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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: formanden (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. januar  kL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
Glædelig jul og godt nytår! 

 
Fotos: Pixabay 

 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

Så er et år igen ved af være spist op! 

 
Det har været et år ret uligt de seneste mange år. 
 
Krige, der lurer om hjørnet, priss gninger på alt, klimaforandringer, så det kan mærkes – for 
slet ikke at tale om rigets lstand! 
 
Men alt de e er uden for Sognebladets regi; her fokuseres på det rent lokale, og så overlades 
de store problemer l mere kompetente og ”højere” magter. 
 
E er to år uden de store julerier er der nu lagt op l alt det, som specielt de yngste har sav‐
net: juletræsfester hist og pist og ikke mindst, at vi i år (ind l videre!) kan samles uden restrik‐

oner og  den voldsomme smi efare, men pas alligevel på.  
 
Opslagstavlen for de næste tre måneder er p.t. ikke specielt overtegnet, men bare vent: der 
kommer uden tvivl en hele del mere på, når jule– og nytårsarrangementerne i privat regi er 
overstået. 
 
De varmeste ønsker for en rig g dejlig og glædelig jul samt håbet om et fredeligt og lykkeligt 
nytår, hvor det hele kan falde lidt mere på plads.  
 
                                               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 
Træffe d er afskaffet; i 
stedet  ringer I blot l  
9243 5908. 
Mail: piaj@km.dk 
OBS! Fastne elefonnum-
mer 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, 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 

 LATM: Lasse Thormann Madsen. BBLO: Birgit Bryld Lorenzen. KMB: Karen Marie Bøggild. AMAK: 
Anne e Kruhøffer. CW: Chris an Wendelboe. NN: vikar, navn ikke oplyst ved redak onens afslut‐
ning 
 Det er ved redak onens afslutning ikke oplyst, om gudstjenesten kan gennemføres. I givet 

fald serveres e erfølgende skum og kransekage i våbenhuset 
**       Gudstjeneste med e erfølgende skum og kransekage i våbenhuset 

        Aversi      Tybjerg       Tyvelse      Sandby   Vrangstrup 

December:           

  4 . 2.s. i Advent     09:00 LATM       

11. 3.s. i Advent          15:00 BBLO 

18. 4.s. i Advent      10:30 KMB    

24. Julea en 11:00 AMAK   13:00 KMB      15:00 NN   

25. Juledag            10:30 CW 

26. 2. Juledag                    Herlufmagle kirke kl. 10:00 LATM   

31. Nytårsa en      14:00 NN*       

2023         

Januar:             

  1. Nytårsdag         16:00 BBLO ** 

  8. 1.s.e Hellig3konger     09:00 NN         

15.2.s.e.Hellig3konger         10:30 NN   

22.3.s.e.Hellig3konger       10:30 NN       

29.S.s.e.Hellig3 konger          09:00 NN     

Februar:           

 5.Sønd. Septuagesima            10:30 NN 

12.Sønd. Seksagesima     09:00 NN       

19. Fastelavnssøndag.       13:15 NN       

26. 1.s. i fasten          09:00 NN   

Pga. sygemelding bliver højmesserne holdt af provs ets dyg ge præster på ski . Der er derfor mu-
lighed for at høre flere forskellige måder at prædike på og møde præster fra hele provs et. 
Da redak onen endnu kort før tryk ikke har fået oplyst, hvilke præster, der afløser i januar og fe-
bruar måneder, henvises l sogn.dk, hvor man for de enkelte kirker vil kunne se, hvilken præst der 
a older højmesse for den kommende søndag. 
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SØVANG 
Torsdag d. 8. december kl. 14:00.  Bavelse Kirke v/sognepræst Anne e Kruhøffer 

Torsdag d. 5. januar. Kl. 14:00. Kort gudstjeneste, salmesang og altergang  
v/sognepræst Anne e Kruhøffer 

