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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:  Kirsten Lange Rahbek 
 Tlf.:  4229 1802 
 E-mail: kirstenlangerahbek@gmail.com 
 
 
 SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING 
 Formand: Liselotte Andersen 
 Tlf.: 2065 4002 
 E-mail: a.liselotte60@gmail.com 
 
 
 SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING 
 www.susaaegnshistoriskeforening.dk 
 Formand: Anni Dam 
 Tlf. 2215 7333 
 E-mail: dam@guldagergaard.com 

 
  
       

 

SOGNEBLADETS BESTYRELSE 
Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355 
E-mail: sorvin@outlook.dk 
Næstformand: Elo Andersen 
E-mail: swea@mail.dk 
Tlf.: 5764 2317. mobil 2298 1549   
Kasserer: Steen Sepstrup 
E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com  Tlf. 2087 3317 

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

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

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

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

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

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
 

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

 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

E erår med masser af ak viteter 
 
Nu starter vinterhalvåret med alskens a enak viteter for alvor! 
 

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

Dersom der pga. de forhøjede priser på energiforsyninger og madvarer er lagt lidt mere på pri‐
serne ved f.eks. arrangementer, hvor der er spisning på programmet, så opfordres der her, at 
man alligevel stø er de foreninger, som a older disse a ner. Det er som bekendt frivillige, der 
lægger ryg l, og kommer der ingen gæster, ja, så dør den  sociale og festlige del af lokalsam‐
menholdet ud.  
 
Det koster jo at opvarme, have lys, komfurer og ovne tændt i såvel forsamlingshuse som andre 
bygninger, hvor man mødes.  Der har været et par vintre, hvor vi ikke må e forsamles grundet 
Corona‐restrik oner, så der er meget, der skal indhentes. Forhåbentligt kan  vi klare denne sæ‐
son uden forbud og ”maskebal”,  og derfor gælder om at være ekstra omhyggelig med hånd‐
spri en.  
 
E eråret byder imidler d på en masse gra s glæder: naturen eksploderer i de smukkeste far‐
ver, så er vejret med høj himmel og skråts llet sol, er det nu, den store spektakulære afsked 
med sommerhalvåret endeligt tages.   
 
Det er kun kort d, denne farvepalet kan opleves, så benyt endelig de e lbud –eventuelt med 

madkurven som  følgesvend. 

 

                                              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 
Mobil:  9243 5908 
Mail: piaj@km.dk 
OBS! Fastne elefon-
nummer er udgået! 
 
Mandag er fridag 
 

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

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

 

VIGTIG MEDDELELSE 
TIL ANNONCØRER OG  

FORFATTERE AF  LÆSERBREVE, 
ARTIKLER, 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                              

Gudstjenesteliste 

* Se venligst Kirkens ak vitetskalender på næste side. 
PIAJ: Pia Abery Jacobsen.  AMAK: Anne e Kruhøffer. RMN: Rikke Milan Nielsen 

  Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup 

Oktober           

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

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

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

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

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

November           

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

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

20. Sidste s.i kirkeåret      09:00 NN       

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

 
BIRKEVANG  

Torsdag d. 6. september kl. 10:30 v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 
Kort gudstjeneste, salmesang og altergang 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.    
OBS. Træffe d er afskaffet. I stedet kan man bare ringe på mobilnr. 9243 5908 

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

Præstens fridag er mandag 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 

.  

Måned Sted Kl. Ak vitet  

Oktober        

02.  16. s.e. Trinita s Tybjerg Kirke 10:30 Pilgrimsgudstjeneste med e erfølgende pilgrimsvandring   

     i Tybjergskoven.  Læs mere på side 17  

06.  Torsdag Præstegården 18:30 Offentligt Menighedsrådsmøde.  

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

30.  20. s.e. Trinita s Tybjerg Kirke 10:30 Gudstjeneste med e erfølgende præsenta on af ny   

      alterdug.      Læs mere på side 17  

November        

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

03.  Torsdag Tybjerg Kirke 14:00 Seniorgudstjeneste.  

  Tyvelse Kirke 19:00 Sanga en. Læs mere på side 17  

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

15.  Tirsdag Kirkely 18:30 Offentligt Menighedsrådsmøde.  

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

Det moderne egern fylder indkøbskurven, men smu er udenom kassen! 
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Præstens hjørne 
 
