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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. 3237 4269 
E-mail: info@schou-handel.dk  
 
 
TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK 
Formand Johnny Sørvin 
Tlf. 2095 2355 
 
 
SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Kontaktperson: Lise Nielsen 
5764 9320, mobil  2964 9317 bedst mellem kl. 17-19. 
 
 
TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
www.tybjergforsamlingshus.dk 
Formand Henrik Bjørn Christensen 
Tlf. 2225 3100 
E-mail: henrik@danskejendomsforvaltning.dk  
Husbestilling v/Solveig Olsen 
Tlf.: 2134 9817 
2. torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20  
er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. 
 
 
LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN 
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: Tina Olsen 
Tlf.: 2757 2113  
E-mail: tybjerghus@gmail.com 
 
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 
 

 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: 3514 5467. 
 E-mail: korrektur@mail.dk  
 
 
 TYBJERG OG OMEGNS 
 FOLKEDANSERFORENING 
 Formand:  Bente Sørensen 
 Tlf.:  2422 8938 
 E-mail: bentes_583@hotmail.com 
 
 
 SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING 
 Formand: Liselotte Andersen 
 Tlf.: 2065 4002 
 E-mail: a.liselotte60@gmail.com 
 
 
 SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING 
 www.susaaegnshistoriskeforening.dk 
 Formand: Anni Dam 
 Tlf. 2215 7333 
 E-mail: dam@guldagergaard.com 
 

 
 RIDERS CUP 
 www.riderscup.dk 
 Kontaktperson: Jesper Poulsen 
 Tlf. 2070 5141 
 E-mail: jaws@waoomail.dk 
 

 

 
 SOGNEBLADETS BESTYRELSE 
 Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355 
 E-mail: sorvin@outlook.dk 
 Næstformand: 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 
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ANNONCEPRISER  
  1/1 side: 300,00 kr. 
  1/2 side: 150.00 kr. 
  1/3 side: 100,00 kr. 
  1/4 side:   75,00 kr. 

 DEADLINE:  15. januar KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                  
     Forside: 

 
”Hej snemand. Du mangler da vist en arm? Værsågod og glædelig jul!” 

 

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

              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 udtryk for bladets holdning. 

Julemåned og snart et nyt år 

 
December er nok den mest tradi onsbundne måned i hele året. 
Sidste år fik tradi onerne mht. at samles med familien fra nær og ern et 

alvorligt knæk grundet en mængde restrik oner, og de e knæk kan meget let blive en ny og ubehage‐
lig tradi on. Det er sådan set op l hver enkelt af; os alle disse formaninger og nye vaner, skal ikke gen‐
tages her. 
 
Det skal bemærkes, at Tybjerg Forsamlingshus e er meget tunge overvejelser allerede nu har taget 
konsekvensen af de s gende smi etal og valgt at aflyse juletræsfesten med fællesspisning, Lucia-
optog i kirken samt julefællesskabet med sange og julemand i forsamlingshuset bage er.  
 
Om der vil ske andre aflysninger/ændringer af de her i bladet annoncerede arrangementer, kan ikke 
oplyses i skrivende stund, som er få mer før, det går i trykken. Så hold venligst selv øjne og ører åbne 
med udviklingen. 
 
Trods alt bliver det snart jul, selv om børnene synger, ’der er længe, længe l’, og husmødrene synes, 

den flyver alt for hur g. 
 
Der har desværre ikke været plads l meget juleri i de e års ”julehæ e”. De e skyldes alene, at der er 
indløbet så meget stof, at dekora onerne har må et vige l fordel for bogstaverne og her l relevante 
billeder. Der udkommer som bekendt ikke noget Sogne‐/Kontaktblad i januar, så hermed tak for 2021 
og med ønsket om  

 

Rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 
 

                                         
                                                                     Annegrete 
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BEGRAVELSESKAFFE  
En god afslutning er al d vig g.  

 
Vi kan garantere rolige og harmoniske omgi-
velser og personale, der har fuld forståelse 

for, hvordan I har det netop denne dag.  
 

Kontakt  Lene  Andersen på   
mobil 5168 1349 

eller på www.tybjergforsamlingshus  
for yderligere oplysninger  

Med venlig hilsen                                        

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus  

Kirkelig vejviser 
 

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

 

 
 
Organist: Flemming Mørk Pedersen  
tlf.. 3965 1367 
 
Kirkesangere for de 5 sogne: 
Stine Horslev  tlf. 5764  6591, og  
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157 
 
 
 
Kirkebil:  
 
 
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester 
og arrangementer i Præstegården samt til 
Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 
 
1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, 
tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til han-
dicapkørsel.  
Bestil venligst dagen før. 
 
2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan 
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,  
tlf. 5577 7272.  
Bestil venligst dagen før.  
 
Kirkekassen betaler. 

Sognepræst 
Pia Abery Jacobsen 
Birkelundsvej, 10 Tyvelse 
4171 Glumsø 
 
Tlf. 5764 6014  
mobil  9243 5908 
Mail: piaj@km.dk 
Træffes e er a ale. 
 
Mandag er fridag 
 

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker  
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 
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          Aversi                           Tybjerg                       Tyvelse                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

*1 Vi synger julen ind I Vrangstrup. Se side 7 

*2 Juletræsfest og Lucia optog I Tybjerg. Se side 18. ALYST! 
*3  S lhedsvandring ‐se s. 6 
*4 E er gudstjenesten ønsker vi hinanden glædeligt nytår  
   med bobler og kransekage I våbenhuset               
 

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøffer. NN: Ikke navngivet vikar 

JULEHJÆLP 
Kniber det med at få pengene l at slå l op l jul, så kan 

pastoratets menighedspleje måske yde en lille håndsrækning. 

