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November bliver en lidt hek sk måned
Slagtemåned, blev november kaldt i gamle dage, hvor grisen må e lade livet for at blive
saltet og røget l vinterens forbrug.
Nu om dage er denne måned snarere af en før‐juleræspræget slags, og lmed skal vi have fat i blyanten
d. 16. for at stemme ved såvel kommune‐ som regionsrådsvalg plus l Ældrerådet.
De e blad er ganske blo et for enhver valgannonce, idet Sognebladet er totalt par poli sk neutralt,
men det opfordres l at sæ e kryds ved en kandidat, som er boende i bladets udgivelsesområde. Og
ellers sæ e en masse krydser i kalenderen, da der lbydes et hav af muligheder for at træﬀe naboer og
andre ved de mange arrangementer, der annonceres netop i denne måned ‐jf. bagsiden.
Levende musikken er for alvor ved at ﬁnde fodfæste i de mindre lokaler. Både Herluﬂille Mølle og Ty‐
bjerghus har koncerter på programmet i denne måned, og disse ”in m‐koncerter” har stor bevågenhed
hos publikum, som herved får en større oplevelse ved at være tæt på kunstneren/kunstnerne. Godt ini ‐
a v og tak for det.
Ud over at sæ e krydser kan blyanten også bruges l at udfylde ordresedler ‐ mest kendt som ønskeli‐
ster vedrørende julegaver. I år kan ønskerne muligvis ikke blive opfyldt pga. forsinkelse af leverancerne
fra udlandet. Men så gælder det om at bruge fantasien, således at modtageren ikke bliver alt for skuﬀet.
Det kan nok afstedkomme lidt småkonﬂikter, da de mindre børn vist ikke rig gt forstår grunden l den
manglende vare. Men hvis man skyder skylden på den forkætrede Corona, som får skyld for snart sagt
hvad som helst, kan det måske klare situa onen?
Ind l videre er der jo næsten to måneder l den store a en, så det skal nok gå alt sammen.
Annegrete

Forside:
November er karakteriseret ved at være laaaaang, grå og kedelig ‐
men ikke i de e blads udgivelsesområde! Se bagsiden.

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

DEADLINE: 15. november KL. 20:00
TRYK: Sangill Graﬁsk, Holme‐Olstrup
OPLAG: 1.100 eksemplarer

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.

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET,
er alene brevskriverens ansvar
og ikke udtryk for bladets holdning.

Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej, 10 Tyvelse
4171 Glumsø

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.

Tlf. 5764 6014
mobil 9243 5908
Mail: piaj@km.dk
Træﬀes e er a ale.

Vi kan garantere rolige og harmoniske omgi‐
velser og personale, der har fuld forståelse
for, hvordan I har det netop denne dag.

Mandag er fridag

Kontakt Lene Andersen på
mobil 5168 1349
eller på www.tybjergforsamlingshus
for yderligere oplysninger
Med venlig hilsen

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

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

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

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 handicapkørsel.
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.
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Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

Gudstjenesteliste
November

Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

7. Allehelgensdag

17:00 PIAJ

10. Medita vgudstj.
14. 24. s.e. Trinita s

Vrangstrup

19:00 PIAJ
10:30 PIAJ

21. Sidste s.i kirkeår

09:00 AMAK

28. 1. s. i advent

14:00 PIAJ*

December
5. 2. s. i advent

9:00 AMAK

12. 3. s. i advent

14:00 PIAJ**

16. Lucia

18:30 PIAJ***

19. 4. s. i advent

10:30 PIAJ

24. Julea en

15:00 PIAJ

11:00 PIAJ

13:00 PIAJ

25. Juledag
26. 2. Juledag
31. Nytårsa en

10:30 PIAJ
10:30 PIAJ
14:00 PIAJ****

Januar
1. Nytårsdag

16:00 PIAJ****

* 1. søndag I advent med juletræstænding I Sandbty. Se siderne 11 og 15
** Vi synger julen ind I Vrangstrup. Se side 6
*** Jutræsfest og Lucia optog I Tybjerg. Se side 7
**** E er gudstjenesten ønsker vi hinanden glædeligt nytår med bobler og kransekage I våbenhuset
PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøﬀer.