   Mens de e blad bliver skrevet, er der lidt rusken i træernes grene, men ellers er der stadigvæk en 
sensommer stemning. E eråret har ikke indfundet sig endnu.  
   Sommeren har været den flo este, jeg nogensinde kan huske, og selvom det bliver lidt dligere 
mørkt nu, og man godt kan mærke, at det ikke længere er højsommer, så har der meget længe været 
en stemning af sommer på grund af de høje temperaturer og det usædvanligt flo e vejr. Det har væ‐
ret vejr l sommertøj, bare ben og sandaler lige l nu. Det er imponerende! 
   Men e erår bliver det på et dspunkt. Og der er ingen tvivl om, at jorden trænger l regn.  
Eksperterne er enige om, at det usædvanlige vejr skyldes klimaforandringer, og vi hører også om 
uhyggelige vejrfænomener rundt om i verden. Vi må naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe alle 
de steder, hvor det er nødvendigt og muligt, men det er svært ikke at glæde sig over det skønne vejr! 
   Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet en smuk salme om oktober:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Den sidste rest af sommerlys 
   nu vokser mørket støt 
   men tjørnebuskens lygter står 
   og lyser trodsigtrødt 
 

   hver gemmer på en stenet frugt 
   og peger tappert frem 
   mod livet der skal genopstå 
   bag vintrens rekviem 
 

en dråbe ild som sol og vind  
en sommerdag har skabt 
der lyser allerklarest nu 
hvor al ng synes tabt –  
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Pia Abery Jacobsen 
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Velkommen på 

E eråret er over os, men det lader vi os ikke stoppe af på Tybjerg Privatskole! På undervisningsfronten er ude‐
liv som valgfag i støbeskeen, og hvis nogle af vores naboer synes, at byen du er af bål, så skyldes det nok, at 
vores SFO er gået all in på hygge om bålet her i e eråret. Der bliver både nydt bålmad og historiefortælling i 
lejrbålets skær, og børnene træner deres sni eevner, så Emil fra Lønneberg ikke har noget at sæ e på dem.  
 
E eråret har det jo med at kalde på indendørs sysler, og det går vi da heller ikke af vejen for på skolen. Så bør‐
nene fra 4.kl. og op blev inviteret l gamer‐/wellnessa en, og der blev hygget igennem med både spil og an‐

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

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

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

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

 

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

 
 
 

 
 
 

Tekst: Julie Kronbach‐Andersen¨ 
Fotos: Kit Hvidt og Lone de Fries 
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                      HVERDAGSKAFFE onsdage fra kl. 14:00-16:00  
 
              serveres kaffe/te og tre slags kage. Det hele kan nydes for 35 kr. Inge lmelding –bare mød op 

  
       D. 26. oktober 
       D. 23. november    
 

                                                                 HVERDAGSMAD 
  
Onsdag d. 5. oktober. Krebine er m/stuvet kål og hvide kartofler er en klassiker, men stadig lige lækker. 
Torsdag d. 17. november. Kartoffel‐porresuppe m/bacon og flûtes. Til dessert vaniljeis m/jordbærsovs. 

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER 

Hverdagsmad er klar kl. 17:30, og caféen lukker kl. 19:30           
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du a ente maden, hvis du selv medbringer bø er l ma‐                            

den. Der skal minimum være 10 gæster for at vi gennemfører Hverdagsmaden.  
Prisen er 50 kr. pr. person, som er fyldt 6 år. Børn under 6 år spiser gra s. 

Tilmelding/bes lling skal ske med SMS eller telefonisk l 2167 4483  
senest  to dage før. 

Ny kunstner i Caféens Galleri 

Kunstner Steen Holdrup er ny uds ller i 
Cafe Tybjerghus fra d.27/9 l udgangen 
af oktober. Steen maler med akryl og 
henter sin inspira on fra naturen. 
Han udforsker gerne forskellige teknik‐
ker og finder maleprocessen meget 
fascinerende. 
Det at male er en oplevelse, som o e 
fører l en medita v lstand, der giver 
fred og glæde med følelsen af at være 
en del af en større sammenhæng. 
 
      Den stemning ønsker kunstneren at videregive i sine malerier. 
 
                           Kunstner: Steen Holdrup 
                           Facebook: Steen Holdrup Malerier 
 
                           www.Holdrup.eu 
                          Tlf. 2011 0612 
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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 

Sæson for svampejagt 
 

Det er højsæson for indsamling af svampe, og er man ikke så god l at skelne mellem spiselige og 
gi ige arter, er det en god idé at medbringe en svampebog, eller endnu bedre: en svampekyndig/
deltag i den af de svampejagter, som arrangeres rundt om i landet. Se i lokalaviserne eller søg på 
ne et for at finde sådanne ak viteter. 
Der er dog tre  arter, som er le e at skelne fra de gi ige, nemlig kantarel, champignon og karl‐

johan rørsvamp. 

 

 

 

 

Man bør imidler d holde sig fra at komme de nedenstående to i svampegryden: Den første er 

gi ig, den anden ikke specielt egnet l indvortes brug! 

 



11 

 

Vil du have en stand l Tybjerg Forsamlingshus Julemarked? 
 
