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                       KONTAKTBLAD  
FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY --VRANGSTRUP 

Denne røde røver ikke bare gemmer dine nødder,  
den har også smag for dine æbler! 
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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  
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk 

 

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. 19. september  kL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
Det røde egern plyndrer i øvrigt også fuglereder! 

Foto: Pixabay 
 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

September – sensommer før e eråret 
 
Endnu er det meget sommerligt, for vi er er klima sk set stadig i en sommermå‐
ned, men det slu er ved jævndøgn fredag d. 23. september, hvor det så bliver/
kaldes e erår lige ind l solverv onsdag d. 21. december. Først da har vi vinter. 
 

Dog mærkes det,, at klimaforandringerne har vendt op og ned på de gamle ”dogmer”. Under 

alle omstændigheder er de lyse næ er forbi; de mørke a ener har vi allerede bemærket, og 

med dem kommer alle ak viteterne indendørs op af skufferne. Jf. Opslagstavlen på bagsiden af 

de e blad. Takket være de mange frivillige entusiaster med hang l at gøre en masse for deres 

lokalsamfund  er der ingen grund l at jamre over, at ”der er så kedeligt i de små landsbyer”. 

 

Slut om arrangementerne og deltag i ”løjerne”. Disse kan være af mere eller mindre munter 

karakter, men ved at deltage bidrager man selv l at gøre de små landsbyer interessante at væ‐

re en del af. 

 

Som antydet på forsiden kan egernet godt gøre ”kål” på havens æbler, så det gælder 

om at få dem opbevaret godt l serere nydelse. Desværre har det seneste par måne‐

der været præget af manglende regn, og dersom frugterne så er skurvede og ikke så 

ltalende, kan man jo lade dem ligge l frosten har mørnet dem (læs:  de er gået i for‐

rådnelse), for der er mange fugle, som er begejstrede for disse æbler om vinteren, når der ikke 

er så meget andet finde, dersom der ligger sne.  

 

God fornøjelse med alle september ak viteter! 

                                   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! 
Træffes bedst rsdag 
mellem kl. 10:11 
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. 
** Grundet Sogneudflugt l Roskilde Domkirke (se side 23) henvises l Glumsø Pastorat. 
 
PIAJ: Pia Abery Jacobsen.  NN: Vikar 

      Aversi     Tybjerg     Tyvelse     Sandby Vrangstrup 

September           

 4. 12.s.e. Trinita s       10:30  PIAJ *   

11. 13.s.e. Trinita s        10:30  PIAJ 

18. 14.s.e. Trinita s    Ingen **    Ingen **     Ingen **     Ingen **    Ingen ** 

25. 15.s.e. Trinita s      10:30  PIAJ *     

          

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  NN 

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

30. 20.s.e. Trinita s    10:30  PIAJ*       
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Torsdag d. 1. september: kl. 14:00 Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke 

 
BIRKEVANG  

SALMESANG OG ALTERGANG kl. 10:30 
Torsdag d. 1. september v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 

 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.    
 

 
 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 

Træffes bedst rsdag mellem 10 og 11.  
OBS. Præsten træffes telefonisk kun på mobilnr. 9243 5908 

Præstens fridag er mandag 

Måned Sted Kl. Ak vitet 

September       

01.  Torsdag Tybjerg Kirke 14:00 Senior Gudstjeneste. 

04.  12. s.e. Trinita s Sandby Kirke 10:30 Forklaringsgudstjeneste. Læs mere på side 17 

06.  Tirsdag Kirkely 18:30 Offentligt menighedsrådsmøde. 

18.  14. s.e. Trinita s Roskilde Domkirke 10:00 Sogneudflugt l Roskilde Domkirke.  Læs mere på side 17 

25.  15. s.e. Trinita s Tyvelse Kirke 10:30 Høstgudstjeneste med e erfølgende sognefrokost.      

