. Den er skrevet af den tyske præst og salmedigter Paul Gerhardt 
(1607‐1676). Han er én af den lutherske kirkes største salmedigtere. 
Hans salmer står højt i digterisk henseende, hvoraf mange findes i vo‐
res salmebog. De er præget af en stærk forsynstro, troen på at Gud i sin 
kærlighed vil gøre alt l vores bedste.  

Paul Gerhardts liv var stærkt præget af de mange lidelser 
under trediveårskrigen. De e har sat sit præg på hans sal‐
mer, der skulle give trøst og opmuntring l de mange, der 
havde mistet håbet. 
I salmens begyndelse opfordres vi alle sammen med engle‐
ne l at takke og prise Gud for hans nåde og godhed mod 
os. Guds nåde er meget stor på trods, at den er ganske ufor‐
tjent og trods alle vores fejl og mangler. Vi er alle syndere 
og har svigtet og krænket Gud, men han lader dog nåde gå 
for ret. Vi får lgivelse for vores synd. Lever vi vores liv i 

lknytning l Gud, gør det at vi kan føle os trygge. Tryghe‐
den gør, at vores sorger og bekymringer forsvinder.  
Vi får et glad hjerte og kan leve livet i frimodighed. I vores  
hverdag kan vi udføre vores arbejde og pligter i llid l, at han vil stø e og hjælpe os. Vi undgår også at blive 
fristet af dårlige ng, i salmen omtalt som de onde råd. Salmen slu er med at omtale døden, hvor vi får arv og 
del i Guds rige.  
           Organist Flemming Mørk Pedersen. 

Kalkmaleriet fra Tyvelse kirke. Foto: www.kalkmalerier.dk.  
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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 

 

Opadgående høs uldmåne med mavebælte over Aversi? 

Eller en a leget lavthængende Saturn? 
Næh, det er en nedadgående varmlu ballon, som fandt på at lande ved Tornelundsvej lige nord 
for Aversi en smuk sommera en. Men flot så det ud, selv om nok knapt så bekvemt for ballon‐
skipperen.  
                                   Foto: agt 
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  SB 
40 år 

2021 var et travlt år på møllen. Især indbød vi i e eråret l en hel 
del events. Her i 2022 har vi udsigt l endnu mere travlhed! 4 kon‐
certer, korsang, besøg af plejehjem, fællesspisning med flygtninge‐
familier. Frivillig‐stafe en "overna er" i møllen, og det tradi onelle 
julemarked kommer helt sikkert l at sprænge de vante rammer! 
Det anbefales at følge med på vores hjemmeside  eller følg os på 
Facebook Herluflille Mølle, et arbejdende museum og naturligvis på 
bagsiden af det blad, du holder i hånden! 
 

Når vi nu har råd l så mange ak viteter, skyldes det, at vi det seneste år er blevet "forgyldt" 
af Næstved Kommune, Nordea Fonden, Tryg Fonden, Frilu srådet og skibsreder Carsten Bre‐
bøls Fond. Lauget føler sig ganske overvældet og siger 1000 tak! 
 
Også en stor tak l Tybjerg spejderne, som var med l åben‐mølle‐dag, hvor de "styrede" bål‐
pladsen på hyggelig vis, så alle kunne bage pandekager på de langska ede pander. Vi har lovet 
hinanden, at samarbejdet godt må få lov l at fortsæ e. 

Sognebladets forside februar 1999  

I 1999 – året før årtusindeski et – var 
det endnu muligt at bygge snemænd 
og at tage bussen fra Herlufmagle via 
Tybjerglille Bakker og Aversi l Haslev. 
 
Her sidder en snemand og venter på 
bænken ved busstoppestedet i Aversi 
(hjørnet af Tornelundsvej og Broholm‐
vej), men snemanden er for længst 
smeltet, og busruten en saga blot. 
 

Foto: privat 
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Det stod at læse i Sognebladet juni 2013   SB 
40 år 
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Ovenstående ar kel blev bragt Sognebladet juni 2013 i anledning af Lo e Mallings forestående 90‐ års 
fødselsdag d. 4. juni.  
Jeg havde den ære og fornøjelse at interviewe hende før den store dag, som blev fejret i et telt i hendes 
have, hvor der mødte et utal af gratulanter op for at fejre hende. En stor og rørende oplevelse.  
 
Desværre blev Lo e det seneste par år af sit liv så dement, at hun må e fly e  l Birkevang for at få 
den fornødne pleje og omsorg, og kort e er sin 99‐års fødselsdag d. 4. juni år  sov s lle ind og blev 
under stort følge bisat fra Tybjerg Kirke d. 24. juni. 
 
For mange bliver Tybjerglille Bakker nok aldrig mere det samme e er Lo es bortgang. 
 