 

Vi a older julemarked i Tybjerg Forsamlingshus d. 26. og 27. november 2022 fra kl. 1000 – 1600. 
Det vil være fantas sk, hvis du har lyst l at være med. 
Så hvis du designer smykker, sælger Tupperware, strikker babytøj, garver skind eller syer, hækler, 
strikker eller maler dine egne nisser, eller noget helt andet og du har lyst l at sælge dine produk‐
ter, kan vi lbyde dig en stand l 250,‐ for hele weekenden eller 175,‐ for 1 dag. 
Vi vil dog gøre opmærksom på, at det er ikke et loppemarked, men et julemarked vi a older. 
Du kan lmelde dig senest d. 1. november 2021 l: 
 
 Solveig Olsen      
 Tlf.: 2070 6616     
 E‐mail: sool4773@yahoo.dk 
 
 Chris an Jensen 
 Tlf.: 2921 9599 
 E‐mail.: chrt66@gmail.com 
 
 Mitzi Jensen 
 Tlf.: 2076 7473 
 E‐mail: mije7107@live.dk 

 
Vi glæder os rig g meget l at høre fra dig. 

 



12 

 

 
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 

Naturskole! 
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Månedens salme oktober:  ”100 salmer” nr.  808, Fra vest står blæsten ind 

Fra vest står blæsten ind mod 
de lave fyrrehegn 
der danser skyggedans med mørkets mag-
ter 
mens skyer går og kommer 
med tågedis og regn 
og vådt og vissent løv i kælderskakter 

når somren er til ende 
og feriedage brugt 
og vibeskrig og lærkesang forstummet 
når markerne er høstet 
og træet bærer frugt 
skal vores lovsang fylde himmelrummet 

til Gud der i sin godhed 
lod alting spire frem 
og sendte sol og regn til byg og hvede 
han glemmer ingen skabning 
og husker også dem 
som året bragte mere gråd end glæde. 

Frygt ikke! det er ordet 
når havtorn står med bær 
og hede sommerdrømme er forbrændte 
Gud er hos den der ængstes 
og den hvis fremtid er 
en ligning med en hel del ubekendte. 

Hør! fugletrækket nordfra 
en sommer brænder ned 
og græsset visner væk og solen vender. 
Når Gud vil lyse om os 
velsignelse og fred 
skal vinterhjerter leve i hans hænder. 

 
Vi er nu inde i e eråret, hvor vi mærker, at året går på 
hæld, dagene bliver kortere, mørket falder på, og i naturen 
ser vi løvfaldet og de smukke e erårsfarver. E eråret 
sæ er også sit præg på e erårets salmer. Her hører vi om 
naturens forgængelighed, og hvordan alt visner og forgår. 
Månedens salme er denne gang én af de nyere e erårs‐ og 
høstsalmer. Den er skrevet af Lisbeth Smedegaard,, der i 
sin salmedigtning bruger mange naturbilleder l at illustre‐
re forholdet mellem mennesker og Gud. Det ses også i 
nærværende salme, der indeholder mange smukke natur‐
billeder af e eråret. 
Salmen er oprindelig skrevet l en høs est i Vendsyssel i 
2013, men er ikke i samme grad forbundet med landbruget 
som de klassiske høstsalmer.  
Salmen indledes med et vældigt natursceneri, der illustre‐
rer e eråret i alle dets nuancer. Vi hører om blæst og dri‐
vende skyer. Fuglesangen er væk, og høsten er overstå‐
et.  De lave fyrrehegn leder tanken hen på den vestjyske 
natur, og de visne blade i kælderskaktene er billeder på 
e eråret i storbyen.  

På trods af e eråret og forfaldet i naturen, vil livet dog 
blomstre og naturen bære frugt i form af æblehøsten. Vo‐
res taknemmelighed herover viser vi ved at lovsynge og 
takke Gud ved høstgudstjenesten.  
Guds godhed viser sig ved, at han på trods af naturens for‐
fald, lader livet spire. Vi hører, at tornebusken, der er i 
bibelen er et billede på døden, giver frugt. Guds lstede‐
værelse betyder, at livet vil sejre over døden.  
Naturelementer som sol og regn og lys er livgivende ele‐
menter og billeder på Guds nærvær.  Lyset, forudsætnin‐
gen for livets opståen, er i bibelen billede på Kristus, der 
giver os livet og frelsen. 

I vers 4 begynder med ordene ’frygt ikke’. De forekommer flere steder i bibelen, bl.a. i juleevangeliet, hvor det 
er englenes ord l hyrderne på marken julenat. Det er også ordene l os, når vores liv er præget af utryghed, og 
vi er bange og usikre.   
I sidste vers hører vi om græsset, der visner, et billede på det forgængelige liv. Vintersolhvervet, hvor dagene 
vender, er et tegn på, at det går mod lysere der, og frelsen venter os. Til sidst i salmen ledes tanken hen på 
den aroni ske velsignelse, som vi modtager ved gudstjenesten. Den er her billede på frelsen og det evige liv.  
Organist Flemming Mørk Pedersen. 