     Læs mere på side 9 og  17 

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 
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Præstens hjørne 
 
   September måned. Sensommer synes jeg passer meget bedre l denne skønne måned end e erår. E eråret 
hører l oktober måned e er min mening. Jeg holder meget af e eråret, men sensommeren er også en helt 
særlig års d. Et dspunkt, hvor farverne begynder at blive dybe. Bladene får lige så langsomt andre farver end 
forskellige nuancer af grønt. I sensommeren kan vi være heldige og få godt vejr. Det kan være lange, lyse dage 
med en himmel så blå, at det næsten ikke er l at fores lle sig.  
   Og så er det høs d. Markerne er høstet for et godt stykke d siden, men der er meget andet, der skal høstes i 
september. Det vil der være mulighed for at se l høstgudstjenesten i Tyvelse Kirke den 25. september kl. 10:30.  
   September får mig al d l at tænke på den dejlige sang af Alex Garff, så jeg kunne ikke lade være med at skri‐

ve lidt om den og gengive den her. 

Septembers himmel er så blå 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårs de. 

Den unge rug af mulden gror 

med grønne lyse klinger 

men storken længst af lande fór 

med sol på sine vinger. 

 

Der er en søndagss lle ro 

imellem træer og tage 

en munter glæde ved at gro 

som var det sommerdage. 

Og koen rusker i sit græs 

med sa en om sin mule, 

mens bonden kører hjem med læs, 

der lyser solskinsgule. 

 

Hver stubbet mark, vi s rrer på 

står brun og gul og gylden, 

og røn står rød og slåen blå 

og purpursort står hylden. 

Og georginer spraglet gror 

blandt asters i vor have, 

så rig er årets sidste flor: 

oktobers offergave. 

 

De røde æbler løsner let 

fra træets træ e kviste. 

Snart lysner kronens bladenet 

og hvert et løv må briste. 

Når a ensolen på sin flugt 

bag sorte grene svinder 

om årets sidste røde frugt 

den tungt og mildt os minder. 

 

At flyve som et forårsfrø 

for sommerblomst at blive 

er kun at visne for at dø 

kan ingen frugt du give. 

Hvis modenhedens milde magt 

af livet selv du lærte 

da slår bag falmet rosendragt 

dit røde hybenhjerte. 

Septembers Himmel er så blå  
   Alex Garff skrev sangen en søndag morgen på Ry Højskole. Digtet 
fanger meget nærværende farver, lyde og fraværet af travlhed og 
planer for dagen på en s lle septemberdag. I den søndagss lle ro er 
der plads l en særlig opmærksomhed og refleksion, og netop det må 
være meningen med livet. Komponisten O o Mortensen har skrevet 
den smukke melodi. 
 
Den første e erårsmåned 
   E eråret er netop begyndt. Det er september og søndag. Derfor er 
der helt s lle. Og himlen er virkelig særlig blå. Eller sådan oplever man 
det, fordi støvpar klerne fra varmen i sommermånederne forsvinder, 
og lu en bliver renere og mere klar.  
 
Storke, bønder og køer der gumler 
   I den søndagss lle ro er der plads l en særlig opmærksomhed. Alex 
Garff peger på det, enhver kan se og høre. Himlen er blå, lærken syn‐
ger stadig, den nyplantede vintersæd med rug er fremme. Storken? – 
Den skal man være heldig for at se i Danmark. Men det kan lade sig 
gøre enten på en af landets få storkereder eller bare sådan på en 
græsplæne. Så hvis I ved, hvor I skal lede, kan I også være heldige at få 

Digtet vil kunne holde længe 
   De brune og gyldne stubbede marker, rød røn, blå slåen, purpursort 
hyld, spraglede astersfarver, røde æbler, løv der visner, og solen, der 
går ned om a enen, det holder forhåbentlig de næste 100 år med. 
Alex Garff skrev sangen på Ry Højskole 
   Alex Garff (1904 – 77) var forfa er, oversæ er og gymnasielærer på 
Randers Statsskole og senere på Aurehøj Gymnasium.  
Han havde været gæst på Ry Højskole nogle dage og boede med ud‐
sigt l Møllesø. Gik han op ad trappen i Tårnet, kunne han l venstre 
se Ejer Bavnehøj og l højre Himmelbjerget. Rundt om ham lå de hø‐
stede marker, og i højskolens have sås hylden, æbletræerne og alle 
blomsterne. Og over ham var himlen ganske sikkert høj og blå.  
 