Torsdag d. 2. februar.Kl. 14:00 Kyndelmisse v/sognepræst Anne e Kruhøffer 
 

BIRKEVANG  
Torsdag d. 5 januar kl. 10:30 v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 

Kort gudstjeneste ´salmesang og altergang v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 
Torsdag d. 2. februar kl. 10:30 v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 

Kort gudstjeneste, salmesang og altergang 
 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 
 
DECEMBER 

Søndag d. 11. 3. s. i adv. Vi synger julen ind. Se s. 7.  Kl. 15:00 Vrangstrup Kirke  
Torsdag d. 15. Luciaoptog og juletræsfest i Tybjerg. Se s. 16.  
Lørdag d. 31. Gudstjeneste med e erfølgende skum og kransekage i våbenhuset. 
            Kl. 14:00 Tybjerg Kirke. OBS. Det var ved redak onens afslutning uvist, om  
                       arrangementet kan a oldes. 
 
JANUAR 
Søndag d. 01. Gudstjeneste med e erfølgende skum og kransedage i våbenhuset. 
                      Kl. 16:00 Vrangstrup Kirke.  
Søndag d. 08. Festlig nytårskoncert. Kl. 15:00. Aversi Kirke. Se s. 25    
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                               JULEHJÆLP 

 
 
 
 

Kniber det med at få pengene l at slå l op l jul, så kan pastoratets   
menighedspleje måske yde en lille håndsrækning. 

 
                               Henvendelse skal ske l Bente Vis sen  tlf. 2226 4130 
                                             eller mail bentevis sen@hotmail.com 

 

Vi synger julen ind i Vrangstrup Kirke   
søndag d. 11. december kl. 15.00 

 
Tradi onen tro finder organist Flemming Mørk Pedersen de kendte 
julesalmer frem og spiller l salmerne. Vi får også lejlighed l at s e 
bekendtskab med et par nyere julesalmer. Der startes med en kort 
gudstjeneste ved Birgit Bryld Lorenzen, og dere er skal vi høre om sal‐
mernes digtere og deres komponister. Der afslu es med lidt gløgg og 
julesmåkager i våbenhuset. 
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Velkommen på 

Skolen holder juleferie fra d. 21. december 2022 
l og med d. 3. januar 2023. Vi vil derfor gerne 

ønske alle en rig g glædelig jul og et godt nytår! 
 
Det nye (skole‐)år skyder vi i gang med et brag af 
en fest, nemlig årets diskofest for bh.kl.‐4.kl. d. 
20. januar 2023. Det bliver sjovt! 
 

De bedste hilsner fra 
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen 

 

På Tybjerg Privatskole har vi inviteret julen ind, og hvad er bedre end at skyde høj den i gang med 
en klippe‐klistre‐dag med bedsteforældrene? Nej, vel! Så fredag d. 18. november juler vi igennem 
med bedsterne, og der skal laves dekora oner, så de er klar‐parat l d. 1. december, og der skal 
klippes og fle es julepynt, som kan lyse op i hjemmene, imens dagene bliver kortere. Det er al d 
en hyggelig dag, hvor juleværkstederne både er inde og ude, og det er ikke små ng, som børn og 
bedster får produceret denne dag; der bliver slæbt dekora oner og pynt hjem i lange baner.  
 
Julen er jo en d med mange tradi oner, og på Tybjerg Privatskole har vi e erhånden også opar‐
bejdet en del af vores egne. Således er risengrød l alle børn d. 1. december også blevet en tradi ‐
on. Det er Stø eforeningen, som trakterer med risengrød i skolens Æblehy e, og det er al d en 
hyggelig stund, når både store og små spiser sammen.  
 