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)
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SØVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 4. november kl. 14:00
ved sognepræst Anne e Kru øﬀer
BIRKEVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 4. november kl. 10:30
ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Præstens fridag er mandag
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Se venligst side 5 med henvisninger

Vi synger julen ind i Vrangstrup Kirke
søndag d. 12. december kl. 14.00
Tradi onen tro ﬁnder organist Flemming Mørk Pedersen de kendte jule‐
salmer frem og spiller l salmerne. Vi får også lejlighed l at s e be‐
kendtskab med et par nyere julesalmer. Undervejs skal vi høre om salmer‐
nes 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.

6

Juletræsfest i Tybjergforsamlingshus
Torsdag den 16 december
I samarbejde med Tybjerg Kirke og Suså Husholdningsforening
inviterer Tybjerg Forsamlingshus l juletræsfest.
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
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Så har Tybjerg Privatskole oﬃcielt skåret det første skarpe hjørne ved at runde årsmærket, og det blev fejret
på behørig vis d. 24. september 2021 med kaﬀe og kage, musik og ak viteter. Stø eforeningen stod for at dele
kaﬀe og kage ud l alle, der ville have, og kor af nuværende elever samt band af dligere elever stod for under‐
holdningen. Alle skolens klasser havde forberedt en ak vitet hver, så de fremmødte kunne muntre sig med alt
fra fotogalleri fra års børnehaveklasser over skolequiz på Kahoot! og regnestykker på kort l tovtrækning,
fægtning og forhindringsbane samt tøjvask på d på den gammeldaws facon.
Tybjerg Privatskole vil gerne beny e lejligheden l at sige en stor TAK l alle, som mødte frem af forældre, bed‐
steforældre, venner og samarbejdspartnere som var med at gøre dagen l noget særligt, og ligeledes en stor,
stor tak for alle de ﬁne gaver!
Gammel‐elevdag
Oktober måned har budt på Gammel Elevdag, hvor den nuværende 9. klasse var vært for en håndfuld stolte
lærere og naturligvis skolelederen og ikke mindst ca. 35 dligere elever, som havde valgt at møde op. Tybjerg
Privatskole har nu sendt seks afgangsklasser afsted ud i verden, og alle seks årgange var repræsenteret ved ar‐
rangementet. Som nævnt ovenfor bidrog gamle elever også l jubilæumsfesten, og det giver en særlig følelse af
stolthed i maven og glæde i hjertet, når de unge mennesker stadig føler et lhørsforhold l deres gamle skole.
Informa onsmøde for kommende elevers forældre
Oktober har også budt på informa onsa en for forældre l kommende førskolebørn. Der mødte ca. 30 foræl‐
dre frem denne a en, så vi forventer at kunne fylde den kommende børnehaveklasse, hvilket jo al d er skønt.
Vi ønsker alle i sognet et dejligt e erår!
Med venlig hilsen,
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen

Skoleorkestret underholdt, så det kunne høres!

Morgensamling med orientering om festens program

Et par billeder fra festpladsen, bod med merchandises samt de lækre jubilæumskager.

Fotos: Stø eforeningen, Cathrine Riegels Gudbergsen samt Lars Gudbergsen
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
Mandag d. 6. september kl. 19:00 skal I se
PIANISTEN, en ﬁlm, der er baseret på en sand historie, og handler om den
gudbenådede polske pianist og komponist Wladyslaw Szpilman, som lever i
Warszawa under den før nazisternes udbredelse i Europa under anden
verdenskrig. Han er jøde og tvinges l på nært hold at opleve de begræns‐
ninger, der sæ es op for ham, hans familie og hans folk. Da hans familie
sendes i arbejdslejr, lykkes det for Wladyslaw at ﬂygte fra Warszawas
ghe o og ind l byens ruiner. Hans hverdag er fuld af fornedrelse og kam‐
pen for at overleve. Instruktør: Roman Polanski.
MUSIK VAR HAN PASSION. OVERLEVELSE HANS MESTERVÆRK.
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
HVERDAGSMAD
Tirsdag d. 23. nov. Kl. 17:30 serveres gullasch m/bagt kartoﬀelmos.
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du a ente maden, hvis du selv medbringer
bø er l maden. Der skal minimum være 10 gæster, for at vi gennemfører Hver‐
dagsmaden. Prisen er 50 kr. pr. person, børn 0‐5 år spiser gra s. Tilmelding/
bes lling skal ske med SMS eller telefonisk l 2167 4483 senest søndag 21. novem‐

HVERDAGSKAFFE
Torsdag d. 25. november 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.
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Indbydelse
Lørdag den 6. november 2021 kl. 18.00
i Tybjerg Forsamlingshus.