Søndagss lheden på en livlig højskole 
   Fordi han var gæst på en højskole fyldt med mennesker og med 
masser af liv, var den s lhed, han oplevede en søndag morgen, også 
ganske særlig. Han præsenterede sit helt nye digt under morgen‐
kaffen den søndag i Ry.  
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Velkommen på 

Så er skoleåret '22/'23 i gang!  
Vi havde en dejlig første skoledag, som dog nær var regnet væk i akut opståede byger, men da bør‐
nene skulle samles på plænen e er d sammen i klasserne, skinnede solen, som var det bes lt l 
lejligheden, hvilket den fortsa e med resten af dagen. Flaget blev hejst, alle børnene kom lbage ind 
af lærernes æresport, og der blev sunget i vilden sky inkl. fødselsdagssang, da første skoledag jo også 
var skolens 11‐års fødselsdag. Og så er der jo 1.klasses overrækkelsen af roser, som jo nok er en af 
dagens mest imødesete tradi oner. 1.kl. byder den nye børnehaveklasse velkommen i skole med en 
rød rose, som symbolsk bliver returneret om små ni år, når den nuværende 1.klasse går ud af  
9.klasse. 

Tybjerg Privatskole har jo et 
mo o, som hedder Fælles‐
skab, Trivsel og Høj Faglig‐
hed, hvilket der arbejdes ud 
fra hver dag. Den første 
fredag e er sommerferien 
blev alt dog sat ind på fæl‐
lesskab og trivsel med Store 
Trivselsdag, hvor samtlige 
skolens elever blev inddelt i 
hold med et barn fra hver 
årgang på hvert hold, og så 
 

 skulle der løses opgaver i fællesskab. Det var en dejlig dag, hvor stor og lille lærte hinanden bedre at 
kende og på det grundlag, kommer den høje faglighed langt nemmere.  
 
Midt i august tager hele ind‐
skolingen på udeskole‐tur l 
Kalvehave Labyrintpark. Det 
bliver garanteret en spæn‐
dende tur, hvor der kan ar‐
bejdes videre på de gode tak‐
ter fra trivselsdagen.  
Sidst på måneden a oldes 
skoleårets første hyggea en 
for mellemtrinnet, og der er 
dømt gamer‐ og wellnes‐
sa en. Det er et velafprøvet 
koncept, som al d er en stor 
succes, så vi ser frem l en rig g hyggelig a en med rødderne i 4.‐6.klasse. 
 
Med sensommervenlige hilsner,  
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen                                                                   Fotos: Tybjerg Privatskole 
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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. 21. september 
     D. 26. oktober 
     D. 23. november    
 
 

                                                                 HVERDAGSMAD 
  
Tirsdag d. 6. sept. Italienske kødboller i tomatsovs. Små italienske kødboller i tomatsovs serveret over                            
                      penna pasta. Som lbehør en salat med grillet squash og blandet grønt. 
 
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 

HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 10:30 I TYVELSE KIRKE 

 I år foregår høstgudstjenesten Tyvelse Kirke. Høstgudstjenesten er en familie– og festgudstjeneste,  

hvor vi takker for årets høst.  

Traditionen tro vil vi bede børnene om at medbringe frugt eller grønt fra 
haven –måske marmelade/syltede bær/grøntsager, som sammen med 
dagens kirkepynt vil blive solgt på en auktion efter gudstjenesten.  
Det indkomne beløb vil blive overført til Danske Hospitalsklovne. 
Kan man ikke deltage i høstgudstjenesten eller bringe grønt/frugt fra ha-
ven til auktionen, er man velkommen til at donere et beløb via kirkens Mo-
bilePay 48063 mærket Høst 2022. 

