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Nu er det sæson for græskar, som kan købes
både langs landevejene og i butikkerne
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FORENINGER & KONTAKTPERSONER
MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE

LOKALRÅDET FOR TYBJERG OG OMEGN
www.tybjerg.info
Formand Peter Seedorff
Tlf. 2514 1196. E-mail: pp.seedorff@gmail.com

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 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 GYMNASTIKFORENING
www.tybjerggf.dk
Bo Schou
Tlf. 2237 4269
E-mail: info@schou-handel.dk

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK

Formand: Kirsten Lange Rahbek
Tlf.: 4229 1802
E-mail: kirstenlangerahbek@gmail.com

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING

Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

Formand: Liselotte Andersen
Tlf.: 2065 4002
E-mail: a.liselotte60@gmail.com

Kontaktperson og formand: Kim Visti Storch.
Tlf. 4014 2228

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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.

www.susaaegnshistoriskeforening.dk
Formand: Anni Dam
Tlf. 2215 7333
E-mail: dam@guldagergaard.com

MØLLEBÆKSALEN

www.moellebæksalen.dk
Formand: Aske Hønborg
Tlf. 2860 6518
E-mail: aske.hoenborg@hotmail.com

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

AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
www.aversi.dk

FORENINGEN TYBJERGHUS

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

SOGNEBLADETS BESTYRELSE

Formand: Emil Andreæ
Tlf. 2228 1168
E-mail: formand@aversi.dk

www.tybjerghus.dk
Formand: Maria Pedersen
E-mail: maria_alvandi@yahoo.dk

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

Booking for galleri: Susanne I. Frederiksen. Tlf. 2636 8880

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
2

November – en kort, men lang og mørk måned
Denne måned har kun 30 dage, men de føles så uendeligt lange.
Mørke, grå og sure…
Sidste år kunne man med god samvi ghed tænde et utal af LED‐pærer på juletræ‐
er og alskens ng for at lyse op i haverne, og i byerne vældede lys ud fra bu kker,
over gader og på torve.
Meget er ændret på rela v kort d, og nu prøver nye genera oner det, som andre af os kendte
som ”oliekrisen” i 1973‐74. Og vores forældre under krigen 1930‐45. På forunderlig vis vænner
mennesket sig hur gt l nye vaner, når der er mangelvarer med lommesmerter i kølvandet. Alt
forårsaget af krig et sted i verden, og denne gang foruroligende tæt på.
Heldigvis er vi ind l forskånet for restrik oner vedrørende Covid‐19s drilske muta oner, så lidt
op misme og smilende lyst humør kan vi sagtens få råd l at dele ud l hinanden.
Der er ﬂere spændende julearrangementer i vente i hele bladets udgivelsesområde, så hold jer
endelig ikke lbage! Der startes allerede d. 2. november, hvor der i anledning af Spil Dansk‐
dagen a oldes en koncert fyldt med humor og sangglæde, læs herom på side 15.
Og når november går på hæld, har vi første søndag i advent. Her er der også sørget for fælles‐
skabet kan komme l sin udfoldelse ‐men læs bladet og bliv inspireret!
Desværre har en sæ ernisse været på spil og grebet ind i serien om de første 40 år i Sognebla‐
dets historie; dén nisse skulle små julenisser gerne få jaget på porten i løbet af november!
Annegrete

Forside:
November = halloween = græskar
Foto: Pixabay

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

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

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

ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/4 side: 75,00 kr.

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

Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
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Kirkelig vejviser
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 elefonnummer er udgået!
Mandag er fridag

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.
Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser 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

Ledende graver samt
graver for Tyvelse Kirke:
Camilla Bobek, tlf. 5174 4082
Kontor ved Tyvelse Kirke
E-mail:
tyvelse-vrangstrupkirke@outlook.com
Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Eric Klinke
tlf.: 2129 2292
e-mail: tybjergkirke@mail.dk
Gravermedhjælper:
Birgitte Nielsen

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

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

Organist: Flemming Mørk Pedersen
tlf.. 3965 1367

VIGTIG MEDDELELSE
TIL ANNONCØRER OG
FORFATTERE AF LÆSERBREVE,
ARTIKLER, INDLÆG MV.