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn har hermed den glæde igen at kunne invite‐
re jer l en fest for de mange frivillige i vores område. På den måde kan vi sige tak
for det fantas sk arbejde, der udføres af frivillige i foreningerne for at gøre vores
område l et a rak vt sted at bo, og ja, vi ved det godt! Tybjerg og omegn er gan‐
ske enkelt verdens navle!
Hver forening inviteres derfor l at deltage med ca. ﬁre personer plus ledsager i
de e arrangement.
DELTAGELSE ER GRATIS
Vi får noget godt at spise og drikke ledsaget af levende ”gaﬀel‐musik””, men l‐
melding kræves! Tilmelding, som påføres navne, er e er
"først‐ l‐ mølle‐princippet”, sendes allersenest den 4. november
l Johnny Sørvin på e‐mail: sorvin.senior@gmail.com eller via
tlf/SMS.på 9395 2355.
Vi glæder os l at se jer.
Venlig hilsen
Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn
Jørn Haaber Chris ansen, formand.
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JULENS FESTER STARTER
I SANDBY‐VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
1. SØNDAG I ADVENT D. 28. NOVEMBER KL. 15:00

E er gudstjenesten kl. 14:00 i Sandby Kirke tændes det udendørs juletræ
ved Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus kl. 15:00

Here er bydes alle indenfor, hvor de indendørs jule‐
træer er tændt, der er pyntet op, og der serveres varm
gløgg, æbleskiver, kaﬀe/te og sa evand l børnene
samt kagemænd m/k med lækkert guf på.
Ind imellem synges nogle af de
gode gamle kendte julesange.

Der er gra s adgang. og vi glæder os l at se rig g mange i vores
forsamlingshus l en rar og hyggelig familiee ermiddag.
På gensyn!
Menighedsrådet og Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus.
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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

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
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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

Tybjerglille Bakker
Tlf. 5764 2018
info@susaa‐auto.dk





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartnere:
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Månedens salme november.
Lisbeth Smedegaard Andersen: Nu er det e erår
(November‐salme fra samlingen ”Almanak”)

Nu er det e erår
Med hoste, blæst og uopfyldte kvoter
I parken ligger legepladsen tom
Men frakkefolket lunter stadig om
Og lu er hundene med kolde poter
en bleg novembersol
strør lidt forkomment lys på birkens
stammer
og skænker bladene et skær af guld
før de som tankespind og hjernesmuld
skal brænde op i e erårets ﬂammer
og bive støv som vi
der går omkring og tæller vores dage
vi deler dem med blomsterne der gror
og hundene i deres korte snor
en d før mørket kalder os lbage

Vi er nu kommet ind i november, hvor månedens vig gste
begivenhed er Alle helgens dag, der ligger første søndag i
november. På denne dag mindes man årets døde. Dagen kan
føres lbage l de første kristne menigheder, hvor man på
særlige dage mindedes kirkens martyrer. Senere blev disse
dage slået sammen l de såkaldte allehelgensfester, der lå i
påske den. Under pave Gregor 4. blev Allehelgen lagt
1.november og dagen e er blev fejret som Allesjæles dag.
Navnet kommer af, at man her gik i forbøn for de sjæle, der
ifølge katolske tro ventede i skærsilden på at blive renset.
Med Luthers opgør med den katolske kirke blev begge dage
afskaﬀet og siden har man i den lutherske kirke mindet såvel
reforma onen som årets døde

han rækker hånden ud
med liv l små beskedne spurvefugle
der trofast ﬂyver rundt på må og få
og ﬁnder frø blandt vissent løv og strå
og gemmer sig for kat og høg og ugle.

Mar n Luther er født 10. november. Han ﬁk navnet Mar n
e er helgenen Sct. Mar n af Tours, hvis dødsdag det e er
legenden var. Fra denne legende har vi skikken at fejre mor‐
tensa en og spise ænder. Sagnet fortæller, at Mar n delte
sin kappe i to, da en gger bad ham om hjælp og gav manden
den ene halvdel. Den hellige Mar n er a ildet på talrige
kalkmalerier, bl.a. i Vrangstrup kirke. Se nederst på siden.
Kalkmaleriet viser Mar n, der deler sin kappe med ggeren.
Ved siden af ses Sct. Jørgen der dræber dragen.
Som månedens salme fortsæ er vi med november‐salmen
fra Lisbeth Smedegaard Andersens almanak. Salmen er præ‐
get af e erårsstemninger. Kulde, mørke og forladthed kende‐
tegner salmen. Dog hører vi i vers 2, at det guddommelige er
l stede i naturen. Det viser sig som lyset og ilden og ﬂam‐
merne, der er et billede på Guds nærvær. E eråret vidner
sam dig om livets forgængelighed og vores død (vers 3).