Ære være Lo e Mallings minde 
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  SB 
 40 år 

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 

Det stod at læse i Sognebladet december 2000 
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Kirkens ak vitetskalender 
AUGUST 
 
22. kl. 18:00:  
A envandring – pilgrimsvandring fra Ladby Kirkeruin.  
Vi mødes ved Ladby Kirkeruin og vandrer via Øllerup Mose op l Vallensved Kirke – hvor vi afslu er med kaffe 
og boller på kirkegården ved de nye flo e bænke. I Vallensved er der mulighed for at blive kørt lbage l Ladby. 
Turleder: Anne Gi e Forslund, tlf.: 40 10 34 29, e‐mail: agmf@km.dk 
 
 
27. kl. 14:00: Pilgrimsvandring fra Haraldsted l Sct. Bendts Kirke.  
Vandring med historisk tema 
Vi mødes ved Haraldsted Kirke og går de ca. 8 km l kirken i Ringsted. Undervejs vil vi høre om Knud Lavard 
(1096‐1131). I Sct. Bendts Kirke vil vi blive modtaget af munke og nonner og få et pilgrimstegn. Pilgrimsvandrin‐
gen er en del af Ringsted Middelalderfes val og er blevet l i et samarbejde mellem præster fra Ringsted og 
Næstved.  
Turleder: Pia Abery Jacobsen, tlf.:9243 5908, e‐mail: piaj@km.dk 
 

SEPTEMBER 
 
1. kl. 14:00 Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke.  
E er en meget lang pause kan vi nu a er lbyde en seniorgudstjeneste. E er gudstjenesten er der kaffe og lag‐
kage i Kirkely og mulighed for at synge sange fra Højskolesangbogen og Salmebogen.  
Vel mødt! 
 

17. kl. 09:00: Pilgrimsvandring langs med Stevns Klint 
Vandring med historisk tema 
Denne pilgrimsvandring tager sit udgangspunkt i forfa eren Mar n A. Hansens store historiske værk: ”Orm og 
Tyr”. Mar n A. Hansen har inddraget Stevns Klint i ”Orm og Tyr”.  
Mens vi går langs klinten, vil der blive læst op fra bogen.  
Vi mødes ved fyret og går 12 km langs vandet.  
Turleder: Pia Abery Jacobsen, tlf: 92435908, e‐mail: piaj@km.dk 
 

21. kl. 19:00: Foredrag om pilgrimsvandring ved Pia Abery Jacobsen i Vemmelev Sognegård, Fruegade 19, 
4241 Vemmelev.  
De e foredrag vil sæ e ord på begrebet pilgrimsvandring, suppleret med billeder, egen erfaring og oplevelser 
på vandringerne.  
 

25. kl. 10:30 i Tyvelse Kirke: Høstgudstjeneste, auk on og sognefrokost 
Tradi onen tro holder vi auk on i forbindelse med årets høstgudstjeneste i Tyvelse Kirke.  
E er gudstjenesten vil der være sognefrokost i Tyvelse Præstegård.  
Læs meget mere herom i næste måneds  blad. 
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Følg Tybjergspejderne på Facebook.   

Ledere i Tybjergspejderne 
6 ‐7 år Bævere:  S ne 
8 ‐10 år Ulve: Mikael  
11 –13 år Junior: Me e 
14 ‐17 år Senior: Me e 
 
Gruppeleder i Tybjerg: 
Helge Christensen 
Tlf. 5550 0605. hbc@dlgmail.dk 

Program for Tybjergspejderne 
 
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00 
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle. 
 
Spejderne starter e er sommerferien ons‐
dag d..10. august kl. 17‐30‐19:00 
 

Vi starter spejder igen  
onsdag 10. august kl. 17:30-19:00 i spejderhy en Bjergbakken 26.  

Familiespejderne, bæver, ulve, junior, trops- og senior spejderne mødes hver onsdag.  

Alle der har lyst l at komme og prøve, hvad det vil sige at være spejder, er velkommen.  
Husk I kan følge Tybjerg spejderne på facebook og se, hvilke ak viteter vi har hos os.  

Her kan du se inddelingen af de forskellige enheder som spejder.  
 
 Familiespejder (børn i alderen 3 l 5 år + forældre, som skal være med under hele mødet) 
 Bævere (0. og 1. klasse) 
 Ulve (2. og 3. klasse) 
 Juniorer (4. og 5. klasse) 

 (Trop)spejder (6.‐8. klasse) 

 Seniorer (9. klasse og l 17 år) 

 Rover/Klan (17 år og op) ‐ vores Roverklan TYT mødes hver  anden rsdag, og det vil fremgå 
af Facebook, hvornår vi starter.  
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Søndag den 18. september 2022 
 

arrangerer Menighedsrådet for Tyvelse Pastorat udflugt l Roskilde. 
 