Henvendelse sker l sognepræsten (se s. 4) 

 

*5 Helligtrekongers koncert ‐se s. 17. 
*6 Sange ermiddag ‐se s. 6 
*7 Pilgrimsvandring fra Kongsgården kl. 16:00 
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SØVANG 
torsdag d.  kl. 14:00  

Vi indleder julen torsdag d. 2. dec. kl. 14:00 i Bavelse Kirke.  
Sognepræst Anne e Kruhøffer 

Seniorgudstjeneste torsdag d. 6. januar kl. 14:00 i Tybjerg Kirke 
 

BIRKEVANG 
Torsdag 22. dec. julearrangement  kl. 10:00 

Salmesang torsdag d. 6. januar. Kl. 10:00 

 
 

 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen  
Præstens fridag er mandag 

 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 

3. søndag i advent den 12. december kl. 14:00: 
Vil vi synge julen ind i Vrangstrup Kirke. Se modsa e side. 
 

Pilgrimsvandring i s lhed  
2. juledag den 26. december kl. 9:00 går vi en s lle, dlig vandring rundt om Glumsø Sø. Det er d 

l e ertanke og ro ovenpå decembers travlhed, julemad og gaver, og så kan det være dejligt med 
en vandring i s lhed og refleksion.  
Vi mødes på parkeringspladsen ved Super Brugsen i Glumsø og går derfra ned l søen. Turen er på 
ca. 3 km.  
 

Sang for børn og bedsteforældre 
Onsdag den 26. januar kl. 17:00 har vi for første gang en sange ermiddag for børn og deres for‐
ældre. Vi kommer l at synge kendte børnesange og salmer og der vil være mulighed for selv at 
vælge sange og salmer. Arrangementet varer ca. ½ me.  
 

Sognee ermiddag i Præstegården 
Onsdag d. 23. februar kl. 14:00 vil der være sognee ermiddag i Præstegården i Tyvelse. Sogne‐
præst Pia Abery Jacobsen vil fortælle om sine oplevelser som en del af Mindretallet i Sydslesvig, 
om områdets historie og de dansksindedes særlige sammenhold.  
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Vi synger julen ind i Vrangstrup Kirke   
søndag d. 12. december kl. 14.00 

 
Tradi onen tro finder organist Flemming Mørk Pedersen de kendte julesal‐
mer frem og spiller l salmerne. Vi får også lejlighed l at s e bekendt‐
skab med et par nyere julesalmer. Undervejs skal vi høre om salmernes 
digtere og deres komponister. Der servers lidt gløgg og julesmåkager i en 
pause. 
Here er slu er vi af med en kort gudstjeneste kl. ca. 15.  

Præstens hjørne 
 
Hvor er det forunderligt! Hvert år er det lige overra‐
skende, at netop som mørket er ved at a orte dagene 
så meget, at det kan føles som om, hverken solen eller 
lyset findes mere, så bliver det jul. Så bliver der lys i 
mørket og vi kan a er få energi og livskra ! 
Tænk, at det lille barn i stalden kan betyde så meget! 
 
Og hvilket barn! Et barn, der er så farligt at den store 
konge, Herodes beder sine soldater om at slå alle små 
drengebørn ihjel – for han skal da ikke trues! Hvordan 
kan et nyfødt barn true en konge? 
Ja, Jesusbarnet kan altså.  

 
Han kan vække døde l live, han kan helbrede syge ,og han kan gå på vandet! 
Og så betyder hans fødsel, at vi får lys i det mørke, som vi føler er ved at omslu e os helt! 
 
I kirkeåret findes forskellige farver. Det kan man se, hvis præsten bruger messehagel eller en stola, 
som jeg selv. I december måned er farven lilla ind l julea en, hvor den ski er l hvid.  
 
For nyligt talte vi om kirkeårets farver her i kirken. Der var hos mange den opfa else, at julens farve 
var rød. Julen er jo hjerternes fest. Rød er kærlighedens farve, og kærlighed er vi mange, som forbin‐
der med julen. Men det er ikke rig gt. Det siger noget om, hvad julen betyder for os mennesker. At 
julen er noget, mange forbinder med at være noget for hinanden – tænk bare på alle de indsamlinger 
der er forskellige steder fra l jul – og med at give noget l hinanden. Og så er julen den fest, som 
samler os mest på hele året.  
Allerede i advents den vil vi glæde os l julens komme og så småt begynde at synge julens salmer.  
 
Glædelig advent og glædelig jul! 
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Inge, Ole, Mads og David, foran Clara står  
Sofia og yderst l højre Denice 

 

Festlig fejring af de frivillige i Tybjerg og omegn 
 
Da Landsbyforeningen inviterede alle frivillige, der knokler for at skabe liv og sam‐
menhold i området, gav det vældig respons: ca. 90 lmeldte sig l den fest, der skulle 
holdes for dem, deres og deres indsats. 
 
Lørdag a en d.6. november blev dørene i Tybjerg Forsamlingshus åbnet, og de mange 
festklædte gæster blev modtaget i den store sal, hvor bordene var smukt dækkede og 
pyntede med levende lys og blomster.  
Da alle havde fundet en plads, bød formanden for Landsbyforeningen Tybjerg & Om‐
egn (LBF), Jørn Haaber Chris ansen, velkommen, og straks e er blæste medlemmer 
af Tybjerg og Omegns Jægerforenings jagthornsafdeling alle et stykke. Akkurat som 
når majestæten holder de store middage, og gardehusarernes trompeterkorps tru er 
velkommen. 
 