Skolens kor går i år Luciaoptog i kirken. Det er en meget stemningsfyldt stund, og børnene øver sig 

fli gt ved deres ugentlige træning. 
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Vig g informa on fra vandværket 
 

Forebyggelse af Legionella 
 

Kære forbrugere! 
Vi er alle i øjeblikket stærkt påvirket er de skyhøje energipriser, der dog den seneste d har vist en midler‐

dig, faldende tendens. Ikke desto mindre er vi alle opsa e på at spare på energien. I vores forsyningsom‐
råde er der hverken gas eller ernvarme, men alene el og/eller olie l opvarmning af vores boliger og 
brugsvand. Og det er så med opvarmningen af brugsvandet, at vi skal passe på, at vi ikke sparer det for‐
kerte sted med risiko for at blive påført alvorlig sygdom. 
Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt, men som ikke er almindelig på vandværkerne eller i 
ledningsne et, da vandtemperaturen her er for lav l, at Legionella kan overleve. Derimod forekommer 
bakterien i bygningers varmtvandsanlæg, hvor den trives godt i lunkent og s llestående vand. Så med en 
varmtvandsbeholder, der ikke bliver håndteret korrekt, er der risiko for, at der kan vokse Legionellabakte‐
rier i vandet. 
Bakterien er ikke et problem for raske mennesker, men personer med svækket immunforsvar kan risikere 
at blive alvorligt syge ved indånding af vanddråber (aerosoler) med væsentlige koncentra oner af bakteri‐
en i blandt andet brusebadet, spa‐ og boblebade og i visse klimaanlæg med befugtning.  
Symptomer på Legionella: Som lungebetændelse med høj feber, kuldegysninger, hoved‐ og muskelsmer‐
ter samt kvalme og diarre. I yderste konsekvens kan sygdommen være dødelig. 
Gode råd: Vandtemperaturen i varmtvandsbeholderen må ikke komme under 50 gr. C og bør et par gange 
om ugen hæves l 55‐60 gr. C, hvor eventuelle bakterier dør. Det anbefales dog at bibeholde en konstant 
temperatur på 55‐60 gr. C for at være på den sikre side. Foretag jævnligt a alkning af bruserhoved og ‐
slange.  
Det frarådes på det kra igste at slukke for varmtvandsbeholderen for at spare energi. Dels er der stor 
risiko for dannelse af Legionella i det lunkne vand, og dels er besparelsen tvivlsom, da der skal bruges l‐
svarende energi l igen at opvarme brugsvandet l korrekt temperatur. En konstant temperatur er langt 
at foretrække og anbefales derfor. 
Hvis disse få og enkle regler følges, kan I trygt nyde jeres næste brusebad uden risiko. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Tybjerglille Bakker Vandværk 
 

   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  
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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 

  SB 
40 år 

 
 
 
 
 
De retrospek ve udklip fra de første 40 år af Sognebladets historie har manglet i novemberbladet, 
og  det er desværre også lfældet i de e årets sidste udgave af vores lokale medie. 
 

Manglen skyldes dels problemer med teknikken, men også lidt sygdom i redak onen. Således tager 
det meget længere d at frems lle det færdige layout l tryk, da redaktøren ikke  kan sidde ret læn‐
ge ved computeren ad gangen. 
 
Men forhåbentligt vil begge problemer løses inden næste udgave udkommer l februar således, at 
de ar kler, jeg har sat jer i udsigt om bl.a. Brugsens historie og betydning for landsbyen Tybjerglille 
Bakker og opland, vil blive bragt. 
 
Der er kommet mange posi ve reak oner på de nævnte udklip fra ”gamle dage”, hvor nostalgien 
har fået masser af smil frem hos specielt dem, som har boet hele eller det meste af deres liv her. 
 
I ønsket at en rig g glædelig jul samt et lykkeligt og fredfyldt nytår. 
 
Annegrete 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

    
INFORMATION FRA VANDVÆRKET 

Om forebyggelse af frostsprængninger 
Kære Interessenter 
Det milde e erårsvejr får os ikke umiddelbart l at tænke på vinter. Men sikkert er det, at 1. decem‐
ber er indledningen på vintermånederne med sandsynlighed for sne og frost. Derfor llader vi os at 
henlede opmærksomheden på, at det nu er på høje d at sikre vandrør og tappesteder, der er udsat 
for frost, mod skader på installa oner og følgeskader i form af udstrømmende vand i bygninger såvel 
som på ejendommen i øvrigt. 
Følgerne af udstrømmende vand fra sprængte vandrør kan ende med at blive omfa ende og i sidste 
ende resultere i en økonomisk udfordring alene som en følge af vandspildet, der ikke sjældent løber 
op i tusinder af kroner. 
Det vil vi med et par enkelte men effek ve råd gerne medvirke l at undgå. 
 