Kirkesangere for de 5 sogne:
Stine Horslev tlf. 5764 6591, og
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157

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

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.

Fotos, citater og lign., der ønskes
bragt i forbindelse med læserbreve, annoncer, indlæg mv., STÅR
ALENE FOR AFSENDERS ANSVAR
MHT. EVT. OPHAVSRET.

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
Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

November:
17:00 PIAJ*

6. Alle helgens dag.
13. 22.s.e. Trinita s

09:00 RMN
09:00 PIAJ

20. Sidste s.i kirkeåret
27. 1.s. i Advent

14:00 PIAJ*

December:
4 . 2.s. i Advent
11. 3.s. i Advent

09:00 LATM
15:00 PIAJ*
10:30 PIAJ

18. 4.s. i Advent
24. Julea en

11:00 PIAJ

13:00 PIAJ

15:00 PIAJ

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

10:30 PIAJ
**

**
14:00 PIAJ*

**

**

1. Nytårsdag

**
16:00 PIAJ*



Se venligst Kirkens ak vitetskalender på næste side.
**
Der henvises l Herlufmagle Kirke. Se nærmere i Sognebladet december
PIAJ: Pia Abery Jacobsen. LATM: Lasse Thormann Madsen. RMN: Rikke Milan Nielsen

JULEHJÆLP

Kniber det med at få pengene l at slå l op l jul, så kan pastora
tets menighedspleje måske yde en lille håndsrækning.
Henvendelse sker l sognepræsten (se s. 4)
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SØVANG
Torsdag d. 3. november kl. 14:00 Senior gudstjeneste i Tybjerg Kirke (se s. 17).
BIRKEVANG
Torsdag d. 3. november 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

November:
01. Tirsdag

Tybjerg Kirke

19:00 Halloween. Se side 17

03. Torsdag

Tybjerg Kirke
Tyvelse Kirke

14:00 Seniorgudstjeneste. Se side 17
.
19:00 Sanga en. Se side 12

Tyvelse Kirke

17:00 Allehelgens gudstjeneste. Se side 17

06. 21. s.e. Trinita‐
s

18:30 Oﬀentligt Menighedsrådsmøde.

15. Tirsdag

Kirkely

24. Torsdag

Sandby kirke

19:00 Koncert. Se side 9

27. 1. s. i Advent

Sandby kirke

14:00 1 søndag i Advent og e erfølgende i Sandby

Forsamlingshus. Se side 18
December:
11. 3.søndag i Ad‐
vent

Vrangstrup Kirke

10:30 Syng Julen ind. Læs mere i næste nummer.

15. Torsdag

Tybjerg Kirke

18:30 Lucia. Tybjerg Privatskoles kor synger. Se s 16

31. Nytårsa ens‐
dag

Tybjerg Kirke

14:00 Gudstjeneste med e erfølgende ”bobler” og
kransekage.