Sanga en 3. november 2022 kl. 19:00 i Tyvelse Kirke  
Den 3.november a older vi i anledning af syng‐dansk‐ugen en sanga en i Tyvelse Kirke.  
På programmet står e erårets dejlige salmer og sange, som vi kender fra både Salmebogen og Højskolesangbo‐
gen.  Da vi i år  markerer, at det er  150 året for salmedigteren N.F.S.Grundtvigs død, vil vi i  a enens løb  synge 
nogle af hans kendte salmer og sange.  
Foruden at synge e er salmebogen,  skal vi også synge fra llægget 100 salmer, der i den senere d er kommet i 
brug i landets kirker. Her vil s e bekendtskab med nogle e erårssalmer af de nyere salmedigtere.  
I pausen er der kaffe/te i våbenhuset og der er gra s adgang.  
Alle er velkomne. 
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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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dækker med sine mange aktiviteter hele den tidligere Suså Kommune som er identisk med den nordlige del af 
Næstved Kommune. Det er en aktiv forening med mange spændende tilbud til alle, der har interesse i at lære 
sin hjemegn og dens historie at kende. Foreningen a enter gerne billeder og andet lokalhistorisk materiale l 
aflevering på NæstvedArkiverne. 

Foreningens aktiviteter er:  
Årsskriftet udgives hvert år primo december og sendes gra s l foreningens medlemmer.  

Ved løssalg er prisen 60 kr. 
  
Ønsker du at blive medlem af Suså Egnshistoriske Forening, kan kontingentet overføres til reg.nr. 9819, kontonr 
4586713227. Anfør venligst navn, adresse og mail, eller kontakt vores kasserer Svend Hellisen  tlf. 4015  2712 

Kontingent for året: 75 kr. pr. person og 125 kr. pr. husstand 
 

Program for  sæsonen 2022-2023 

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30: Jeg kommer snart hjem v/Ole Sohn. 
En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910 l Sibirien for at skabe sig et nyt liv. E er kort d ramte ulyk‐
kerne familien. I dyb armod vendte familien hjem igen, men de må e e erlade deres 15‐årige søn som tjene‐
stedreng på et russisk gods.  O e år senere dukkede han op igen, nu som officer i Den Røde Hær. I de mellem‐
liggende år havde han mødt Lenin og Khrusjtjov, og han havde flere gange set døden i øjnene. Familiens drama‐

ske og helt usædvanlige liv og skæbne fra 1890 l 1952 blotlægges. Foredraget giver også indblik i dansk ud‐
vandring l Tsar‐ dens Rusland. 
  

Onsdag den 9. november kl. 19.30: Rejsen l Nordens ende v/Kurt L. Frederiksen.  
Foredraget fortæller om en speciel rejse – en tur med en veterantraktor og en campingvogn op gennem Sverige 
og Norge l Nordkap og hjem gennem Finland. 
Nogle syntes, det var en tosset idé, andre mente, at jeg havde en skrue løs. Jeg ville være l gene for trafikken, 
og maskinskader ville gøre det hele umuligt. Desuden var det alt for langt, jeg ville kede mig forfærdeligt og 
sikkert komme l at fortryde. Ingen af dem fik ret. Jeg traf kun glade mennesker, der syntes, at det var fanta‐
s sk. En 5200 km. lang køretur, som jeg vil fortælle om og vise billeder fra. 
  

 
Onsdag den 18. januar kl. 19.30: Fra jægersoldat l Folke ngets Præsidium og oplevelser med kongefa-                  
milien v/Helge Adam Møller 

Helge Adam Møller fortæller om sin uddannelse i Jægerkorpset, om udspring fra fly og om overlevelse bag fjen‐
dens linjer ved hjælp af planter, snoge og vinbjergsnegle. Sine 28 år i Folketinget og med Præsidiet på besøg i 
Australien, Kina, Tyrkiet m.v. Oplevelser fra Folketinget, både fra formandsstolen og med skiftende statsmini‐
stre. Helge Adam fortæller om oplevelser med Kong Frederik og Kronprinsen.  
Slu eligt fortælles også om gallafest på Fredensborg og om at danse lanciers med dronningen, og om Prins Hen‐
riks rødvin, som er langt bedre end sit rygte. 

         Onsdag den 15. februar kl. 19.30: Gardehusarregimentets hesteeskadron og de Kgl. Stalde  
         v/Michael  Mentz. 
Jeg vil fortælle om min d som chef for Gardehusarregimentets Hesteeskadron fra 1987 l 2001 og mit virke 
som Kgl. Staldmester fra 2001 l 2012. Alle 25 år koncentreret omkring heste, husarer og det kongelige hus. 
Jeg vil fortælle om den daglige træning samt de høj delige lejligheder for forsvaret og den kongelige familie. 
Herunder at hesten er et dejligt væsen med sin egen fri vilje, som den af og l gør brug af! 