Luk for vand lførsel l udendørs tappesteder og uopvarmede rum/bygninger. Åbn for ven len 
(vandhanen) på tappestedet og lad vandet løbe ud. Lad ven len stå åben. Eventuelt skrues 
ven len ud af hanen, hvilket sikrer effek vt mod frostskader på ven lens pakninger. HUSK at 
montere ven l og lukke for hanen inden der igen åbnes for vandet l tappestedet. 

E erse isolering af vandrør og vandinstalla oner i øvrigt i uisolerede hulrum, skunkrum og på lo . 
Det kan med fordel anbefales at foretage en beskeden investering i et varmekabel, der er ud‐
styret med indbygget termostat, som en yderst effek v sikring mod frosne og/eller sprængte 
vandrør. Vandrørene omvikles med varmekablet, der fås i flere længder, og termostaten kla‐
rer resten. Udgi en l el (230 V) er yderst beskeden. 

HUSK at sikre, at isoleringen omkring vandmåleren (udendørs/målerbrønd) er lstrækkelig. Frost‐
sprænges vandmåleren, vil der for alvor løbe vand ud L. 

Følg disse råd og I kan imødese de kommende vintermåneder uden bekymring 
 
Vig gt: Det påhviler den enkelte interessent at sikre, at ejendommens STOPHANE al d er synlig og 

lgængelig på ejendommen. Vi har desværre erfaret, at de e ikke al d har været lfældet, hvor der 
har været behov for a rydelse af vandforsyningen l en ejendom, eksempelvis i forbindelse med led‐
ningsbrud. Ikke mindst i forbrugerens interesse er det vig gt, at stophanen  
al d er udækket og synlig på ejendommen. 
Med venlig hilsen og ønsket om en behagelig vinter 
 
Bestyrelsen 
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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 
 

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 
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Månedens salme december: DDS 77: O kom, o kom, Immanuel 

O kom, o kom, Immanuel, 
forløs dit fangne Israel 
i pinefuld landflyg ghed 
langt fra dit åsyns herlighed. 
O fryd! o fryd! Immanuel 
vil komme l dig, Israel. 

O kom, du skud af Isaj, hør, 
riv by et ud af løvens klø'r, 
fra gravens mørke dyb os fri, 
fra Helveds gru og tyranni! 
O fryd! o fryd! Immanuel 
vil komme l dig, Israel. 

O kom, du solopgang, o kom, 
du sjæles lys og lægedom, 
fordriv al na emørkets gru, 
vort gravdyb gennemtrænge du! 
O fryd! o fryd! Immanuel 
vil komme l dig, Israel. 

O kom med Davids‐nøglen hid, 
gør kongeporten høj og vid, 
du Himmel‐vejen os bered, 
men stæng den vej i døden ned. 
O fryd! o fryd! Immanuel 
vil komme l dig, Israel. 

O kom, o kom, og vær vor fred, 
du, som i magt og herlighed 
fra Sinaj, klædt i rædsels dragt, 
dit folk gav Lovens gamle pagt. 
O fryd! o fryd! Immanuel 
vil komme l dig, Israel. 

Vi går nu ind i advents den, der også markerer indgangen l et nyt 
kirkeår. Advent kommer af det la nske adventus domini, der betyder 
Herrens komme. Advents den er præget af glæde og forventning l 
Kris  komme. Adventsfejringen følger af den jødiske forventning om 
Messias, der blev forudsagt af profeterne i det gamle testamente. 
Den liturgiske farve er ligesom i faste den lilla, som symboliserer 
e ertanke, bod og anger. 
Tradi onelt i kirken er advent altså en d med faste, forberedelse og 
venten inden fejringen af Julefesten. I 1000‐tallet fik den benævnel‐
sen "advent", og sa es l fire uger. 