Bevar os Gud hos dig
og lær os nænsomhed med dine gaver
tænd ordets lys i stuens mørke krog
med åndens himmels lle regnvejrssprog
når det er e erår i vores haver.

Mørket banker på, Gud kalder os hjem, og drømmene for‐
svinder. Med et billede fra biblen siges det, at vi skal blive l
støv. Fra skabelsesretningen fortælles, at Gud formede men‐
nesket af støv fra agerjorden og i syndefaldsberetningen, at
mennesket som straf skal blive l støv igen.

Guds visdom bor i alt
i havets dyb hvor hvalerne har hjemme
i træets vækst kartoﬂens du af jord
et koldt glas vand og brødet på mit bord
i barnets smil og i en elsket stemme.

Dog er der håb om at livet skal blomstre og vi skal
frelses. Bag alt det skabte og naturen ligger der
en uhyre visdom, der viser Guds ufa elige kærlig‐
hed l os og alt levende. Sidste vers er en bøn l
den treenige Gud, at han må frelse os og at vi må
lade hans søn, Jesus Kristus få adgang l vores
hjerter ved at tage imod Helligånden. Ved at få
del i Helligåndens fællessprog, bliver vi i stand
l at modtage Guds ord.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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ADVENTSHYGGE I SANDBY
Søndag d. 28. november
Programmet er:
Kl. 14:00 er der gudstjeneste i børnehøjde i Sandby kirke
Kl. 15:00 tændes juletræet uden for Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus

Here er er der adventshygge med gløgg og æbleskiver, kaﬀe,
sodavand, sang, kage og guf ‐og der er også indendørs juletræ!
Musiker Kim Vis spiller op l juletræsfest.
Han har hørt lidt om, at der engang har været en Sandbynisse.
Sandbynissen har, så vidt vides, sovet i alt for mange år.

Derfor håber musiknissen på, at rig g mange børn vil komme og være med,
fordi han ved, at er der noget, som kan vække en gammel nisse,
så er det børn, der råber på ham.

Alle er velkomne, og der er gra s adgang
Arrangører:
Menighedsrådet/Sandby kirke, Sandby Forsamlingshus og Grundejerforeningen Sandby

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

Tøv ikke med at ringe eller
skrive for nærmere info:
Tlf.: 5177 7696
Mail: phoeym@gmail.com
www.malmstedtfotografi.dk
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Nyt fra Tybjergspejderne
SKOVMANDSØKSEN
I år er det søndag d. 21. november kl. 8.45 vi mødes ved Tybjerg kirke.
D. 23. november for 39 år siden startede spejderne. Det fejrer vi d. 21. nov.

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

Program for Tybjergspejderne
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle.
21. november: Skovmandsøksen
D. 4. december: Julestue.

Gruppeleder i Tybjerg:
Helge Christensen
Tlf. 5550 0605. hbc@dlgmail.dk

Nye børn mellem 5 og 17 er velkomne

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Sandby‐Vrangstrup Forsamlingshus
Generalforsamling 2020 – referat
Der var fremmødt 15 medlemmer l generalforsamlingen, hvor der blev set lbage på 2020.
Formanden, Ole Hansen forelagde sin beretning, hvoraf det fremgik, at denne var hur gt overset, idet der grun‐
det Corona’en ikke var sket noget i året – kun et par udlejninger i januar og februar. I april blev gulvet i store sal
ordnet e er et noget vådt ungdomsgilde dligere. Sidst på året var der to udlejninger. Det ringeste år i forman‐
dens erindring.
Aage Rugbjerg, kassereren, fremviste en rimelig balance i regnskabet, som blev godkendt.
Alle, der var på valg, blev genvalgt, lejen af huset er uændret kr. 2.700 for hele huset, og kr. 1.300 for den lille sal.
Kon ngentet er ligeledes uændret kr. 125 kr. årligt.
Under forslag fra medlemmerne var et enkelt, nemlig ønsket om en bålplads. Muligheden for en sådan undersø‐
ges.
Under eventuelt blev det fortalt, at afstemningssted for kommune‐ og folke ngsvalg m.v. stadig er Sandby‐
Vrangstrup Forsamlingshus. Endvidere blev oplyst, at Glumsø Lokalråd har ændret navn l Glumsøegnens Lokal‐
råd.
E er generalforsamlingen bød bestyrelsen på hyggeligt samvær over lidt smørrebrød.
Referent: agt