 
Ovenstående foto er fra høstgudstjenesten sidste år i Sandby, hvor auktionen indbragte 2.085 kr. til Hospi-
talsklovnene - det må kunne gøres bedre i år!! 

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i præstegården.  
Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 

Tilmelding til frokosten nødvendig. Henv. til Bente Vistisen,  
mail bentevistisen@hotmail.com senest d. 20. september 

  
På gensyn i Tyvelse Kirke. 
Menighedsrådet 

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. 
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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 
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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. 
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Tømrermester  
Søren Dahl Jensen 
 
Klintemarksvej 2 
Tybjerg 
4160 Herlufmagle 
 
Tlf. 2972 3467 
sdj@klinten2.dk  www.klinten2.dk  
 
Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 
 

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

 
 

Mail: phoeym@gmail.com 
www.malmstedtfotografi.dk 
 
 

Tøv ikke med at ringe eller 
skrive for nærmere info:  
Tlf.: 5177 7696 
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Månedens salme september:  DDS 112 Min sjæl, du Herren love 

Min sjæl, du Herren love, 

hans navn mit hjerte frydes ved; 
i kor med fugl i skove 

lovsyng med tak hans miskund‐
hed! 

Han råded på din vånde bod 
og al din skyld forlod; 

han l sin barm dig drager, 
dit banesår er lægt; 

den hvile, dér du smager, 
gør ung trods alders vægt; 

han ski er ret og tager 
fortrykte i sin varetægt. 

 
Han os har åbenbaret 

sin vilje og sit sandheds ord; 
sin Søn han ikke spared 

og sendte fred med ham l jord; 
hans nåde er så rigt et væld, 

som gav i gry og kvæld 
de bange sjæle trøsten, 

der søgte ham i nød; 
som glæden er om høsten, 

hans fred er himmelsk sød; 
så ernt som vest fra østen 

vor synd er sænkt i havets skød. 
 

En fader vil forbarme 
sig over sine egne små, 

og Herren gav os arme 
sit fadernavn at kalde på; 

vor skabning kender han og ved, 
at al vor herlighed 

er græsset lig på ager, 
i morgen er det hø, 

en rose fin og fager, 
der du er for at dø, 

et løv, som vinden jager, 
så er vor lod på verdens ø. 

 

Guds miskundhed alene 
grundfæstet står i evighed; 

sin kårne brud den rene 
fra slægt l slægt han holder ved, 

dem, som bevaret har hans pagt, 
hvem kronen er lsagt, 

hvor engle hist i kæde 
om Himmel‐tronens glans 

Gud Herrens pris udkvæde 
for livets sejerskrans. 

Min sjæl, istem med glæde: 
Al æren er og bliver hans! 

I september fejrer vi høsten med høstgudstjenester i landets kirker. Da 
høstgudstjenesten i moderne d har tabt sin umiddelbare lknytning l 
høsten, er det snarere en lovprisningsgudstjeneste, hvor vi takker for natu‐
rens gavmildhed og skaberværkets skønhed.  
 
Tidligere brugte man Mikkelsdag (29/9) l fejring af høsten. Det er dagen 
for ærkeenglen Michael, der var én af bibelens ærkeengle og en skytsengel 
for israeli erne. Han er med dem i kamp, også i de sidste der inden dom‐
medag. Det kan man læse om flere steder, f.eks. i Johannes Åbenbaring i 
det nye testamente, som handler om de sidste der på jorden, inden Gud 
skaber en ny himmel og en ny jord. Her er Mikael den, som går i 
krig mod Satan og styrter ham l jorden. 
 