For at alle de, som ellers kokkerer for og servicerer stør‐
re forsamlinger i forsamlingshuset eller i Caféen på Ty‐
bjerghus, kunne holde en fridag, havde arrangørerne 
fået maden bragt fra et cateringsfirma. De tre re er 
skulle så blot varmes, og kødet skæres for; l de e for‐
mål havde Inge og Ole Jensen, Jensens Madcirkus, s llet 
sig l disposi on, så de havde ikke helt fri denne a en. 
Menuen bestod af forret: por onsanre et tunmousse. 
Hovedret: stegt okseculo e og glaseret skinke – her l 
salater, ovnstegte små kartofler samt den uundværlige 
brune sovs (det var her ”cirkusfolket” trådte ind i mane‐
gen med forskærersæ et), og l dessert var der jord‐
bærdrømme                                                               

  
For at gæsterne ikke skulle besvære sig for meget rundt, var der engageret fem ”ungtjenere”, dvs. børn af foræl‐
dre, som knokler med det frivillige arbejde i diverse foreninger m.m. Og de var helt vidunderlige! Som professio‐
nelle tjenere bevægede de sig lydløst og smilende rundt blandt gæsterne, spurgte sagte, om man f.eks. ønskede 
flere eller andre drikkevarer, og ude dikkedarer bragte de lynhur gt det ønskede hen l gæsten. Et par af dem var 
ovenikøbet iført sorte benklæder og hvid bluse/skjorte, så de levede sig helt ind i rollerne. Så snart tallerknerne 
var tomme, bragte de dem ud l opvasken, som de også stod for! De var bare så imponerende ferme l deres 
tjans. Stor tak for deres indsats. 

Under middagen, hvor der blev  holdt kor‐
te taler af repræsentanter fra foreninger‐
ne m.v., spillede og sang det lokale orke‐
ster Feel Good Jazzband let og afdæmpet 
behagelig musik lført en anelse jazzifice‐
ring. Men da man var kommet l kaffen, 
hvor l Torben (Bagersvenn, Sandby) hav‐
de bagt chokoladekage og brunsviger, 
trådte bandet lidt mere på speederen, 
uden at det gik ud over samtalemulighe‐
den ved bordene. Super professionelt!   
 

Tybjerg og Omegns hjemmeside, Ty-
bjerg.info, re-præsenteret af webma-
ster Mai-Bri  Sieben Hansen 

Tybjerg Folkedansere var repræ-
senteret af bl.a. Sved Hellisen, som 
levende fortalte om denne for-
enings livsbekræ ende a ner med 
dansen 

Som a enen skred frem, og gæsterne skulle strække benene lidt, blev der 
rokeret rundt på pladserne, således mange fik talt med og lært andre ildsjæle 
fra lokalområdet at kende. 
 
Fortsæ es næste side 
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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 
 

Det lokale FEEL GOOD JAZZ BAND spillede dæmpet gaffelmusik under middagen   

Tybjerg Spejderne mødte op i 
’gallauniform’ og var et farverigt 

indslag i forsamlingen. Lederen 
Helge Christensen e erlyste flere 
spejdere, skønt der er sket en lille 
fremgang af antallet af de glade 

unge mennesker. 

Så vidt referenten kunne spo e, var fak sk de allerfleste foreninger (jf. side i nærværende blad) samt skolen og 
spejderne samt andre helt uden lknytning l en forening, repræsenteret. Det var jo også, udover at takke dem 
for deres store indsats, en del af meningen med festen: at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer, me‐
ninger og eventuelle fælles ønsker for frem den lige netop her. 
 
E erfølgende har det lydt på vandrør og andre nærværende medier, at gæsterne var yderst glade og taknem‐
melige for festen, samt at man vil være imødekommende for en gentagelse indenfor en overskuelig årrække. 
hvilket nok er den største kompliment, arrangørerne kan få. 
 
Tekst: agt. Fotos: Lone Paaske 
 

Et lille vue ud over gæsterne, hvor 
kan anes Henrik Bjørn Christensen 
form. for Tybjerg Forsamlingshus, 
Je e Christensen fra stø efor-
eningen l samme, samt John 
Salling. 
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Velkommen på 

 
Halloween 
 
Vintermørket er kommet snigende, dagene er blevet kortere og på Tybjerg 
Privatskole fejrede vi Allehelgens a en, omend det var i den amerikanske 
udgave, Halloween. Børnene elsker denne a en, hvor de tradi onen tro 
kan mæske sig i alt for meget slik, danse moderne i alle deres (u)hyggelige 
kostumer sammen med alle vennerne på skolen, hvor der bliver pyntet op 
e er alle kunstens regler. Børnene kunne forlyste sig i skræmmekælder og 
‐krat, gæ e indholdet i nogle meget ulækre følekasser og få lagt uhyggelig 
‐ og meget livag g ‐ teatermake‐up, inden der blev kåret bedste udklæd‐
ning.  
 
Julemåneden  
 
På skolen skydes julen i gang præcist en måned før julea en, hvor fællessamlingerne hver uge fyldes med jule‐
sange, tænding af adventskrans og juleunderholdning fra skolens teaterhold.  
D. 1. december serverer Stø eforeningen tradi onen tro risengrød for alle skolens børn, og så skal skolens kor i 
sving, når de d. 14. december går Lucia på skolen. Her følger 3. kl. op med beretningen om Sankt Lucia. D. 16. 
december får skolekoret travlt, for de går Lucia på plejehjemmene i både Herlufmagle og Glumsø, og igen i Ty‐
bjerg Kirke om a enen. I kirken er alle velkomne, så længe der er plads.  
 