 
Onsdag den 15. marts kl. 19.30: Generalforsamling gra s  
Billedgruppen fortæller og viser billeder  

Foredragene finder sted på  Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø 
Pris pr. foredrag kr. 40,00 inkl. kaffe/te 
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Program 2022 

Mandag d. 10.10.2022 kl. 18.30 . OBS! Ny d. Vi prøver noget nyt, og besøger tøjbu kken ”Vos & Co”, Torvet 4, 4690 
Haslev – Pigerne fortæller lidt om dem selv og bu kken. Der vil være lidt godt l ganen, samt mulighed for at handle. 
Tilmelding senest mandag d. 26.09.2022. 
75,00 kr. for ikke medlemmer. 

Torsdag d. 03.11.2022 kl. 19:00 Vi mødes på Elektrovej 2, 4700 Næstved, hvor vi besøger ”Affald plus/YderZonen”. 
Andreas Fitzner-Haupt fortæller og viser rundt. Der bydes på kaffe /the. Ægtefæller er velkomne. Tilmelding senest 
mandag d. 17.10.2022. 

Kun for medlemmer og ægtefæller 

 

Lørdag d. 10.12.2022 kl.18:30 Ølsmagning i Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Bygade13 4160 Herlufmagle 

Imens vi smager på forskellige øl, fortæller Keld Christoffersen, om sin ølbrygning. Der serveres øl braiserede svinekæber 

med lbehør, samt ½ liter øl. Der slu es af med dessert. Pris for medlemmer og ægtefæller 200 kr. – 250 kr. for ikke med-

lemmer. 

Bindende lmelding samt betaling, senest mandag d. 07.11.2022 . Arrangeres  med bidrag fra        

Program 2023 

Torsdag d. 12.01.2023 kl. 19:00. Vi besøger smykkebu kken, ”TJ-Design” Kalbyrisvej 123, 4700 Næstved. Mulighed for 
bl.a at få vurderet dit guld. Der bydes på kaffe/te. 

Tilmelding senest rsdag d. 27.12.2022. 75,00 kr. for ikke medlemmer 

Tirsdag d. 07.02.2023 kl. 18:00. Vi besøger ”Matas” Sct. Hansgade 5. 4100 Ringsted. Der fortælles lidt om deres produkter. 

Hvis en vil lægge ansigt l, ser vi ,hvordan den perfekte make-up lægges.  
Der serveres kaffe/te. Tilmelding senest mandag d. 23.01.2023 
75,00 kr. for ikke medlemmer. 

Onsdag d. 22.03.2023 kl. 18:30 Går turen l ”Brugskunst by DT” Håndværkervej 13. 4160 Herlufmagle. Dorthe fortæller, 
om sin vej l Herlufmagle og forretningen, samt tanker og idéer. Der serveres lidt bobler, og der vil være mulighed for 
køb.                           

 Tilmelding senest mandag d. 06.03.2023. 75,00 kr. for ikke medlemmer 

Torsdag d. 20.04.2023 kl. 19:30 Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Bygade 13 4160 Herlufmagle                                                           
Suså Husholdningsforening a older generalforsamling, forslag l dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage inden generalforsamlingen. Foreningen er vært med et mindre traktement. Tilmelding senest mandag d. 
10.04.2023.   

Sommer grilla en hos Liselo e og John, Orup. Dato m.m. følger -                          
 
Medlemskon ngent 200,00 kr. Ægtefæller kan deltage i udvalgte arrangementer på hustrus medlemskon ngent. 
Deltagelse derudover er som betalende gæst 75 kr. eller som medlem. 

Vel mødt. Bestyrelsen 
Ret l ændringer forbeholdes 

Suså husholdningsforening 
Netværk med ak vitet 

Kom og vær med l at styrke dit lokale netværk gennem foredrag, virksomhedsbesøg og andre hyggelige ak viteter 
ved medlemskab af Suså Husholdningsforening. Vi nyder bl.a. at få inspira on l spændende mad, blomsterdekora o‐
ner l jul eller påske, samt at se på tøj og lave modeopvisning. 
Så på trods af et gammeldags navn, er vores medlemmer bestemt med på moden, og vi ønsker meget gerne at se nye 
ansigter. Har du lyst l at vide mere? Kontakt Liselo e Andersen a.liselo e60@gmail.com 
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Specifika on på de kirkelige ak viteter i oktober og november 

OKTOBER 
 
Søndag d. 2. kl. 10:30  
Pilgrimsgudstjeneste i Tybjerg Kirke med e erfølgende vandring l Tybjergstenen/Orestenen.  
Det er blevet lidt en tradi on, at vi i fællesskab holder pilgrimsgudstjeneste og vandring i starten af konfirmand‐
sæsonen, så konfirmanderne, deres familier og alle andre interesserede kan opleve, hvad pilgrimsvandring er.  
Vandringen starter ca. kl. 11:30 og vi går en tur på ca. 6. km og forventer at være færdige senest kl. 13. Alle er 
velkomne. Vi slu er med at spise en sandwich og drikke vand.   
 