I det nye testamente kan vi også læse om høsten, der flere steder bruges 
som billede på dommedag eller på Gudsrigets udbredelse i verden. Høsten 
bliver nogle gange brugt l at sammenligne Guds rige med afgrøder. I nye 
testamente er flere eksempler, f.eks. lignelsen om sennepsfrøet og sæde‐
kornet. Når den er inde og frugten er moden, høster Gud så sine afgrøder. 
Illustra onen viser et kalkmaleri fra Keldby Kirke på Møn, der illustrerer 
denne lignelse. 

 
Som månedens salme har jeg valgt en 
takke‐ og lovsang fra salmebogens før‐
ste afsnit, nemlig nr. 12(Min Sjæl du 
Herren love). Salmen er oprindelig skre‐
vet af den lutherske sognepræst i Kö‐
nigsberg Johann Gramann, med lnav‐
net Poliander. Den blev oversat l 
dansk og optaget i den første danske 
salmebog i 1569 og er senere blevet 
omdigtet flere gange. 
Salmen er en takkesalme for Guds store 
miskundhed og barmhjer ghed. I vers 1 
opfordres vi l at lovsynge Herren. Han 
tager os i sin besky else, giver os hvile 
og hjælper og besky er de svage. 
 

 
Guds store nåde, der al d er l stede, viser sig ved, at han gav sin søn for 
vores skyld, for at vi ikke skulle fortabes.  
 
Som mennesker er vi svage og forgængelige. Menneskets liv er med et bille‐
de fra Esajas, som græsset på marken, der visner og bliver l hø.  
Hans miskundhed eller godhed står derfor urokket l evig d for dem, som 
holder sig l Gud og bliver de »kårne«, det vil sige udvalgte. Til sidst opfor‐
dres alle l at istemme »Al æren er og bliver hans!« (v. 4). 
 
Organist Flemming Mørk Pedersen. 
 

Foto: kalkmalerier.dk 
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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 

 

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 farligt 
at tage med bus hjem fra Tybjerg Privatskole. Om e ermiddagen kommer busserne ikke mere ind 
foran skolen i Tybjerg Bygade, men standser på Tybjergvej på modsa e side af vendepladsen, 
hvore er chaufføren skal s ge ud og følge børnene over vejen l inds gning. De e skyldes angi‐
veligt 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. 
 
Ja, derne ski er, og i Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn er vi p.t. lidt lbageholdende med nye 
arrangementer, da vi har fået forynget vores bestyrelse, som vil søge andre græsgange og nye 
samarbejdspartnere, og det skulle glæde nogle af os gamle, hvis det kan lykkes. Mere kan jeg ikke 
røbe nu, da forhandlingerne er i star asen, men vi glæder os over, at yngre kræ er vil tage over 
med nye ideer og fortsæ e den posi ve udvikling i vores lokalsamfund.  
 
Venlig hilsen 
Jørn Haaber Chris ansen, formand 
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F   T  F  

Mandag den 3. oktober kl. 18.30  
 

STEGT FLÆSK MED PERSILLESSOVS - AD LIBITUM! 

Pris inkl. kaffe/te & hjemmelavet æblekage:  
                       Voksne: 125 kr. 
                       Børn:       60 kr. 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

                  Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 

OBS! 
Der har førhen været tradi on for, at Tybjerg Folkedansere denne a en byder op l dans 
(les Lancier), men da der er flere og flere, som lmelder sig  fællesspisningen, vil  
dansepladsen i forsamlingshuset blive for trang. Derfor danses der ikke forsamlingshuset, 
men i gymnas ksalen på Tybjerg Privatskole e er spisningen. Der udleveres æblekage‐
madpakker, som kan nydes på skolen. Der vil således være fuld valuta for pengene, selvom 
man forlader huset e er spisningen! Se i øvrigt side 21. 

Tilmelding skal ske via SMS l 4095 0841 
Senest d. 23. september 
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SEPTEMBER  
 

1. kl. 14:00 Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke.  
E er en meget lang pause kan vi nu a er lbyde en seniorgudstjeneste. Alle er velkomne.  
Vel mødt! 
 