Skolen går på juleferie d. 21. december, og dagen bruges på julegudstjeneste i kirken og julehygge i klasserne.  
 
Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår l alle,  
Tybjerg Privatskole og Skolebestyrelsen 
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KINO KIRKELY 
                                        Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg 
 

Mandag d. 6. december kl. 19:00 skal I se 
En mand, der hedder Ove 

 

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

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER 
 
Desværre ingen hverdagsglæder i Caféen i december; der vendes lbage i  2022. 
 
HVERDAGSKAFFE 

 
   Torsdag d. 27. januar kl. 14:00 -16:00 serveres kaffe/te og tre salgs kage. 
   Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen lmelding ‐bare mød op. 
 

HVERDAGSMAD 
Ved redak onens slutning forelå der endnu ikke dato og menu for hverdagsmad i januar. 

Ove er 59 år. Folk kalder ham bi er og en nabos værste mareridt. Men Ove er for hel‐
vede ikke bi er, bare fordi han ikke går rundt smiler fra morgen l a en! Der er nu 
heller ikke ret meget at grine af, når Ove hver morgen står dligt op og går sin inspek ‐
onsrunde i kvarteret; fly er cykler, rusker i låste døre og kvalitetstjekker naboernes 
affaldssortering i skralderummet. Men under huden på den rigide regelry er findes en 
gribende skæbne og en stor sorg. Den dag, hvor den højgravide og temperamentsfulde 
Parvaneh og hendes familie fly er ind i rækkehuset overfor ‐ og parallelparkerer lige 
ind i Oves postkasse – bliver begyndelsen på en morsom og rørende historie om værdi‐
en af kvalitetsværktøj, uventet venskab, kærlighed, herreløse ka e og kunsten at bak‐
ke med en anhænger. 

     Mandag d. 3. januar kl. 19:00 skal I se  
 
BÆNKEN. En dansk prisvindende filminstrueret af Per Fly og med Jesper Christesen i hovedrollen.  

Den dligere kok og nuværende alkoholiker, Kaj, er gået i hundene. En dag bliver 
han konfronteret med den for d, han har evnet at fortrænge, da hans da er Liv 
og hendes søn Jonas, fly er ind i nabolaget, på flugt fra en voldelig mand. Kaj har 
ikke set sin da er i 19 år og er l at begynde med endtligt inds llet, men lang‐
somt begynder han at bløde op overfor da eren og barnebarnet og ser det at 
hjælpe dem som sin nye mission i lværelsen.  
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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: 

 
 
 
 

  Dansk Honning sælges 
 

40,-/glas 
3 for 110,- 

 
Knud Jensen 
Krogsøvej 2 
20652796 
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    Månedens salme december 

Lisbeth Smedegaard Andersen: Nu står decembers træer  
(December-salme fra Samlingen Almanak) 

Nu står decembers træer som  
portaler l en helligdom 
hvor Jesus selv med ånd og sjæl 
er lyset der oplyser hver 
især 
hvor vi forventningsfulde står 
på tærsklen l et kirkeår 
 
vi vented ham i verdens nat 
hvor håb blev kvalt i dselkrat 
en lille glød 
med åndenød 
en lille ængstet spurvefugl 
i skjul 
nu pudser den sin vinge er 
og flyver let i vind og vejr 
 
og engle danser skyggedans 
i skæret fra min adventskrans 
der lyser ind 
i træ e sind 

l den der tænkte alt var gråt 
i gråt 
og den der ikke har et sted 
og en at dele sorgen med 
 
men snart blir barnets stjerne tændt 
på na ehimlens firmament 
og troen ved  
han er Guds fred 
et lille barn med livets ord 

l jord 
så vi forventningsfulde går 
ind i det nye nådeår.  

Med december går vi ind i jule den, den ene af årets store høj der. 
Julen indledes med advents den. Det er indgangen l et nyt kirkeår. 
Oprindelig var advents den en forberedelses d l julen, ligesom vi 
forbereder os l påsken i fasten. Den er fastsat l 40 dage, fra ad‐
vents den begyndelse l jule dens afslutning 6.januar. Tiden er 
præget af glæde og forventning. Første søndag i advent bruges den 
hvide liturgiske farve, der symboliserer fest og glæde. Resten af ad‐
vent bruges den viole e farver der er symbolet for bod og anger.   
Til jule den kny er sig legenden om Sankt Nicolaus, der har hel‐
gendag 6.december. Legenden fortæller, at han som ung hjalp en 
fa g mand ved at give ham pengegaver, så han kunne give sin tre 
døtre medgi , så de ikke behøvede at tjene l livets ophold ved 
pros tu on. Fra denne legende stammer tradi onen med at give 
gaver. Illustra onen viser Sankt Nicolaus på et kalkmaleri fra Stub‐
bekøbing Kirke. 

Som månedens salme fortsæ er vi med december‐salmen fra Lis‐
beth Smedegaard Andersens samling Almanak. Da sognebladet ikke 
udkommer i januar, vil januar‐salmen også blive omtalt her i bladet. 
Salmen handler om den store forventning, vi har l det nye kirkeår. I 
første vers hører vi om lyset, der ifølge tradi onen er et billede på 
Kristus, står som indgang l advents den. Vi hører i salmen om, at 
lyset og livet sejrer, hvad der er et billede på julens komme og Je‐
susbarnets fødsel.  I salmen bruges flere billeder på Jesus. Gløden er 
det lys, der skinner i mørket, og som l sidst sejrer. Også spurven er 
et billede på Jesus, der fødtes som et fa gt ukendt barn i en kryb‐
be.  I vers 2 er dslen et billede på døden, som Jesus overvinder ved 
sin komme l verden . 