Som månedens salme har jeg valgt salmebogens nr. 77 (O kom, o 
kom Immanuel). Det er en gammel salme, som bygger på en la nsk 
tekst, der oprindeligt er blevet brugt i middelalderen. I 1980 kom 
den danske udgave med i et salmebogs llæg, hvore er den er opta‐
get i den nuværende salmebog.  
I salmen er temaet overalt forventningen om Jesu komme l jorden. 
Immanuel er navnet på det barn, der skal fødes.  Det betyder ’Gud 
med os’. Hans komme ses som en befrielse fra fangenskab og pine. 
Her tænkes på det jødiske folk, der var i eksil i Babylon. Ligesom de 
var undergivet en fremmed magt, så er vi også underlagt dødens 
magt, hvis ikke Gud frelser os. 

I vers 2 hører vi om forudsigelsen om Jesus, der vil opstå af Davids 
slægt. Denne slægt nedstammer fra Kong Davids far, Isaj.  Jesus, som 
var af Davids slægt, ses som det sidste skud på stammen. 
Han er den, der kan frelse og forløse os fra løvens klør. Løven bruges 
i Det gamle Testamente som et billede på enden, Satan.   
I vers 3 tales der om solopgangen. Overalt i bibelen forbindes lyset 
med Jesus. Det stammer bl.a. fra   Zakarias lovsang i Lukas‐
evangeliet, hvor Jesus omtales som ’solopgangen fra det høje’. Vi 
hører, at han kan fordrive mørket og ondskabet og læge vores sind.  

Jesus vil berede os vejen l paradiset. Han vil åbne adgangen l Guds 
rige for os. Kristus har myndigheden, nøglen l at åbne og lukke for 
adgangen l Guds rige.  Davids‐nøglen er et udtryk, der forekommer 
flere steder i bibelen, både i Gamle og Nye Testamente (vers 4). 

I sidste vers hører vi om pagten på Sinaj‐
bjerget, hvor Gud gav Moses lovens tavler 
med de  bud.  
De e betød redning og frelse for folket. 
Senere sendte Gud sin søn l os som et 
tegn på denne pagt og som tegn på at 
Gud er med os. 
 
 
 
 
Organist Flemming Mørk Pedersen 
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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 
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Julen 2022 i Herluflille Mølle 
 

 

Møllelauget inviterer l julemarked: 

Alle dage åbent kl. 10-15 

Lørdag 10/12 

kl. 11: Traktortræk 

kl. 13: Benny Bomstærk show i savstuen. 

     Bent Kværndrup spiller og synger 

kl. 14: Benny Bomstærk, Benny  

            Brandmand, tænder træet. 

Søndag 11/12 

Kl. 13: Bent Kværndrup spiller julen ind 

Lørdag 17/12 

Kl. 13.30: Pernille Wolder og Mar n Valsted underholder 

Søndag 18/12 

Julehygge i undermøllen 

Køb dit juletræ på møllen 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse l Jens Lyhne, tlf. 2614 5014. Bedst i dag merne. 

Du finder os på Suså Landevej 68, 4160 Herlufmagle. Kør ind ved 
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Juletræsfest i Tybjerg Forsamlingshus 

      I samarbejde med Suså Husholdningsforening 
                                og Tybjerg Kirke inviterer  

Tybjerg Forsamlingshus l juletræsfest 
 

                           TORSDAG D. 15. DECEMBER 2022 

                                   Dagens program: 
 
Kl. 17.00-18:15   Fællesspisning i Tybjerg Forsamlingshus,  
                 hvor der serveres italiensk lasagne med flûtes. 
 