Alle er velkomne!! 
 

Programmet er som følger: 
 

Deltagelse i højmessen i Roskilde Domkirke kl. 10.00 
Frokost – bestående af 3-re ers menu – i Bryggergården kl. 12.00 

Rundvisning i Roskilde Domkirke kl. 15.00 
 

Der arrangeres bustransport med opsamling dels ved Kirkely i Tybjerg 
(afgang kl. 8.30), dels ved præstegården i Tyvelse (afgang kl. 8.40), og man 
sæ es af samme sted henholdsvis ca. kl. 17.30/17.40. 
 
Desværre er der ikke så mange penge i kirkekassen i år, så der bliver fuld brugerbetaling, og 
det bliver ikke billigere, hvis nogen nu tænker, at de selv vil køre l Roskilde, for bussen skal 
betales under alle omstændigheder. 

 
Prisen for denne udflugt vil være kr. 625 pr. person, og derfor er jeg nødt l at vide, om der 

i det hele taget er nogen, der vil med. Turen vil kunne gennemføres ved 30 deltagere. 
 

Frokosten består af: forret rejecocktail, hovedret oksefilet med grøntsager og flødekar-
tofler og pandekager med is l dessert, drikkevarer skal betales særskilt af hver enkelt. 

 
Såfremt man har allergi overfor en eller flere former for madvarer, bedes det venligst med-

delt ved lmeldingen, så der kan tages højde herfor. 
 

Tilmelding bedes foretaget l mail inge.broms@privat.dk eller SMS l 2481 2287 med  
angivelse af navn(e) på deltagere SENEST den 4. september 2022. 

 
Med kirkelig hilsen 
Inge Broms 
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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! 
 

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED 

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 

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester 

Jørgen Egløkke Steffensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille 

Mobil: 2616 5840, mail: ste ech@surfpost.dk 

www.ste ech.dk 

Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.  
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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: kaffemaskiner, 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 
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Det stod at læse i Sognebladet april 1996 

Sognebladet havde i en årrække ”Børnesiden”, hvor l børn kunne sende tegninger, små historier om hvad som 
helst samt alt muligt andet. 
Det var længe før mobiltelefonernes og IPadsens d, men det ville glæde redak onen meget, dersom der igen 
kunne opre es en ”Børnesiden” således at de yngste også kan få deres meninger, tegninger og alt muligt frem, 
for at de mere voksne og ældre kan få indblik i børnenes hverdag og tankegang. 
Send venligst l sb.redak on@gmail.com; deadline kan for hver måned ses på side 3 her i bladet. 
Jeg  ser frem l en masse sjove og interessante indlæg fra børnene! 
Annegrete, 
 

  SB 
40 år 
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Fredag d. 17. juni inviterede Assendrup 
Hovedgaard l festligholdelse af Grut‐
Hansens S elsens 100‐års jubilæum, idet 
proprietær Charles Grut‐Hansen i 1922 
havde testamenteret sin ejendom 
”Kollekolle” (mellem Farum og Bagsværd) 

l det daværende ”Sjællandske S s Kvæg‐
opdræ erforening”, nu kaldet Østlige Øers 
RDM‐forening, som sælger ”Kollekolle” for i 
1965 at købe Assendrup Hovedgaard, hvor 
avlen med Rød Dansk Malkerace kunne 
fortsæ es. 
 
Og invita onen blev sandelig e erkommet, 
idet godt 200 feststemte avlere fra hele 
landet, nuværende og dligere medarbej‐
dere samt naboer l Assendrup deltog i 
festen, der blev a oldt i en af de store hal‐
ler, hvor der var arrangeret mange borde 
og stole.samt en kæmpestor buffet med 
grillet kalv og gris af umådelige størrelser. 
Desuden et utal af diverse lbehør plus 
brun sovs og kartofler! 

Flot og festligt jubilæum på Assendrup Hovedgaard 

Først blev festen dog indledt med en velkoms ale, af legatbestyrelsesformand Carsten Vestergård, 
der dere er gav ordet videre l landsformanden for RDM, der kort fortalte om for d, nu d og frem d 
for RDM. Det blev en meget kort tale, for der skulle festes og hygges – og dét blev der!  
Snakken og la eren gik lys gt, og der blev taget godt fra ved buffeten samt nydt af de lækre vine, der 
var sat frem på bordene. 

Der blev slu et af med kaffe og lagkage, så alt i alt var succesen med jubilæumsfesten hjemme. 
 
Tekst: red. Fotos: Niels Dam 

 

Obelisken, som står med front mod hovedbygningen, 
er rejst  l legats eren, Charles Grut‐Hansens ære 
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                        Åben mølledag søndag d. 19. juni 2022 
 

Om lørdagen, dagen før dagen, var vejret helt fint, men det var ganske mod‐
sat om søndagen. Så vi var noget betænkelige, for ikke at sige pessimis ske! 
Men regnen fik ikke folk l at blive hjemme.  
 