Guds engle bringer det glædelige budskab ned l menneskene, selv 
l de ensomme og forladte, der må holde jul alene og som sidder og 

sørger (vers 3).  De e leder tanken hen på Grundtvigs kendte jule‐
salme ’Velkommen igen Guds engle små’ (salmebogens nr. 99), hvor 
der i sidste linje bedes om at, ’julesorgen  må slukkes’.  Mange krist‐
ne forbinder advents den med sorg, hvad den viole e farve marke‐
rer.  Netop i advents den bliver mange mindet om dem, som vi har 
mistet og savner.  

Dog afløstes sorgen af glæde ved Jesu fødsel, hvor stjernen tændtes, englene 
besøgte jorden, og vi modtog det glædelige budskab. 
Udtrykket ’Guds fred’ i sidste vers stammer også fra den omtalte Grundtvig‐
salme.  
 
Organist Flemming Mørk Pedersen 
 Sankt Nicolaus i Stubbekøbing Kirke 

Vi synger julen ind i Vrangstrup Kirke   
søndag d. 12. december kl. 14.00. Se side 7 
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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 

Spændende Årsskri  fra Susålandet! 
 

Suså Egnshistoriske Forening sender nu Års‐
skri  nr. 35 på gaden. 
 
Bestyrelsen har igen i år bestræbt sig på at få 
ar kler fordelt i hele Susålandet.  
 
I år kan man læse om: Glumsø Sø, Herluf-
magle - Hallen 50 år, En historie fra Næsby, 
Dansk Chenillefabrik i Tybjerglille, Fra Grus-
grav l Losseplads l Fuglereservat, Glumsø 
Vandrerhjem, Fra bagerlærling i Tybjerglille 

l legende i Sønderjylland, To kendte poli -
kere med lknytning l Hækkerup samt San-
gen om Glumsø og Kildemarkedet i Glumsø.  
Årsskri et er gra s for medlemmer. 
 
Salgssteder: Tybjerghus, Smedebakken 32, 
Tybjerglille Bakker, SuperBrugsen, Glumsø, 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbu k i 
Glumsø, Langes Boghandel, Torvestræde 3, 
Næstved samt Bog og Idé, Næstved Storcen‐
ter. 
Pris for hæ et som er på 64 sider i A4‐
format, er kun 60,‐ kr.  

 
Det nye Årsskri  og Årsskri er fra dligere år og lokalhistoriske bøger kan købes ved henvendel‐
se l kasserer Svend Hellisen, tlf. 4015 2712 eller ved foreningens foredragsa ener. 
 

Se foreningens hjemmeside: www.susaaegnshistoriskeforening.dk  

Årsskrift 2021 

Suså Egnshistoriske Forening 
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Nyt  fra  Tybjergspejderne  

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. 
 
D. 4. december: Julestue. På spejdergrun-
den kl. 14:00. Nye børn mellem 5 og 17 er 
velkomne  
D 21. januar: Nytårstaffel/legestue 

Julestue d. 4. december kl. 14.00 l 16.00  
hos Tybjergspejderne i hy en.  
Alle er velkomne. Det er gra s 

Spejderne har startede ny enhed, FAMILIESPEJDER.  
Det er for børn i alderen 4 l 5 år. 

Vi har også plads l dig i spejderfamilien! 
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Mar n Valsted  i undermøllen 

Mar n Valsted spillede i en fyldt undermølle, som var en lille smule 
julepyntet. Møllenisserne havde tændt for varmen, så der var gode 
be ngelser for en herlig musike ermiddag. Og Mar n forstod at udfyl‐
de rammerne. Han havde medbragt mange sange fra sin egen produk‐

on, og mellem numrene fortalte han levende om sin musikalske karri‐
ere. Han har i dens løb spillet sammen med verdensnavne fra både 
ind‐ og udland. Der kny er sig en sjov detalje l Niels Henning Ørsted 
P. Vi danskere har vænnet os l at omtale ham som "Nø(h)p", men de 
US‐jazzmusikere, som kom l Danmark for at jamme med ham, kunne 
hverken udtale det ene eller det andet navn. Derfor omtalte de ham 
som "the Dane with the never ending name"! 

Koncertsporet i Møllen er en succes 

Nu har lauget gennemført 3 koncerter, og det har været så stor en oplevelse, at vi overvejer at gen‐
optage "koncertsporet" l næste e erår.                                                Tekst: Jens Lyhne. foto: Kim Larsen 

Fantas sk musika en med Mads Wes al 
 

Den anden dag i årets mest triste måned, november, blev der lys og dejlig 
musik over Tybjerglille Bakker, idet troubauren og sangskriveren Mads 
Wes al gav koncert i caféens nyrestaurerede lokale, den dligere bu k. 

 
Mads Wes al deltog som et indslag i ”Spil 
Dansk Ugen” og introducerede sin musik 
med at synge på engelsk! De e viste sig 
blot at være et af hans mange spøgefulde 
indslag, idet han hur gt ”undersa e” tek‐
sten l underfundigt dansk. Han fik lynhur‐

gt fanget det oplagte publikum, som var 
blevet budt velkommen med en lækker 

lille forret og liflig drink, så tonen var slået an l en virkelig god a en. 
 