KL. 18:30       Luciaoptog v/ Tybjerg Privatskoles kor  
                              i Tybjerg Kirke 
 
Kl. 19.30-21.00   Juletræsfest i forsamlingshuset med jule-                              
         mand,  kaffe/te og æbleskiver. 

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

 
Tilmelding senest d. 6. december  

l tlf./sms 5197 7060. 
 



17 

 

Suså Egnshistoriske Forening 

Spændende Årsskrift fra Susålandet! 

Suså Egnshistoriske Forening sender nu 
Årsskrift nr. 36 på gaden. 
 
Bestyrelsen har igen i år bestræbt sig på at 
få artikler fordelt i hele Susålandet.  
 
I år kan man læse om:  
Skelby i 50’erne; Aversi Faldskærms Club; 
Min vej gennem Glumsø; Stuepige på Ty-
bjergaard; Skoler i Herlufmagle Sogn; Suså 
Radio; Læreren og Nationalbanken; Herluflil-
le Mølle; Lotte Malling - 50 år i Tybjerglille; 
Louise og Vilhelm Schrader 
Årsskriftet er gratis for medlemmer. 
 
Salgssteder: Tybjerghus, Smedebakken 32, 
Tybjerglille Bakker, SuperBrugsen, Glumsø, 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i 
Glumsø, Vivi’s Pryd Toftehøj 3, Herluflille, 
Kløverbakken Genbrugsbutik i Skelby, Jea-
nett Form og Frisør i Tyvelse, Langes Bog-
handel, Torvestræde 3, Næstved samt Bog 
og Idé, Næstved Storcenter. 
 
Pris for hæftet som er på 64 sider i A4-
format, er kun 60,- kr.  

Det nye Årsskrift samt Årsskrifter fra tidligere år og lokalhistoriske bøger kan købes ved 
henvendelse til kasserer Svend Hellisen, tlf. 4015 2712 eller ved foreningens foredragsafte-
ner. 
 

Se foreningens hjemmeside: www.susaaegnshistoriskeforening.dk  

Årsskrift 2022 

”Sikken guds velsignelse af mad…” 
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Lillejuleaften          9-17:00 
Juleaftensdag          9-15:00 
1. juledag         10-13:00 
2. juledag         10-13:00 
27/12              10-17:00 
28/12              10-17:00 
29/12        10-17:00   
30/12              10-17:00    
Nytårsaftensdag    10-15:00 
        1. og 2. januar lukket               
 

Frk. Søndergaard  
Tybjergvej 8,  4160 Herlufmagle  

 Telefon 2964 6135 

Frk. Søndergaard 



19 

 

Hverdagsmad er truet – hjælp os fremad 

Hvad skal der l for at Hverdagsmad i Tybjerghus er interessant for dig? 
Vi vil rig g gerne skabe liv i vores lokalsamfund og Tybjerghus. Der er svigtende lslutning l Hverdags‐
mad som det er lige nu, og derfor vil vi gerne lpasse konceptet så det kan leve og skabe liv.  
Har du en smartphone, så scan QR‐koden og fortæl, hvad du gerne ser, vi gør fremover, hvad menuen 
skal være og hvornår. 

Ingen smartphone? Skriv en seddel med alle de madre er du godt kan lide og ville have lyst l at komme 
og spise (eller tage med hjem), hvor o e du synes, vi bør udbyde hverdagsmad, og giv og gerne andre 
gode råd. Put sedlen i postkassen hos Tybjerghus eller hos Caroline i det lille røde hus på Smedebakken 2.  
Vi samler op på al den hjælp, vi får fra jer d. 19. december, så svar gerne inden da.  

  
På forhånd tusind tak for jeres hjælp  
Hverdagsmadsgruppen  

Hun var mor, og til jul fik hun en meget lækker rynkecreme af 
sin datter. 
"Det er vel nok en flot gave!" sagde en af vennerne, 
"Hvad har hun givet dig de andre år?" 
"Rynkerne!" svarede moderen.  

Så var der julemanden der gik til psykiater og sag-
de: 
Doktor jeg tror ikke mere på mig selv...  