01. Nytårsdag

Vrangstrup Kirke

16:00 Gudstjeneste med e erfølgende ”bobler” og
kransekage.
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Præstens hjørne
I disse usikre der, hvor det nogle gange kan være forbundet med hjertebanken at følge med i nyhe‐
derne og udsæ es for forfærdelige informa oner om krige og overgreb på mennesker, der prote‐
sterer fredeligt fra diverse skrækkelige regeringers side – ja for ikke at tale om den krise vi mærker i
vores hverdag med voldsomt s gende priser – er det godt at vide, at noget er som det plejer.
Års derne ski er som de plejer – også selvom vores sommer i år har været usædvanlig varm og tør.
Og årets gang ligner sig selv fra årene før: det er e erår.
E eråret er startet blidt med rela vt høje temperaturer – det er i øvrigt også en fordel, når nu ener‐
gipriserne er hoppet i vejret, så det næsten ikke er l at forstå – og regnen er også kommet, så der
kunne komme mere balance i naturen og jorden ikke længere er så udtørret.
November er også Alle Helgen – den dag, hvor vi mindes vores døde. Tidligere har jeg selv været l
Alle Helgens gudstjenester om formiddagen, som de almindelige søndagsgudstjenester, men det er
en helt anden stemning der skabes, når vi holder den i skumringen og tænder lys. Det understreger
den helt særlige stemning der er i november mørket.
Det er som om vi med disse mindegudstjenester vedkender os et lhørsforhold l de mennesker,
som vi har mistet. For ikke mange år siden, var det forbundet med et stort tabu at tale om døden og
i nogen grad at nævne de døde.
Alle Helgen er med l at åbne vores øjne for, at de døde stadig, er en del af os, der er levende og går
rundt hernede på jorden.
Og mange af os har også et håb om at blive forenet med de mennesker vi elsker og savner, når vi
selv dør. Ind l da er det dejligt at kunne mindes dem.
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Velkommen på

Glædelig Allehelgens ‐ eller som børnene kender det: Halloween!
I skrivende stund banker e erårsferien på døren, hvilket der unægteligt er mange, som glæder
sig l. På skolens område samler der sig allerede anseelige mængder af nedfaldne blade, som
børnene ﬁnder meget anvendelige. Måske man også i e erårsferien kan være heldig at ﬁnde en
kæmpe bunke, som man kan hoppe i. Og skulle man være blevet kold om næse ppen e er sådan
en omgang, er man måske heldig at få varm kakao.
Med de dalende blade som kulisse har skoleleder, Kenneth, a oldt Gammel‐Elev‐komsammen
på skolen. Det er en hyggelig a en for "voksne", hvor gamle Tybjerg‐børn kan komme lbage og
hilse på, og de nuværende 9.klasser hjælper l med serveringen. Det er sjov, som nogle af de un‐
ge udvikler sig så meget i de år, at man næsten ikke kan kende dem igen.
Men for de børn, som stadig er elever på Tybjerg Privatskole, er Halloween det, som de ser mest
frem l i e eråret ‐ næst e er e erårsferie. Festen er en årligt lbagevendende tradi on på sko‐
len nu, og det er også årets største med ﬂest ak viteter og deltagere. Både store og små plejer at
gøre sig meget umage med udklædningen, og de ældste klasser laver forskellige ak viteter for
hinanden og for de yngste. Især har Skræmmekælderen været en lbagevendende favorit blandt
både store og små, og det er et samtaleemne i lang d både før og e er.
De bedste e erårshilsener,
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen
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CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER
HVERDAGSKAFFE onsdag d. 23. november fra kl. 14:00-16:00
serveres kaﬀe/te og tre slags kage. Det hele kan nydes for 35 kr.
Ingen lmelding –bare mød op

HVERDAGSMAD Torsdag d. 17. november fra kl. 17:30-19:30
serveres kartoﬀel-porresuppe m/bacon og ﬂûtes.
Til dessert vaniljeis m/jordbærsovs
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.

Julekoncert i Sandby Kirke
torsdag d. 24. november kl. 10:00
”Jul verden rundt.” Det er temaet for koncerten med operasanger Charlo e Hultberg og pianist/
organist Te ana Syrota
Denne a en giver en unik mulighed for at nyde en a en i godt musikalsk selskab.
Charlo e Hultberg er uddannet på Musikkonservatoriet og
har en skøn stemme, og er en god og underholdende fortæl‐
ler. Desuden er Charlo e Hultberg også uddannet organist og
er ansat som sådan ved Borre og Magleby Kirker (Møn).
Te ana, Syrota, som er ukrainer, er uddannet pianist og orga‐
nist. Hun er ansat som organist i Hammer og Vester Egede
Kirker her i Næstved Provs .
Te ana Syrota
Charlo e Hultberg
A enens program er blandet ,og vi skal nyde kendte og mindre kendte julesange fra består af dansk, svensk,
islandsk, engelsk, amerikansk og ikke mindst ukrainsk musik. Alt bundet sammen af små fortællinger om mu‐
sikken og om julen.