Mads Wes al vekslede mellem at 
fortælle om sin musik og synge 
såvel egne som andres sange akkompagneret af sin guitar. Der var 
også enkelte syng‐med‐sange, og da disse var gamle kendinge som 
f.eks. ”Svantes lykkelige dag” var der ikke behov for sangbøger/
tekstblade.  
 
Troubaduren fik så mange bifald samt stående ova oner, at han dybt 
bevæget over disse gav flere ekstranumre l det fyldte lokale. 

 
Det var en særdeles god indvielse af det fine lokale, som de utræ elige frivillige hjælpere havde sat i stand l bå‐
de koncer ormål som l de ak viteter, der blændes op for ved åbningsrecep onen den 7. december. Se annon‐
cen side 26 i de e blad. 
 
Tekst og fotos: agt                          
 
 

Mads Wes al i Caféen 
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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 

 

Helligtrekongers koncert Aversi Kirke torsdag d. 6. januar kl. 19:00 

Torsdag den 6. januar kl. 19:00 a oldes den tradi onelle Helligtrekongers koncert i Aversi Kirke. Op‐

trædende er Be y Gregers Arendt, sang, og Peter Andreas Arendt, orgel – begge ansat ved Haslev 

Kirke. 

Be y og Peter Arendt har sammensat et festligt program, hvor der bliver 

mulighed for at høre nogle af de stykker musik og salmer, der hører nytåret 

l. Der bliver tale om både kendt og mindre kendt musik – som både fælles

‐ og solosange. Og Peter Arendt har lovet at blæse Aversi Kirkes lille 62‐

årige orgel igennem, så alle orglets piber bliver brugt.  

                                                    Be y Gregers Arendt og Peter Andreas Arendt 

 

E er koncerten vil der blive serveres en kop kaffe/te og kringle ved bænkene i kirken 

Der er gra s adgang  

Da der ved redak onens afslutning (d. 23. nov.) ikke var klarlagt nogle eventuelle nye  Coronarestrik -

oner vedr. deltagerantal ,bedes interesserede venligst lmelde sig l organist Flemming Mørk Peder-

sen på tlf. 3965 1367 senest mandag d. 3. januar. 
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I samarbejde med Tybjerg Kirke og Suså Husholdningsforening 
inviterer Tybjerg Forsamlingshus l juletræsfest. 

Juletræsfest i Tybjerg Forsamlingshus 
Torsdag den 16. december 

                                Dagens program: 
 
Kl. 17.00-18.15: Fællesspisning i Tybjerg Forsamlingshus,  
                hvor der serveres italiensk lasagne med flûtes. 
 
Kl. 18.30-19.15: Julegudstjeneste i Tybjerg kirke  
                              v/sognepræst Pia Jacobsen. Lucia-optog. 
 
Kl.19.30-21.00:  Juletræsfest i forsamlingshuset med jule-                                
        mand,  kaffe og æbleskiver. 

Arrangementet er gra s for alle, men der skal 
lmeldes af hensyn  l maden og godteposer  l børnene. 

 
Tilmelding senest d. 10 december, på  
lmeldingarrangement986@gmail.com 

AFLYST pga. smi erisiko 
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Lillejuleaften          9-18:00 
Juleaftensdag          9-15:00 
1. juledag         10-14:00 
2. juledag         10-14:00 
27/12              10-15:00 
28/12              10-15:00 
29/12        10-17:00   
30/12              10-17:00    
Nytårsaftensdag    10-17:00 
        1., 2., og 3. januar          
                 Lukket 

Frk. Søndergaard 

Frk. Søndergaard  
Tybjergvej 8,  4160 Herlufmagle  

 Telefon 2964 6135 
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JULETRÆER OG JULESTUE 
 

Åbnings der: 
 

WEEKENDER  
fra 27. og 28. november l og med d.18. december kl. 10-16 

 
Her kan man i julestuen besøge boder med beton- ng, dekora oner, 

porcelæn, filtnisser, hæklepynt, julestrømper m.m. 
 

Igen i år er der hjemmebagte æbleskiver og gløgg.  
 

Desuden selvfølgelig salg af normanngran (også fæld selv)  
samt store bundter af gran.  

 
HVERDAGE 

 fra d. 13. l og med d. 23. december er der åbent for salg af juletræer. 
 

Vi glæder os l at se jer igen i år. 
 

Mange julehilsner Jane og René 
 

Råsøvej 14, 4150 Herlufmagle.  
Tlf. 2062 1986 

Facebookside Renés Juletræer 
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Månedens salme januar  

Lisbeth Smedegaard Andersen: Januars himmel  
(Januar-salme fra samlingen Almanak) 

 Januars himmel 
en vejrag g hvælving med træer der står 
som søjler hvor mennesker kommer og går 
og celloen kalder de sorgsange frem 
der vågner når mørkningens dør går på 
klem 
 
dage med kulde 
når vinteren anslår et vildt par tur 
det fløjter om hjørner og trommer mod mur 
og frostenglen går som en stensatellit 
i fuldmåneskæret med rastløse skridt 
 
ly er i s lhed 

l vækster der skjult under vinterens sne 
får næring fra kilder som ingen kan se 
de hvæsser i mørket de vårgrønne sværd 
og venter på lyset – en håbefuld hær 
 

Helligtrekonger den begynder d. 6. januar. De 12 dage 
fra Kris  fødselsdag l Helligtrekonger er den egentlige 
jule d. Oprindelig var fejringen af Kris  fødsel i de æld‐
ste kristne menigheder kny et sammen med festen for 
Jesu dåb, også kaldet epifanifesten, der fandt sted 6. 
januar, og som vi i dag markerer med Helligtrekonger. 
Fra de dligste der var epifani‐festen én af kirkens sto‐
re årlige dåbsdage. Festen havde i middelalderen stor 
betydning. Senere gjorde reforma onen en ende på fej‐
ringen. De katolske skikke blev afskaffet, og Helligtrekon‐
ger blev ændret fra at være en kirkelig fest l en mere 
folkelig. E erhånden kom festen i visse lfælde ud af 
kontrol, fordi den simpelthen blev for livlig. Af den grund 
blev den i løbet af 1800‐tallet flere steder forbudt af de 
lokale poli myndigheder og gled af den grund ud som 
helligdag.  
 