Der er 4 stadier i en mands liv: 
1) Han tror på julemanden 
2) Han tror ikke på julemanden 
3) Han er julemanden 
4) Han ligner julemanden  

Årets juleråd: 
- Pas på figuren. 
Spis ikke flere godter, end godt er...  

Hørt i retten: 
- Hvorfor stjal De den høne? 
- Fordi jeg har fået en kogebog i julegave. 
- Hvad har det med sagen at gøre? 
- Der står: "Man tager en høne..."  

Mens vi venter, er her lidt at grine af… 
 

Familien skulle på juleferie og var på vej med færgen til Kalundborg. De stod i forstavnen, mens byen og by-
ens stolthed, den femtårnede kirke, dukkede op. 
– Se, far, råbte lille Peter pludselig. – En raketstation!  
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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 
Julestue: den 10.12 .2022 kl. 12:00‐14:00 
Lederhygge: den 06.01.2023 kl. 18:30 
Store Legedag: den 03.02.2023 kl. 18:00 

Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Lørdag d. 10‐12‐22 i spejderhuset 
Bjergbakken 26 Tybjerglillebakker 
Kl. 12.00 l 14.00 
 
Der kan prøves forskellige ng som: 
Længste guirlande, klodsnisse og 
småkager. 

TYBJERG SPEJDERNE 
Spørgsmål re es l  

tlf. 5550 0605 mail hbc@dlgmail.dk 
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Ny alterdug i Tybjerg Kirke 
 
Søndag den 30. oktober blev en ny alterdug l Tybjerg Kirke afsløret. 
Den dligere hvide dug, som havde ligget der i 38 år, havde kniplede blonder i kanterne, og var frems llet af 
Karen Marie Christensen, ”Karen Sadelmagers”, Smedebakken 64, have udtjent sit hverv som alterdug. 
 
Derfor blev den lokale væver, Elsa Dahl, Sandby, opfordret l at væve en helt ny dug, og denne blev så indviet d. 
30. oktober i forbindelse med højmessen i Tybjerg Kirke. 
 
Elsa Dahl er blevet inspireret af kalkmalerierne i koret. Det var farverne som lagde grunden l vævningen, men 
trekanterne, som også ses flere steder på malerierne, var oplagte som mo ver, idet tallet tre flere gange er po‐
interet i de kristne ritualer som f.eks. Faderen, Sønnen og Helligånden, de tre gange tre bedeslag osv.  
 
Derfor er der tre trekanter på endestykkerne af dugen, og hele fladen, som dækker alteret har så fået farver fra 
kalkmaleriet, som er omkring indgangen l sakris et. 
Der er således opnået en harmonisk helhed i rummet, hvor den nye dug sikkert holder mindst lige så mange år 
som sin forgænger. 
                                                          Tekst: red. Fotos: Elsa Dahl 
 

 
 
 

Kalkmaleriets farver og trekanter 
gav inspiration til alterdugen 

De tre trekanter på endestykkerne er 
inspireret af ritualer og tekst.  
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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 
          
              Hjelmsølillevej 35 
  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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Igen har vi været meget travle møllenisser i august, september og oktober. 
Vi er godt møre. Nu puster vi ud her i november, samler kræ er l to week‐
ender i december. Se der på bagsiden af bladet. 
Vi har sammensat et smukt juleprogram med masser af god underholdning 
lige fra traktortræk l sød julemusik. Det bliver første gang, vi prøver den 
nye savstue i en vintermåned, men bare rolig, der er opsat terrassevarmere! 
Alligevel anbefaler vi, at man beholde overtøjet på. 

 
Vi har store forventninger l et "Benny Bomstærk show", som Bent Kværndrup fyrer af. Om lør-
dagen kl. 14 kommer den "rig ge" Benny Bomstærk og tænder træet. Mange vil kende Benny B. 
som Benny Brandmand, alias Benny Bademester, alias Benny Hal Bestyrer. 
 