Der var pænt fremmøde, som vi er vant l. Til gengæld blev den nye udestue brugt fli gt, når vejr‐
guderne bød på en lille byge. Smedene arbejdede ufortrødent, de havde slået et telt op over deres 
esse, så de havde både tørvejr og masser af varme! 

 
Anderledes var forholdene for spejderne 
fra Tybjerg, som nok kunne varme sig 
ved bålet, men ikke kunne skærme sig 
mod bygerne. Alligevel havde de gode 
spejdere mange kunder, som bagte ka‐
ger på de langska ede pander. 
Ellers var der gang i grillen og bordet 
med de hjemmelavede kager. Både lau‐
get og gæsterne havde en god dag, og 
kassereren var lfreds! 
 
 
Der bages og ristes over åben ild. 
 

Tekst: Jens Lyhne 

Formanden viser som al d gerne rundt. Arkivfoto:, Per Gliese 

Det nymalede  korn  tjekkes! Arkivfoto, Per Gliese 
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Ravnstrup Sø - høs ur med insekthoteller 

lørdag 3. september 2022 kl. 11:00 - ca. 14:00 
 

Starten af september kan godt være lidt s lle på fuglefron‐
ten ved Ravnstrup Sø, men vi mærker os småfuglenes kald, 
og skulle en trækkende hvepsevåge eller fiskeørn lægge ve‐
jen forbi – så studerer vi selvfølgelig også den! Hvis det er 
s lle og solrigt er der mange dagsommerfugle, der flokkes 
om især de sent blomstrende hjortens trøst. Vi studerer dem 
og andre insekter, og som særlig gestus l børnefamilier og 
andre krea ve sjæle slu er vi af med at bygge små insektho‐
teller, som deltagerne kan tage med hjem og sæ e op i ha‐

ven som kærkomne vinterhi for havens ellers hjemløse insek auna.  
Og l næste år vil hotellerne fungere som ynglepladser for insekter, der både kan hjælpe med at 
holde bladlusene i skak, og sam dig tjene som føde for havens fugle. 
 
Mødested: P‐pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herluf‐
magle og er en sidevej l Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet l søen 
 
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 
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MARKEDSPLADSEN 
  
Markedspladsen er en køb/
salg/bytte-rubrik for private. 
Her kan I indrykke en lille an-
nonce, 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 el-
ler skriv til redaktionen.  
Tlf. 2577 8129 - mail 
mail sb.redaktion@gmail.com 

Servicespalten 
I denne spalte vil der vises f.eks. vig ge ændringer i 
arrangementer. 
 
Der kan også i sidste øjeblik, før bladet trykkes, komme 
nye oplysninger, som er aktuelle for den pågældende 
måned, og som vil være uaktuelt at bringe i næste må‐
neds 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/re elser 
 
Kender I www.glumsø netavis? En meget informa v 
orientering om aktuelle begivenheder -og så er Sogne-
bladet i farver med i sin helhed! 

PIXABAY 

Dansk  
Honning sælges 

 
25-/glas 

5 for 100,- 
 

Knud Jensen 
Krogsøvej 2 
2065 2796 
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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. 

 

 
 
AUGUST 
Søn.   7. Tybjerg Privatskole starter det nye skoleår. 
Ons. 24. Hverdagskaffe i Caféen. Se s. 9      Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
 
 
 
SEPTEMEBR 
Lør.    3. Høsttur med insekthoteller, Se s. 30    Kl. 11:00 Ravnstrup Sø 
Lør.  10. Hunde på Catwalken. Se s. 19     Kl. 10:00 Vinderuphøjvej 10, 
                     Sandby, 4171 Glumsø 
Fre. Fra kl. 23:30 Sankt Laurentii Tårer meteorsværm. Se s. 16  Udendørs hvor end du bor 
            uden ”lysforurening” 
Tor.  15. Mød Biskop Jacob Marinen, Indien.  Se . 27   Kl. 14:30 Kirkely, Tybjerg 
Lør.  17. Musik i Møllen. Martin Valsted m/solist spiller   Kl. 14:00 Herluflille Mølle 
Lør.  24. Musik i Møllen. Thomas Agergaard m/solist spiller  Kl. 14:00 Herluflille Mølle 
Fre. 30. Fællesspisning. Se mere i septemberbladet   Kl. 18:30 Sandby Fors. Hus. 
 
 
OKTOBER 
Man.  3.Stegt flæsk og persille sovs i Tybjerg Forsamlingshus. 
  Se annonce i septemberbladet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

For  kirkelige arrangementer  udover gudstjenester 
se s. 6 

 
 
 
 
 
 