I dag fejrer man Helligtrekonger på den første søndag 
e er nytår. Helligtrekonger den i folkekirken strækker 
sig over kalenderårets første to l seks søndage 
a ængig af påskens placering. Tidens liturgiske farve er 
grøn, symbolet på liv og vækst. 

Lisbeth Smedegaard Andersens januar‐salme er præget af en kold, 
mørk og trist vinterstemning. I første vers hører vi om den grå 
himmel og den sørgmodige stemning, der sammenlignes med 
celloens mørke, vemodige toner. I verset bruges ordet hvælving, 
hvad der leder tanken hen på skabelsesberetningen, før livet tog 
sin begyndelse.  
Som et billede på vinterstemningen, bruger Lisbeth Smedegaard 
naturens mange lyde. Lyde, som vi hører en kold vinterdag i bi‐
dende kulde med en iskold vind. Ord som frostengel og stensatel‐
lit markerer den uhyggelige og kolde stemning.  
Dog afløses denne vinterstemning af de første spæde forårstegn.  Under sneen blomstrer livet, hvad der leder 
tanken hen på de første vintergækker. Flere ng i naturen får livet l at blomstre. I verset nævnes det frembry‐
dende lys og vandet i form af kilder. Begge naturkræ er er be ngelse for, at livet kan opstå og vokse. Det spiren‐
de liv og håbet om Kris  genkomst antydes ved den grønne farve på det spirende liv. Verset er et billede på livets 
sejr over døden, som det skete, da Kristus opstod påskemorgen.  
 
Organist Flemming Mørk Pedersen. 

Helligtrekongers koncert Aversi Kirke  

torsdag d. 6. januar kl. 19:00 

- se side 17 



23 

 
Nyhedsbrev december 2021  
 
Ja, alle havde jo håbet at 2021 ikke ville komme l at fylde lige så meget som i 2020. 
De e kom desværre ikke l at holde s k. 
I Tybjerghus har vi været lukket ned i den største del af året, men har e erhånden fået gang i hjulene igen – nu 
håber vi så bare, at der ikke kommer endnu en nedlukning. 
Det nye ak vitetslokale i huset er l gengæld ved at være færdigindre et; det er, i skrivende stund, kun få detal‐
jer, der mangler at blive færdiggjort og småinventar, der mangler at blive indføjet. 
Lokalet bliver derfor indviet ved en lille officiel åbningsrecep on d. 7. december kl. 16.00, der vil blive serveret 
æbleskiver og gløgg. ALLE ER VELKOMNE 
I lokalet vil der l daglig bl.a. være mulighed for at spille bordtennis, billard, dart, bordfodbold, shuffleboard  (en 
slag bordcurling , men uden kost. Red.), brætspil og lignende ,og der vil blive et lille legehjørne l de mindste. 
Lokalet vil af og l også blive anvendt l andre af foreningens ak viteter, som f.eks. den med stor succes og ny‐
ligt a oldte ”Spil Dansk” koncert. 
Rummet vil være lgængeligt i forbindelse med at Caféen har åbent. 
Det vil desuden blive muligt ved leje af caféen også at leje denne, inkl. ak vitetslokalet. 
Det kan i dén forbindelse oplyses at vores priser for leje af caféen/huset nedsæ es pr. 01.01.22 Disse vil kunne 
læses andetsteds i bladet, samt på vores hjemmeside. 
En prisnedsæ else på vores drikkevarer i baren vil desuden blive indført pr. 01.01.22. 
 
Vi håber ved disse ltag, at flere får lyst l at leje caféen/huset at bruge huset og komme l vores ak viteter, 
fredagscafé, hverdagsmad, og hvad der ellers fremover vil komme. 
Udover at man kan bruge ak vitetslokalet i forbindelse med caféens øvrige åbnings dspunkter og ved leje af 
caféen, bliver konceptet at man kan bruge lokalet som en gruppe eller klub, i lighed med krea vgruppen, bridge‐
klub osv... 
Så hvis du sidder og f.eks. gerne vil spille billard en gang ugentligt eller bare en gang imellem, så find nogle an‐
dre, der gerne vil være med og start jeres lille ”billardklub”, så kan I bruge lokalet.  
Der vil blive lvirket et kalender‐bookingsystem, så man ikke skal gå forgæves. 
Det vil kræve et ak vt medlemskab af foreningen at blive bruger af lokalet på denne måde. 
Der skal være en ”nøgleansvarlig” for hver klub/gruppe.  
Vedkommende får udleveret en nøgle og skal sikre sig, at der er pænt og rent e er ethvert besøg og brug af 
faciliteterne (som man også gerne selv gerne vil modtage lokalet). Den ansvarlige skal også stå for at opkræve 
de 20,‐ kr. pr, person det vil koste at beny e lokalet. 
Man kan også lave det som et fast kon ngent f. eks for et halvt år ad gangen en rabat. Såfremt de e ønskes, så 
kontakt bestyrelsen. Beløbet går l vedligeholdelse, strøm og opvarmning af lokalet 
Ovenstående er også beskrevet på vores hjemmeside under ”lej Caféen”.  
Vi er ikke færdige med at finde ud af, hvad der ellers kan være af muligheder. Konceptet kan/vil givetvis også 
blive lre et løbende, og vi hører rig g gerne fra jer medlemmer og øvrige borgere, hvis nogen har idéer, og 
ikke mindst gerne vil være med l at realisere dem. 
 