Alle er velkomne, og der er gra s adgang.

Fotos: Privat
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Tybjerglille Bakker
Tlf. 5764 2018
info@susaa-auto.dk







Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler





Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Samarbejdspartnere:

PIXABAY

10

JULEMARKED I TYBJERG FORSAMLINGSHUS
26. OG 27. NOVMBER 2022
Kl. 10:00-16:00
Kom l julemarked i dit nærområde.
Der a oldes et hyggeligt lille julemarked i Tybjerg Forsamlingshus d. 28. og 29. 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
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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 Højskolesangbogen. Da vi i år markerer, at det er 150
året for salmedigteren N.F.S. Grundtvigs død, vil vi i a enens løb synge nog‐
le 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 vi 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.

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.

Tøv ikke med at ringe eller
skrive for nærmere info:
Tlf.: 5177 7696
Mail: phoeym@gmail.com
www.malmstedtfotografi.dk
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Månedens salme november: 100 salmer, nr. 837

Dagen blir så kort ved Allehelgen

Dagen blir så kort ved Allehelgen
træet mister snart sit sidste løv,
kulden kommer, også vi må fryse,
når vort liv blir aske, tab og støv.
Na en er så lang ved Allehelgen,
uret går, men den går i stå,
fanget af en skyggedans af minder,
den, vi elsker, kan vi ikke nå.
Døden kommer nær ved Allehelgen,
river alle blomsterne itu,
og vi mærker den i vore lemmer.
Men hvor er du, Jesus, hvor er du?
Lad os se dig komme gennem na en!
Over dybe vande går din vej.
Du må trøste alle os, der savner,
kalde alle sørgende l dig.
Du har prøvet vejen gennem mørket,
udholdt kærlighedens strenge bud,
du har vist, at vi, der mister livet,
kan i tro få det igen af Gud.
Du kan ikke tage savnet fra os,
men lad vores smerte brænde ud,
så at glæden lyser gennem sorgen,
så at sangen lø er sig l Gud.
Da er vi i kærlighed forenet,
vi er bænket ved det samme bord,
og i Ånden kan vi synge sammen
i din kirkes Allehelgenskor. ‐
Håbet liver op ved Allehelgen,
asketræets grene sæ er knop,
evighedens morgensange klinger,
Kristus lever, mørket lyser op.