Søndag d. 26. kl. 19:00 
Koncert med Ink sammen med sangerinde Louise Trojahn 

Ink består af Morten Kargaard, guitar. Nils Raae, 
keyboard/mundharmonika. Lars Johnsen, bas. 
Mikkel Find, trommer Ink er et meget dyg gt og 
professionelt band, som spiller egne komposi o‐
ner, der ved første ”ørekast” minder om world 
jazz og ny fusion. Men ved at gå dybere ned i 

musikken, dukker der mere frem. Musikken bærer præg af iørefaldende temaer med en anderledes harmonik. 
Kvarte en har udgivet to cd’er. Sangerinden Louise Trojahn med den skønne stemme, som har sunget i kirkerne 
i forskellige sammenhænge, vil også deltage i koncerten.  

 
 
 
 

Søndag d. 30. kl. 10:30  
Gudstjeneste i Tybjerg Kirke.  
E er gudstjenesten vil der være indvielse af en ny alterdug, som er vævet af Elsa Dahl  

NOVEMBER 
 

Tirsdag d. 1. Halloween gudstjeneste i Tybjerg Kirke kl. 19:00 
Hvad er det for noget med al den uhygge og talen om døden i starten af november? Hvem 
har fundet på det? Er det bare noget forretningerne har sat i gang for at få flere penge i kas‐
sen, eller er der mening i galskaben? Alt de e og meget mere kan I få at vide, hvis I tør at 
komme i kirke l Halloween! 
 

Torsdag d. 3. kl. 14:00  
Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke  
Den seneste seniorgudstjeneste blev fly et l Søvang. Nu har vi a alt en igen og håber, at den kan blive a oldt 
i Tybjerg Kirke. Gudstjenesten vil passe l november måned, og der vil blive sunget salmer, der passer l års ‐
den.  
 

Torsdag d. 3. Kl. 19:00  
Sanga en i Tyvelse Kirke  
 

Søndag d. 6. Kl. 17:00 
Alle Helgens gudstjeneste i Tyvelse Kirke. 
Alle Helgen er den dag i året, hvor vi mindes dem, som vi har mistet. Det gør vi sammen ved en stemningsfuld 
gudstjeneste, hvor vi tænder lys for de døde og synger de smukke Alle Helgens salmer. Kirken vil være smuk, og 
der vil stå fakler ved indgangen.  
E er gudstjenesten har man mulighed for at tage et lys med sig og sæ e det på graven.  
 

Torsdag d. 24. kl. 19:00 
Koncert med operasanger Charlo e Hultberg i Sandby Kirke.  
Nærmere informa on i næste nummer af Sognebladet.  
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  SB 
 40 år 

             Det stod at læse i Sognebladet februar 2002 

Café 21 var et samlingssted for lokalbeboerne og sam dig galleri, idet indehaverne Marianne Krabbe 
og Ole Krogholt, som var smed, også havde stor interesse for såvel kunst som madlavning. 
Der var store ak viteter i den gamle smedje, der virkede som et miniforsamlingshus, ind l sygdom 

desværre tog over, og Ole gik bort i 2014. 

Redad oen 
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Høs est i Møllebæksalen i Tyvelse  
lørdag den 8. oktober kl. 18.00. 

 
Kig forbi l en sjov og festlig a en ‐ uanset om du er bedst l at høste korn,  

komplimenter eller noget helt tredje. 
Vi byder velkommen kl. 18.00.  

Der vil være velkomstdrinks, snacks og tre re ers menu. Foreningen sælger 
øl, vand og vin.  

 
Prisen er 300 kr. pr. kuvert 

 
 og overskuddet fra både mad og drikke går ubeskåret l foreningen.   

 
Tilmeld dig/jer på bestyrelsen@moellebaeksalen.dk senest mandag den 3. oktober 

 og skriv, hvor mange deltagere I kommer. 
Man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage.  

Medlemskab koster 50 kr. pr. husstand for et år.  

NB: Festen er for voksne. 
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  SB 
 40 år 

      Det stod at læse i Sognebladet juni 1997 
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Redak onel opdatering 
 
Da det i år er 25 år siden, at Kaj og Henny Lehrmann takkede af som præstepar i Tybjerg‐Aversi Pastorat, idet 
Kaj Lehrmann fyldte 70 år, som er skæringsåret for præstevirket.  Henny Lehrmann fortsa e dog som organist 
ind l Palmesøndag i 2005. 
 