Vi siger tak l Næstved Kommunes kulturudvalgs forsamlingshuspulje, Nordea Fonden, Bank Trelleborgfonden 
og Næstvedegnens Landbrugsfond for at bidrage økonomisk l at de e har været muligt. 
Det har været et stort arbejde; både at skaffe finansiering l og at få indre et lokalet. 
Vi glæder os derfor rig g meget l at se, om denne nye mulighed for at mødes og sam dig være ak v, bliver 
brugt fli gt af byens og områdets borgere og vil få Tybjerghus l at ”summe af liv” – alle ugens dage. 
 
Det var lidt lbageblik, samt nyt for Tybjerghus. 
Foreningen Tybjerghus bestyrelse vil hermed ønske alle læsere af Sognebladet en rig g glædelig jul og et godt 
nytår. Vi glæder os rig g meget l at se rig g mange mennesker, dig og alle de andre, i Tybjerghus i 2022. 
Er du endnu ikke medlem af Foreningen Tybjerghus, så kan du blive det ved at skrive dit navn og adresse l 
tybjerghus@gmal.com, så sender vi betalingsoplysninger samt et sæt vedtægter l dig.  
Medlemskabet er personligt og koster 150,- for resten af 2021 + 2022. 
 
Julehilsen fra bestyrelsen,  Foreningen Tybjerghus 
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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 

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: 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 
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Åbningsreception Tybjerghus Aktivitetslokale 
 

Tybjerghus byder velkommen til at se husets nye tiltag, nemlig aktivitetslokalet i Tybjerghus. 
Læs mere om lokalet i Nyhedsbrevet fra bestyrelsen side 23 her  i bladet. 

 

Tirsdag d. 7. december kl. 16.00 
 

Foreningen byder på gløgg og æbleskiver i dagens anledning. 
 

Alle er velkomne. 
 

Hilsen 
Tybjerghus 
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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 

JULEMARKED PÅ  
HERLUFLILLE MØLLE 
 
Den gamle mølle i Herluflille er fyldt med tra‐
di oner ‐ her i blandt julemarkedet i decem‐
ber, hvor der er pyntet op, og der lbydes 
diverse jule ng samt spiselige lækkerier. 
Desuden salg af juletræer og pyntegrønt. 
 
Der er åbent følgende dage i julemåneden: 
 

Søndag d. 5.  
Weekenderne 11.-12. og 18.-21. 

Alle dage fra kl. 10 -15. 
 

OBS! 
            HAVETRAKTORTRÆF Søndag d. 5! 

 
- alle dage med masser af julehygge 

 
 

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! 
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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. 

DECEMBER 
Ons.  1. Suså Hush.foren. Besøg hos Vintage Soul.  
  Se link til foreningen på tybjerg.info    Kl. 18:30 Slimminge 
Lør.     4. Julestue hos spejderne. Se s. 15     Kl. 14:00 Spejderhytten 
Søn.    5. Julemarked + minitraktortræk. Se s. 27    Kl. 10:00  Herluflille Mølle 
Man.   6. Kino Kirkely. ”En mand, der hedder Ove”. Se s. 11  Kl. 19:00 Kirkely. Tybj. Bygade 
Tir.      7. Åbningsreception af nyet lokale. Se s. 26    Kl. 16:00 Tybjerghus 
Tor.  9. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café  
Weekenderne 12.-13. og 19.-20. Julemarked. Se s. 27   Kl. 10:00 Herluflille Mølle 
Tor.    16. Juletræsfest i Tybjerg Forsamlingshus AFLYST –se side 18 
 
 
JANUAR 
Man   3. Kino Kirkely. ”Bænken” Se s. 11     Kl. 19:00 Kirkely, Tybj. Bygade 
Tor.    6. Helligtrekongers koncert. Se s.  17     Kl. 19:00 Aversi Kirke 
Ons.  12.Fra jægersoldat og videre frem. Suså Egnshist.foren.   Kl. 19:30 Glumsø Kro 
Tor.     6. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
  Se foreningens hjemmeside for yderligere oplysn. 
Tor.   20. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Fre.   21. Suså Hush.foren. Om ølbrygning     Kl.18:30 Tybj. Forsaml.hus 
  Se link til foreningen på tybjerg.info 
Tor.   27. Hverdagskaffe. Se s. 11      Kl.14:00 Tybjerghus Café 
 
FEBRUAR 
Tor.    3. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Man.  7. Kino Kirkely        Kl. 19:00 Kirkely, Tybj. Bygade 
Ons.   9. Kvinder i 1800-tallets forbryderalbum. Suså Egnshist.  Kl.19:30 Glumsø Kro 
Tor.  10. Suså Hush. Foren. Besøg på Affald Plus, Næstved 
  Se link til foreningen på tybjerg.info    Kl. 19:00 Elektrovej 2. Næstved 
 
MARTS 
Tir.   15. Generalforsamling, Herluflille Møllelaug    Kl. 19:00 Kirkely, Tybj. Bygade 
 

For øvrige arrangementer se siderne 6-7 
 

DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE AFLYSNINGER, DERSOM 
DER MÅTTE UDSTEDES NYE RESTRIKTONER  