Vi er nu i november og dermed i sidste del af trinita s den. I denne måned
er én af de centrale mærkedage, Alle helgen. Den ﬁnder sted første søndag i november. Her mindes vi årets døde. Allehelgens liturgiske farve
er hvid, symbolet for fest og glæde. I november mindes vi også kirkens
store reformator Mar n Luther, der har fødselsdag den10. novem‐
ber og derfor blev opkaldt e er én af kirkens helgener, Mar n af
Tours, der levede fra 316‐397.
Mar n af Tours var oprindelig soldat, men lod sig døbe og blev mis‐
sionær og levede dere er en d som eneboer. Han grundlagde et
kloster i Gallien og blev senere biskop i byen Tours. En af de kendte
legender fortæller, at da man imod hans ønske ville gøre ham l
biskop, skjulte han sig i en gåserede, men gæssene afslørede ham
og l straf for deres forræderi, skulle de spises. Herfra stammer
tradi onen med at fejre Mortensa en.
Jeg har som månedens salme valgt Holger Lissners salme ’Dagen bliver så
kort ved Allehelgen’ Salmen er præget af stemningen af e erår og vinter
sammen med livets korthed og menneskelivets forgængelighed. Salmens
o e vers begynder med erkendelsen af livets korthed og af tabet af vore
kære og slu er i håbet og fællesskabet med Kristus og med lysets sejr over
dødens mørke.
I første vers sæ es dagens korthed i forbindelse med livets korthed, der bli‐
ver så nærværende ved Allehelgens. I naturen er det løvfald, kulde og mørke.
Det er et billede på vores forgængelige liv. Vi hører, at den går i stå, og sam‐
dig tænker vi på dem, vi har mistet.
De lange næ er og korte dage leder tankerne hen på døden, så vi beder
Jesus om hans hjælp og trøst. Et sted må Jesus jo være, så vi kan nå ham. Vi
ved, at Jesus trodser døden og kommer gennem na en over de dybe vande.
Billedet med de dybe vande leder tanken hen på Jesu vandring på søen i
Ma hæus‐evangeliet. Han har gået gennem mørket, og ved sin død har han
renset os for vores skyld (vers 5).
Jesus kan dog ikke tage savnet fra os. Salmedigteren beder om at smerten
må brænde ud, så sorgen lyser gennem glæden. Det er sorgen og ikke glæ‐
den, der lyser. Hermed menes, at kærligheden l den, vi har mistet, sejrer
over sorgen. Derfor udtrykker vi vores glæde i sang l Gud (vers 6).

Kærligheden gør også, at vi forenes i fællesskabet med hinanden, hvilket
kommer l udtryk i det fælles mål d ved nadverbordet og i fællessangen
ved Allehelgensgudstjenesten (vers 7).
Med fællesskabet vil håbet genﬁnde sig. Ikke blot kan Kristus overvinde
døden og mørkets kræ er, men han kan også få mørket l at lyse op.
Asketræet er her et billede på vækst og på livets sejr over døden.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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Traditionen tro tænder vi juletræet
den 1. søndag i advent (27. 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

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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Spil Dansk koncert med
Søren Krogh
og Janus Bechman
Den 2. november 2022 kl. 19.30
(dørene og baren! åbnes kl. 19.00)
Koncerten i Tybjerghus bliver en spændende og hyggelig blanding med historier
og musik fra den Nordjyske duo, troubadur Søren Krogh og guitaristen Janus
Bechmann.
Søren Krogh har netop udgivet sit 10. album, ”Havtorneland”, og koncerten vil
blive en spændende musikalsk rejse i Vendsyssel med fortællinger om det jyske
“Havtorneland” på den lune nordjyske Hausgaard facon.
For som Ekstrabladets legendariske anmelder, Peter Nørgaard, skrev i forbindel‐
se med udgivelsen: ”Så længe der ﬁndes folk som Hausgaard, Olsen og Krogh,
er den musikalske verden i Danmark ikke helt af lave”.
Og, som Søren selv siger det:” En koncert med mig er al d én del historier og
én del sange, og sådan bliver det nok ved med at være, fordi uden historier in‐
gen sange, og uden sange ingen historier”.
Koncerten starter kl. 19.30, men dørene ‐og baren ‐ er åben fra kl. 19.00
Entre 50,- kr. som betales ved indgangen.
Reservér venligst plads på tybjerghus@gmail.com, med navn og antal pladser.
Venlig hilsen
Spil Dansk gruppen i Tybjerghus
Je e, Sepper og Tina
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Juletræsfest i Tybjerg Forsamlingshus
Torsdag den 15. 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 julemand, kaﬀe og æbleskiver.

Arrangementet er gra s for alle, men der skal
lmeldes af hensyn l maden og godteposer l børnene.
Tilmelding senest d. 6december
l tlf./sms 5197 7060.
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Speciﬁka on på de kirkelige ak viteter i november

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 kassen, 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 . Se program side 12.
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. Se annonce s. 9.