Lørdag 17/12 kommer Mar n Valsted sammen med Pernille Wolder og synger julen ind. Bl.a. 
spiller de op l børnene! 
 
OBS!  OBS! Der er gra s adgang l det hele begge weekender. Vi glæder os l at 
se jer! 
 
NB! Hvis det blæser én af de fire dage, kan du male dit eget mel, så du kan bage 
juleboller l familien. 
 
Tekst: Jens Lyhne. Foto: Per Glise 
 
Se programmet for alle dagene side 15! 
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Festlig nytårskoncert i Aversi Kirke  
 

Medvirkende:  
Trompe st Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen 

 
Søndag den 8. januar 2023 kl. 15:00 

 
 
Fra gammel d er der tradi on for at fejre Nytår/Hellig tre Konger i Aversi kirke. Denne gang bli‐
ver det med trompe sten Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen. 
 
Det musikalske nytårsprogram byder på stemningsfuld klassisk musik. Der bliver lejlighed l at 
høre et flot arrangement af “Vær velkommen Herrens år” for trompet og orgel, en tango af den 
argen nske komponist Piazzolla, Haydns smukke og festlige trompetkoncert ,og hvem ved, må‐
ske springer der en champagneprop eller to. 

 
Musikerne trompe st Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen 
har spillet sammen i mere end 20 år. Sammen har de udgivet syv 
cd’er og har medvirket på en række af DR’s TV‐ og radiogudstjene‐
ster.  
De har fået stor anerkendelse for deres koncept med at vise billed‐
kunst under koncerter, herunder i samarbejdet med kunstmaler Ar‐
ne Haugen Sørensen.  

 
Dorthe Zielke har siden sin afslutning på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spillet free‐
lance i diverse orkestre i ind‐ og udland, herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big 
Bandet, Radiosymfoniorkestret i Berlin og Mahler Chamber Orchestra. Hun underviser i Tivoli‐
Garden, på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, på Sankt Annæ Gymnasium og spiller o e ved 
begivenheder i kirker. 
 
Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fort‐
sa e med solistklassen sammesteds. Med det klassiske orgelrepertoire har han givet en række 
koncerter i ind‐ og udland. Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker 10 gange i koncert‐
rækker og en gang over 22,5 mer i samme døgn, hvilket man kan finde i Guiness Book of Re‐
cords 2001. Søren Johannsen er organist i Chris ans Kirke, København. 
 

Alle er velkomne, og der er gra s adgang. 
Der vil blive serveret en kop kaffe/te samt lidt kage undervejs. 
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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 

November! 

GODT NYTÅR 
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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 
Tor.   1. Kreativ Café        KL. 19:00 Tybjerghus Café 
Lør.  10. Julestue hos spejderne. Se s. 20     Kl. 12:00 Bjergbakken 26 
Tor.  15. Juletræsfest i Forsamlingshuset. Se s. 16    Kl. 17:00 Tybjerg Forsamlingshus 

JANUAR 
Tor.  12. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tor.  12. Vi besøger smykkebutikken ”TJ-DESIGN”    Kl. 19:00 Kalbyrisvej 13, 4700 
  Suså Husholdn.foren. Se link på tybjerg.info 
Ons. 18. Fra Jægersoldat til Folketingets Præsidium   Kl. 19:30 Glumsø Kro 
  Se www.susaaegnenslokalhistoriskeforening 
Tor.  26. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
Fre.  27. Jensens Madcirkus kommer til byen    Kl. 18:30 Tybjerghus Café 
 
 
FEBRUAR 
Tir.    7. Vi besøger Matas i Ringsted      Kl. 19:00 Skt. Hansgade 5, Ringst. 
  Suså Husholdn.foren. Se link på tybjerg.info 
Tor.   9. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tor.  23. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 

 
 

 
 

Weekends 10.-11. og 17.-18. Julemarked samt traktortræf  Kl. 10-15 Herluflille Mølle 
  Se hele programmet på side 15 

Se i øvrigt kirkens ak vitetskalender på side 6 