Er du en hund
efter at
læse de bedste nyheder
fra lokalområdet?
Så læs SOGNEBLADET –
Eller skriv selv!
Sognebladet læses også udenfor omdelingsområdet samt af alle byrådsmedlemmerne og har fået stor anerkendelse.
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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Undermøllen som koncertsal!
I sensommeren ﬁk vi en henvendelse fra visesangeren Anders Roland. Kunne vi tænke os at se og høre
ham i møllen? Vi må e lige tænke os om en ekstra gang. Men vi nåede frem l, at de udøvende kunst‐
nere tydeligt havde stor lyst l at komme ud ovenpå Coronaen, at møllens venner og faste brugere
også var ramt af en vis udlængsel, og at vi, lauget, meget gerne ville have masser af ak vitet i møllen!
Det blev så den første koncert (d. 26.sept. 2021, red.), og med fuldt hus. Da nu proppen
var taget af ﬂasken, kunne vi lige så godt prøve igen. Vi engagerede den unge sanger
Zahra Tawﬁk med ledsager på keyboard, S nus, og a er en gang kunne vi fylde under‐
møllen.
Det er ingen hemmelighed, at vi e erhånden er nogle gamle møllenisser. Derfor håbede
vi på en masse unge lhørere, som måske også kunne overtales l en frivillig indsats i
lauget.
Vi ﬁk stø e fra Spar Nord Fonden l sådan et genera onsski e, men det viste sig, at langt størstede‐
len af publikum havde nået pensionsalderen, og at den håndfuld unge kvinder, som dukkede op, kun
interesserede sig for Zahras musik, og her ﬁk de opfyldt deres forventninger!
Nu havde vi virkelig fået smag på at "lave" musik i møllen, så planen er endnu en koncert 14/11, hvor
Mar n Valsted kommer forbi med egne værker. Års den taget i betragtning sæ er vi varme på un‐
dermøllen. Læs mere om lmelding på vores site www.herluﬂillemolle.dk
Med en solid økonomisk stø e fra Næstved Kommune bliver vi meget snart færdige med at overdæk‐
ke savstuen. Vi glæder os naturligvis l at få savene i tørvejr. Og vi ser frem l, at vi i 2022 kan have
udendørs gæster, som sidder i ly for regnen.

Traditionen tro tænder vi juletræet
den 1. søndag i advent (28. nov.) kl. 16:15
Kom og vær med til at blive i julestemning
fra kl.16:15 til 18:00.
Efter at træet er tændt, synger vi en lille
julesang, og så er caféen åben med
ÆBLESKIVER OG GLØGG

Med venlig hilsen
Foreningen Tybjerghus
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JULEMARKED I TYBJERG FORSAMLINGSHUS
27. OG 28. NOVEMBER 2021
Kl. 10:00‐16:00
Kom l julemarked i dit nærområde.
Der a oldes et hyggeligt lille julemarked i Tybjerg Forsamlingshus d. 27. og 28. november
fra kl. 1000 l 1600.
Der vil være stande med Aloe Vera produkter, håndarbejde, jule ng,
juledekora oner og Sydafrikanske kvalitetsvine, m.m.
Der vil også være salg af gløgg og æbleskiver samt kaﬀe og te m.m.
l rimelige priser.
Vi glæder os l at se jer.
Laver eller sælger du smykker, glas eller helt andre ng, er du velkom‐
men l at kontakte en af nedenstående, så du også kan få en stand på
julemarkedet i Tybjerg Forsamlingshus.
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

Desværre er ovenstående blevet højaktuel igen – husk det for andres og din egen skyld
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I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