17

JULENS FESTER STARTER
I SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
1. SØNDAG I ADVENT D. 27. 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 er der adventshygge med gløgg og æbleskiver,
kaﬀe, sa evand, og kagemand/kone
Musiker Kim Vis spiller op l juletræsfest

Sandbynissen skal vækkes. Se side 25

Alle er velkomne, og der er gra s adgang
Der er godteposer l børnene.
( lmelding l godteposer nødvendig på 4014 2228)

Senest søndag d 20/11

Arrangører:
Menighedsrådet/Sandby kirke, Sandby Forsamlingshus og Grundejerforeningen Sandby
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Vi har ha mere end almindeligt travlt på Herluﬂille Mølle det seneste døgn.
(28‐29/9)
Onsdag a en ﬁk lauget et usædvanligt besøg. Iron Eagles, den lokale MC‐klub,
gjorde deres alt andet end diskrete entre. På deres store kværne invaderede
de møllen.
Med sig havde de den stafet, som i løbet af en uge kommer rundt i
hele Næstved Kommune l mere end 100 klubber, foreninger, væ‐
resteder osv
Lauget inviterede straks fra morgenstunden torsdag l gra s mor‐
genkaﬀe og rundvisning i møllen, kombineret med, at man kunne
male sit eget mel.
Der var pænt fremmøde. To af kommunens plejehjem deltog, og
vores faste trubadur, Bent Kværndrup, sang og spillede. Midt i mu‐
sikken dukkede dagens hovedaktør op.
Cathrine Riegels Gudberg‐
sen, som her på dagen repræsenterede Tryg Fonden,
havde en stor hjerteformet check med. Men inden hun
holdt tale l lauget, brugte hun stemmebåndene l at
berige vores korsang!
Cathrine Riegels Gudbergsen begrundede det store be‐
løb med den indsats, vi har ydet i forhold l kommu‐
nens plejehjem. I de seneste 6 måneder har vi ha 16
besøg, som alle har ha det samme forløb: Li ‐bussen
kommer med 6‐8 passagerer, og så tager vi os god d l kaﬀe og kage, fællessang og rundvisning
i møllen for dem, som kan! O e får gæsterne en pose mel med hjem l videre forarbejdning i
køkkenet.
Vores gæster er al d lfredse, og vi kan passende lføje, at de frivillige møllenisser også har stor
glæde af ak viteterne.

Tekst Jens Lyhne, fotos Peter Bay..

Det kan afslutningsvis nævnes, at der igen i år er livlige ak viteter i og omkring møllen i decem‐
ber måned! Se datoerne på bagsiden af de e blad.
Red.
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Nyt fra Tybjergspejderne

SKOVMANDSØKSEN
A oldes 20.11.22 Kl. 9.00

Der er blevet a oldt årets Sct. Georges løb 2022 i Tybjerglille Bakker
Det var en succes med ca. 70 spejdere og deres ledere. Det var dejligt, at det kom igen e er
tre år, hvor det var aﬂyst på grund af Corona
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
Skovmandsøksen d. 20.11. 2022.

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Indbydelse til reception
Den 1. november 2022 har
kirkesanger Knud Østergaard Jensen
været ansat i 25 år.
Det markerer vi med en lille recep on

Søndag den 6. november 2022
kl. 15.00 i Tyvelse Præstegård
Tilmelding kan ske via sms l tlf. 2481 2287 eller mail l inge.broms@privat.dk. Ved lmel‐
dingen skal der angives, hvor mange personer, der ønsker at deltage i recep onen.
E er recep onen er der Alle Helgens Gudstjeneste i Tyvelse Kirke kl. 17.00.