Som det fremgår af ovenstående ar kel, var de et særdeles ak v for kirkelivet i de to sogne, og e erfølgeren, 
sognepræst Pernille Bach‐Mortensen, fortsa e det samt a oldt nye arrangementer, som Kaj og Henny Lehr‐
mann havde lagt fundamentet l. 
 
Med hensyn l det midler dige ophold i ”Tybjerghus” ikke er det ”Tybjerghus”, som nu er den dligere Brugs på 
Smedebakken i Tybjerglille Bakker også er blevet kaldt. Der ligger nemlig et hus på Tybjerg Bygade lige øst for 
Tybjerg Forsamlingshus, og det har båret navnet i mange, mange år.  
 
Pernille Bach‐Mortensen fly ede ind i præstegården sammen med sin familie, Peter Bach‐Mortensom, der en 
kort årrække var redaktør af Sognebladet, og deres to fælles børn. 
Den første april 2003 fik Pernille imidler d en ny s lling ved Lundto e. 
 
Here er var der forskellige kons tuerede præster, blandt andre Poul Heitmann Møller fra Sandby og Tyvelse 
sogne, men da der fra og med d. 01.08.2004 skete en sammenlægning af Tybjerg, Aversi, Sandby, Tyvelse og 
Vrangstrup Sogne l ét 5‐sognspastorat, blev en fast kons tueret præst, Malene Guassorca, som fik bolig i præ‐
stegården i Tyvelse ansat, ind l en helt ny kunne ltræde s llingen. 
Det blev så Vagn Birk Jensen, der blev ansat og ltrådte som sognepræst Palmesøndag 2005 og sammen med 
sin hustru Ingun fly ede ind i Tyvelse Præstegård, hvor de boede ind l august 2013., hvor Vagn Birk Jensen 
fratrådte sin s lling som sognepræst og provst. 
 
Redak onen 
 



22 

 

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. 
 
 
 
 

Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Bliv grøn spejder i Tybjerg 
Kom og se, hvad det er at være spejder. 

Vi har spejder onsdag kl. 17.30 
Bjergbakken 26, Tybjerglillebakker 
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Frk. Søndergaard   
Blomster og brugskunst 

              Tirsdag -  Fredag   10-17:30 
              Lørdag -  Søndag   10-15:00 

 
Frk. Søndergaard Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle 

Telefon: 2964 6135  
     Fb: Frk Søndergaard  v/ Britt S. Madsen 

Indkaldelse l Tybjerg Gymnas kforenings ordinære Generalforsamling  
onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 19 i Kernehuset  

på Tybjerg Privatskole 
 

Dagsorden 
a. Valg af dirigent 

b. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for frem den ved formanden 
c. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for kommende år 

d. Beretning og visioner for de forskellige ak vitetsudvalg 
e. Indkomne forslag 

f. Valg 
g. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Evt. spørgsmål omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan re es l Bo Schou Andersen in‐
fo@schou‐handel.dk. Forslag fremsendes også l Bo Schou Andersen.  
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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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  SB 
40 år 

  Det stod at læse i Sognebladet april 2003 

Indlægget ovenfor, som er skrevet af Jens Balrund, skoleinspektør, viser, at der ikke er sket me-
get mht. morgen- og eftermiddagsmyldretrafikken ved skolen i Tybjerg. Jf. indlægget i Sognebla-
det september 2022 (her i forkortet version) fra Jørn Haaber Christiansen 

”En vig gt ng i vores område er trafiksikkerheden, især for vores børn.  
Tænk, at vi i 2022 skal opleve en så dras sk ændring i skolebussernes køreplan, at det bliver far‐
ligt at tage med bus hjem fra Tybjerg Privatskole. Om e ermiddagen kommer busserne ikke me‐
re ind foran skolen i Tybjerg Bygade, men standser på Tybjergvej på modsa e side af vendeplad‐
sen, hvore er chaufføren skal s ge ud og følge børnene over vejen l inds gning. De e skyldes 
angiveligt en mindre ændring i ringe derne på de kommunale skoler i området. Jeg har været l 
stede deroppe et par gange, og der spares ikke spor d. Lad os protestere på det kra igste og 
håbe, at der ikke sker ulykker.” 
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   Det stod at læse i Sognebladet april 2006   SB 
40 år 

Tirsdag d. 4. april 2006 blev en skelsæ ende dag for Tybjerg og omegn, idet en lille gruppe med Johnny Sørvin 

som hoveini a vtager og med Sepper Stenstrup, Lars Bø ern, Roald Steen,  Michael Munkbøl, Erik Elingaard og 

Me e Stensgaard som backingroup indbød l en s ende generalforsamling med formålet at opre e en lands‐

byforening. Ole Kroghol  lagde lokale i Café 21 (smedjen på Smedebakken 21) , hvor mængde lokalboende 

mødtes for at få landsbyforening op at stå.  