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. december 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 resul‐
tere i en økonomisk udfordring alene som en følge af vandspildet, der ikke sjældent løber op i tusinder af kro‐
ner.
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 udstyret med indbyg‐
get termostat, som en yderst eﬀek v sikring mod frosne og/eller sprængte vandrør. Vandrørene omvik‐
les med varmekablet, der fås i ﬂere længder, og termostaten klarer resten. Udgi en l el (230 V) er
yderst beskeden.
HUSK at sikre, at isoleringen omkring vandmåleren (udendørs/målerbrønd) er lstrækkelig. Frostsprænges
vandmåleren, vil der for alvor løbe vand ud .
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 ledningsbrud. Ikke mindst i forbru‐
gerens interesse er det vig gt, at stophanen al d er udækket og synlig på ejendommen.
Ved dri sstop er det en ualmindelig dårlig idé at lade en vandhane stå åben for at blive opmærksom på, hvor‐
når vandforsyningen igen er lbage. Det er en praksis, der alene kan anvendes i forbindelse med stop i el‐
forsyningen, hvor man tænder for en enkelt lampe for at se, hvornår strømmen er lbage.
Det er heldigvis sjældent, at der er a rydelse i vandforsyningen. Men når det sker, kan man som forbruger af
gode grunde ikke vide, hvor længe a rydelsen vil vare. Forlades ejendommen, og har man sam dig glemt alt
om den åbne vandhane, vil det resultere i store mængder rent drikkevand, der løber direkte ned i kloakken, og
som medfører en helt unødvendig udgi for den pågældende forbruger.
Med venlig hilsen og med ønsket om en glædelig jul, et godt nytår samt en hyggelig og behagelig vinter.
Bestyrelsen
Tybjerglille Bakker Vandværk
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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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”Der er ikke meget pænt at sige om november. Skal man tro danske digtere, så er der ingen grund l
at dvæle ved den, og de færreste har da også gjort det. Det er en måned, der er alt for meget af, og
som bedst egner sig l at bliver sprunget over, så dagene igen kan begynde.
November bliver ikke regnet for noget og er alligevel alt for meget. Henrik Nordbrandt er vel den, der
med størst foragt har skildret den ulideligt lange måned i sin gennemgang af det danske år:

Året har 16 måneder: november, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november.
Så lang er november, at den må næves ﬁre ekstra gange. Meget bedre bliver det ikke, når Peter Lauge‐
sen skriver i ”Novemberstykke”:

Den tykke lugt hænger overalt i skyerne og opløses kun i græsset om morgenen, i det triste øjeblik, hvor alt er smukt. Dagen kommer overhovedet ikke ind i billedet på noget tidspunkt.”
Sådan skrev Lars Handesten i en ar kel 1. nov. 2019 kl. 00:00 i Kristeligt Dagblad, men
behøver man nu også se så novembertrist og gråt på det hele?
For de fleste byboere bliver det aldrig ligeså mørkt, som for landboere uden gadelamper, oplyste butik‐
ker døgnet rundt osv., men førstnævnte har desværre ikke oplevelsen af at se det spirende i naturens
nødvendige ”forfald”.
Det undrer mig, hvorfor det meste vinterovertøj er gråt eller sort, paraplyer er som oftest begsorte
som den lange vinternat på landet – lidt muntre pang‐farver ville da sætte humørbarometret et par
streger i den positive retning.
Slip de dystre novembertanker, som er citeret ovenfor. Lad hellere Pia Raugs sang ”Regnvejrsdag i no‐
vember” brage ud af højttalerne, eller bedre: syng den selv, og bliv i lyst humør,
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KONCERT I MØLLEN
Søndag d.14.november kl.14 er der igen koncert i den gamle mølle i Herluﬂille.
Denne e ermiddag er det med et lokalt islæt, nemlig pianist
og komponist Mar n Valsted.
Mar n er født på Herluﬂillevej og boede der de første år af sit
liv, ind l han og familien rykkede l Glumsø. Det var her i lo‐
kalområdet at interessen for musik blev vakt, bl.a. i musiksko‐
len hvor han startede med de første klaver mer.
Siden da har musikken bragt ham vidt omkring med koncer‐
ter i ind‐ og udland, både som solist og som pianist for en
lang række kunstnere som bl.a. Bryan Rice, Maria Montell, Tamra Rosanes, Charlo e Fich, Anders
Blichfeldt, Peter A.G., Chris Minh Doky, Benjamin Koppel og m.ﬂ.
Mar n Valsted

Denne e ermiddag er det Mar ns egen instrumentale klavermusik som vil lyde i Møllen. Mar n har
et album på vej med sin egen instrumentale klavermusik, og med over en million afspilninger på diver‐
se streamingtjenester, af hans første singler, har hans musik allerede fået et publikum rundt om i ver‐
den.
Bille er l koncerten bes lles via. Bille o, og det er helt bogstavelig talt e er først l mølle‐
princippet.