Tyvelse Pastorats Menighedsråd

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
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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
www.ste ech.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: 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

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
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Høstgudstjeneste 2022
Søndag den 25. september blev den årlige høstguds‐
tjeneste a oldt i Tyvelse Kirke. Vores dyg ge graver
Camilla havde pyntet kirken meget stemningsfuldt og
smukt op.
Der deltog 39 personer i gudstjenesten, og mange
havde medbragt frugt, grønt eller anden pynt, som
e erfølgende kunne blive solgt på auk on l fordel
for De danske Hospitalsklovne.
Ved altergangen var der – sikkert på grund af en for‐
ventning om en del børn – mulighed for at vælge den
sædvanlige altervin eller sa evand. Der var ﬂere
voksne, der valgte sa evand, og ﬂere børn, der valgte altervin – sådan kan præsten og vi andre bli‐
ve forbavsede.
E er gudstjenesten skulle der jo holdes auk on over de
medbragte ng og pynten, og heldigvis var Anne Me e
frisk og meldte sig som auk onarius. Det klarede hun ge‐
valdigt ﬁnt, og der blev solgt for i alt kr. 2.320.
E er gudstjenesten var der frokost i præstegården, og her
deltog i alt 33 personer.
Formanden bød velkommen og holdt en lille tale, hvor jeg
fortalte lidt om, hvad der er sket i vores lille pastorat i de
sidste 2 ½ år, for så lang d siden er det, at vi sidst har
holdt ’sognefrokost’.
Vi har jo alle været hæmmet af Corona, som lukkede samfundet i større eller mindre grad. Nu er vi
heldigvis lbage på nogenlunde normale lstande.
Inge Broms
Foto: Inge Broms
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ADVENTSHYGGE I SANDBY
Søndag d. 27. november
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.
Sidste år ﬁk børnene ved musiknissens hjælp endelig
vækket Sandbynissen, som havde sovet i alt for mange år,
men nissen skal nok lige vækkes igen, så han ikke
glemmer alle de søde sandbybørn.
Derfor håber musiknissen, at rig g mange børn vil komme og
være med igen i år, fordi han ved, at er der noget, som kan
vække en gammel nisse, så er det børn, der råber på ham!

Sidste år blev Sandbynissen vækket for første gang i mange år, og det var han meget glad
for, så han havde små gaver med l børnene, som havde vækket ham!
Fotos: Kim Larsen

Alle er velkomne, og der er gra s adgang
Arrangører:
Menighedsrådet/Sandby kirke, Sandby Forsamlingshus og Grundejerforeningen Sandby
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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 Sognebladet i farver med i sin helhed!

PIXABAY

November!
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OPSLAGSTAVLEN

NOVEMBER
Ons. 2. Spil Dansk– aften i Caféen. Se s. 15
Tor. 3. Kreativ Café
Søn. 6. Reception for kirkesanger Knud Østergaard Jensen. Se s. 21
Tor. 3. Suså Husholdningsforen. Besøg på Affald Plus.
Se s. 16 i oktoberbladet
Ons. 9. Suså Egnshist. Foren. Foredrag: Rejsen til Nordens ende
v/Kurt L. Frederiksen.. Se s. 15 i oktober bladet
Tor. 17. Hverdagsmad. Se s. 9
Tor. 17. Kreativ Café
On. 23. Hverdagskaffe. Se s. 9
Lør.-søn. 25. –27. Julemarked. Se s. 11
Søn. 27. Juletræsfest i Sandby . Se s. 18 og 25
Søn. 27. Juletræstænding i Tybjerglille Bakker. Se s. 14

Kl. 19:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 15:00 Tyvelse Præstegård
Kl. 19:00 Elektrovej 2, Næstved

Kl. 19:30 Glumsø Kro
Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 14:00 Tybjerghus Café
Kl. 10:00-16:00 Tybj. Fors.Hus
Kl. 15:00 Sandby Fors.Hus
Kl. 16:15 P-Plads, Tybj.Hus Café

DECEMBER
Tor. 3. Kreativ Café
Tor. 15. Juletræsfest i Forsamlingshuset. Se s. 16

KL. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 17:00 Tybjerg Forsamlingshus

Weekends 10.-11. og 17.-18. Julemarked samt traktortræf

Kl. 10-15 Herluflille Mølle

For kirkelige arrangementer udover gudstjenester - se s. 17

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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