4. kl. 10:30:Forklaringsgudstjeneste i Sandby Kirke.  
Gudstjenesten henvender sig dels l konfirmanderne og deres familier og l alle andre, som udover at de gerne 
vil gå i kirke, kunne tænke sig at vide, hvorfor vi gør det ene og det andet. Simpelthen trænger l en forklaring 
på, hvorfor de forskellige ng sker på den måde, som de gør.  
 
17. kl. 09:00 Pilgrimsvandring langs med Stevns Klint 
                     Vandring med historisk tema 
Denne pilgrimsvandring tager sit udgangspunkt i forfa eren Mar n A. Hansens store historiske værk: ”Orm og 
Tyr”. Mar n A. Hansen har inddraget Stevns Klint i ”Orm og Tyr”.  
Mens vi går langs klinten, vil der blive læst op fra bogen.  
Vi mødes ved fyret og går 12 km langs vandet.  
Jeg glæder mig l at se jer og l at læse fra Mar n A. Hansens skønne værk om vores historie! Det koster ikke 
noget at deltage.  
Turleder: Pia Abery Jacobsen, tlf: 92435908, e‐mail: piaj@km.dk 
 

21. kl. 19:00 Foredrag om pilgrimsvandring ved Pia Abery Jacobsen i Vemmelev Sognegård, Fruegade 19, 
4241 Vemmelev.  
De e foredrag vil sæ e ord på begrebet pilgrimsvandring, suppleret med billeder, egen erfaring og oplevelser 
på vandringerne.  
 

25. kl. 10:30 i Tyvelse Kirke: Høstgudstjeneste, auk on og sognefrokost 
I år foregår høstgudstjenesten i Tyvelse Kirke. Høstgudstjenesten er en familie – og festgudstjeneste, hvor vi 
takker for årets høst.  
DET VILLE VÆRE DEJLIGT, HVIS BØRN FRA BYEN HAVDE LYST TIL AT KOMME I KIRKE MED FRUGT ELLER GRØNT 
FRA HAVEN – MÅSKE MARMELADE/SYLTEDE BÆR/GRØNTSAGER, SOM SAMMEN MED DAGENS KIRKEPYNT VIL 
BLIVE SOLGT PÅ EN AUKTION EFTER GUDSTJENESTEN. OVERSKUDDET VIL GÅ TIL ET GODT FORMÅL.  
Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig høj d med fast plads i kirkeårets kalender. Men i mange kirker markeres 
høs den med en høstgudstjeneste, som a oldes en søndag i august eller september måned. Ved gudstjene‐
sten synger vi bl.a. de kendte høst– og e erårssalmer som: Vi pløjed’ og vi så’de og Nu falmer skoven trindt om 
land.  
E er gudstjenesten vil der være sognefrokost i Tyvelse Præstegård. Tilmelding senest den 20. september l: 
Bente Vis sen på: bentevis sen@hotmail.com. Det koster ikke noget at deltage.  
 

OKTOBER 
 
2. kl. 10:30 Pilgrimsgudstjeneste med e erfølgende pilgrimsvandring i Tybjerg Kirke og Tybjergskoven.  
Turen er dels for de nye konfirmander og dels for dem, der kunne være nysgerrige på at opleve en pilgrims‐
gudstjeneste og en pilgrimsvandring. Det er kort sagt for alle.  
Vi går en tur på ca. 6 km og forventer at være færdige senest kl. 13. E er vandringen vil der blive serveret sand‐
wichs l deltagerne. 
26. kl. 19:00 i Tybjerg Kirke. Koncert med Ink, bistået af sangerinden Louise Trojahn.  
 

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.  