Den første bestyrelse bestod af Me e Stensgaard, Hanne Me e Schultz, Annegrete Schmidt, Karina Go redsen 

og Thorbjørn Tau Christensen, som alle gik på med krum hals. for at skabe et t fællesskab for Tybjerg og omegn. 

Denne forening blev fak sk starten på det nuværende Tybjerghus med alle de ak viteter, der gennem de sidste 

mange år er løbet af stablen. Herom nærmere i næste nummer. 

Redak onen. 
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   Det stod at læse i Sognebladet februar 2006 
  SB 
40 år 
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Ravnstrup Sø - fuglefoder og ringmærkning 
søndag 9. oktober 2022 kl. 10:00 - ca. 13:00 
 
Familiedag ved Ravnstrup Sø hvor vi laver fuglefoder l vinterens fugle i 
haven. Kom og lær en masse tricks l, hvordan du lokker en masse fugle 
ned i din have og ”stjæler” alle naboens. Undervejs bliver der også d l at 
se på nogle af de lokale fugle, mens vi bager pandekager og brygger cow‐
boykaffe. Hvis vejret arter sig, vil der også være ringmærkning af foderbræ ets småfugle. Så kan 
du se en fugl eller to i hånden i stedet for 10 på taget! 

 
Mødested: P‐pladsen v. Ålehusvej 14a, 
4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km 
vest for Herlufmagle og er en sidevej l 
Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet l søen. 
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige ar‐
bejdsgruppe ved Ravnstrup Sø, ringmærker 
Henning Heldbjerg og naturvejleder Jørn 
Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242) 

                                Red. 
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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 

Sommertid slutter  
d. 30. oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- og så skal der hives i timeviseren og  
skubbes til timeglasset for at sætte 
dem en time tilbage til normal dansk 
tid.  
 
Gevinst: der kan soves en time mere 
søndag d. 31. oktober. 
 
Minus: det bliver tidligere mørkt; 
MEN der er kun 52 dage til vintersol-
hverv, hvor det så småt bliver lysere 
dag for dag. 
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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. 

 

 
OKTOBER 
Man.  3.Stegt flæsk og persille sovs! Se s. 16    Kl. 18:30 Tybjerg Fors.Hus  
Ons.   5. Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
Tor.    6. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Søn.   9. Fuglefoder og ringmærkning. Se s. 30    Kl. 10:00 Ravnstrup Sø 
Lør.    8. Høstfest i Tyvelse. Se s. 19      Kl. 18:00 Møllebæksalen 
Søn-   9. Korsang i Møllen. BibliteKoret med trio    Kl. 14:00 Herluflille Mølle 
Man. 10. Suså Husholdningsforening besøger tøjbutikken  
  ”Vos & Co.”, Torvet 4, Haslev. Se s. 16.  OBS! NY TID: Kl. 18:00 Torvet 4, Haslev 
Ons.  12. Suså Egnshist.Foren. Foredrag  v/Ole Sohn. Se s. 15  Kl. 19:00 Glumsø Kro 
Tor.  20. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Ons.  26. Hverdagskaffe. Se s. 9      Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
Ons.  26. Fællesspisning i Tyvelse.      Kl. 18:00 Møllebæksalen 
Ons.  26. Tybjerg Gymnastikforen. Generalforsaml. Se s. 23  Kl. 19:00 Tybjerg Privatskole 
Fre.   28. Jensens Madcirkus jonglerer med  lækkerier   Kl.18:30 Tybjerghus Café 
Lør.   29. Sommertid slutter natten til søndag 
 
 
 
NOVEMBER 
Tor.   3.  Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tor.   3. Suså Husholdningsforen. Besøg på Affald plus. Se s. 16 Kl. 19:00 Elektrovej 2, Næstved 
Lør.    5. Efterårsfest. Se s. 26       Kl. 18:00 Tybjerg Fors.Hus  
Ons.   9. Suså Egnshist. Foren. Foredrag: Rejsen til Nordens ende 
   v/Kurt L. Frederiksen.. Se s. 15     Kl. 19:00 Glumsø Kro 
Tor.  17. Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
Tor.  17. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
On.   23. Hverdagskaffe. Se s. 9       Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
Lør.-søn.  25. –27. Julemarked. Se d. 11     Kl. 10:00-16:00 Tybj. Fors.Hus  
Søn.  27. Juletræsfest i  Sandby . Læs mere i nov.bladet   Kl. 15:00 Sandby Fors.Hus 
     
   

 
 
 

         For  kirkelige arrangementer  udover gudstjenester - se s. 17 
 
 
 
 
 
 