IRSK AFTEN
I Tybjerghus café
fredag d. 19. november kl. 18:30
Det irske band
2 WILDE ROVERS
spiller irsk musik
Menu
Velkomstdrink
Irsk stuvning m/kalvekød
Æbletærte m/softice og flødeskum
Bland‐selv Irish Coffee
kun kr. 175,00 – børn halv pris
Tilmelding senest d. 15. nov. til
Henry SMS 7172 2829
eller tybjerghus.@gmail.com
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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
Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester
Jørgen Egløkke Steﬀensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille
Mobil: 2616 5840, mail: ste ech@surfpost.dk

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

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!
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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

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
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2.085 kroner
Så mange penge kom ind til fordel for Danske Hospitalsklovne ved auktionen over diverse
høstrelaterede effekter efter høstgudstjenesten d. 26. september i Sandby Kirke!
Beløbet fordelte sig på 1.305 kr. i kontanter og 780 kr. via mobilepay.
Et imponerende resultat – især når det tages ii betragtning, at der blot var 11 bydere omkring
bordene, der bugnede af alt fra frugt og grønt fra haverne, blomsteropsatser og store krukker
med chrysantemum, små med lyng samt havreneg og græskar ikke at forglemme fra kirkepyn‐
ten til hjemmelavede marmelader og kryddersnapse.
Beløbet er blevet overført til Hospitalsklovnenes bank, og det er blevet modtaget med stor
taknemmelighed.
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MARKEDSPLADSEN
Markedspladsen er en køb/
salg/bytte-rubrik for private.
Her kan I indrykke en lille annonce, 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 eller 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!

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. 6.
Weekenderne 12.‐13. og 19.‐20.
Alle dage fra kl. 10 ‐15.
OBS!
HAVETRAKTORTRÆF
LØRDAG D. 12. DECEMBER KL. 10 –13
‐ alle dage med masser af julehygge
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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.

NOVEMBER
Man. 1. Kino Kirkely. ”Pianisten” Se s. 9
Tir. 2. Koncert med Mads Westfall. Se s. 18. SB okt.
Lør. 6. Fest for frivillige. Se s. 10
Tor. 11. Kreativ Café
Fre. 12. Hvidløgsaften
Søn. 14. Koncert i møllen. Se s. 23
Tor. 16. Kommune– og Regionrådsvalg
Tir. 16. Suså Husholdn.Forening. Se program tybjerg.info
Ons. 17. Egnshistorisk Forening. Om Kähler
Tir. 23. Hverdagsmad. Se s. 9
Tor. 25. Hverdagskaffe. Se s. 9
Tor. 25. Kreativ Café
Weekenden 27.28:
Julemarked .Se s. 19
Julestue og juletræer. Se s. 21
Søn. 28. Adventshygge. Se s. 11 og 15
Søn. 28. Juletræet i Tybjerglille Bakker tændes. Se s. 18

Kl. 10‐16 Tybj. Forsamlingshus
Kl. 10‐16 Råsøvej 14
Kl. 15:00 Sandby Forsamlingshus
Kl. 16:15 Caféen Tybjerghus

DECEMBER
Lør. 4. Spejdernes julestue. Se 16
Søn. 5.Julemarked i møllen. Se s. 27
Man. 6.Kino Kirkely.
Tor. 9. Kreativ Café
Weekenden 11.‐12. Julemarked i møllen . Se s. 27

Kl. 14:00‐16:00 Spejderhytten
Kl. 10‐15 Herluflille Mølle
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:00 Caféen Tybjerghus
Kl. 10‐15 Herluflille Mølle

Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:00 Caféen Tybjerghus
Kl. 10:00 Tybj. Forsamlingshus
Kl. 19:00 Caféen Tybjerghus
Kl. 19:00 Caféen Tybjerghus
Kl. 14:00 Herluflille Mølle
Kl.19:00 Tybj. Forsamlingshus
Kl. 19:00 Glumsø Kro
Kl. 17:30 Caféen Tybjerghus
Kl. 14:00 Caféen Tybjerghus
Kl. 19:00 Caféen Tybjerghus

For flere arrangementer i december ‐se næste måneds blad
I øvrigt henvises til siderne 5 og 6 i nærværende blad.

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.
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