 
Specifika on på de kirkelige ak viteter i september og oktober 
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FÆLLESSPISNING 
 

SANDBY VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 

inviterer l fællesspisning 

 
FREDAG D. 30.09.2022 kl.18.30 

 

 hvor vores lokale kok, Torben, har sammensat en spændene menu  

Spinatroulade m/tunmousse 
Intervalstegt oksefilet 
Hjemmelavet is 

 
Kaffe m/hjemmebagte småkager 

 
Ved kaffen spiller Kim  nogle  sange 

 
                                         Medbring venligst selv drikkevarer 
 
          Kom l en al d hyggelig a en 
 
                         Pris pr. person kr. 175,00  - børn under 12 år gra s 
                                            Alle er velkomne! 
 

Tilmelding senest d. 26. september l  Kim tlf.  4014 2228   
eller ll Aage på e-mail aage@rugbjerg.dk 

Med venlig  hilsen 
Bestyrelsen 
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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 

 

 

Tybjerglille Bakker d. 19.08.2022 

                             Ingen PFAS i drikkevandet fra Tybjerglille Bakker Vandværk 

”Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er 
fundet PFAS‐forbindelser i vores drikkevand”, siger Johnny E. Sørvin, vandværksbestyrer/formand 
ved Tybjerglille Bakker Vandværk.  
”Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet 
PFAS‐forbindelser – er taget afgang vandværk og ude ved forbrugernes vandhaner.  
Hos to forskellige forbrugere på vores ledningsnet/ på to steder, udtager vi vandprøver, og resulta‐
tet viser, at vandet er helt rent – også for PFAS. Den viden er vi naturligvis glade for at dele med 
vores forbrugere. Især aktuelt, da der i medierne er meget fokus på PFAS‐fund flere steder”.  
 
Yderligere informa on  
Gå l vandværkets hjemmeside www.tybjerglillebakkervand.dk for yderligere informa on. 
Kontakt Tybjerglille Bakker Vandværk 
Telefon 2095 2355.  
Vandværksbestyrer/formand  
Johnny E. Sørvin 

   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  
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Det stod at læse i Sognebladet oktober 2001   SB 
 40 år 

 
Tybjerg og Omegns Folkedansere  starter sæsonen mandag d. 12. september 
i gymnas ksalen på Tybjerg Privatskole kl. 19:30 og introducerer med en gra s prøve me. 
Husk ski esko af hensyn l salens gulv. Er man blot nysgerrig, er man også velkommen. 
 
Mandag d. 3. oktober skulle der have været a oldt den tradi onelle Les Lancier-a en i 
Tybjerg Forsamlingshus, hvor der indledes med fællesspisning (se side 16). Da  der imid‐
ler d er flere og flere, som lmelder sig den gode na onalret, stegt flæsk med persillesovs, 
bliver pladsen for trang l, at vi kan danse les lancier og flere andre danse.  
Derfor går vi e erspisningen l skolen, hvor vi danser og i pausen nyder vi ”madpakken” i 
form af æblekage, som bliver udleveret l os e er spisningen. 
 
Kom l en munter og hyggelig a en ‐  
der er kaffe/te med æblekage  i pausen. 
 
Med venlig hilsen 
Tybjerg Folkedansere 
 

Forsiden af Sognebladet oktober 
2001 var prydet af de e foto i 
anledning af, at den nye udstyk‐
ning, Bjergbakken nu blev taget i 
brug.  
Det første hus, et svensk træhus, 
blev opført om rsdagen, og alle‐
rede om fredagen var det indflyt‐
ningsklart! 
 
Bygherrerne var Sigrid og Erik 
Mandrup. 
 
Det gik here er hur gt med at få 
Bjergbakken bebygget, og der er 
vist kun et par tomme grunde 

lbage. 
 
Kilde: Sognebladet okt. 2001 
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Følg Tybjergspejderne på Facebook.   

Ledere i Tybjergspejderne 
6 ‐7 år Bævere:  S ne 
8 ‐10 år Ulve: Mikael  
11 –13 år Junior: Me e 
14 ‐17 år Senior: Me e 
 
Gruppeleder i Tybjerg: 
Helge Christensen 
Tlf. 5550 0605. hbc@dlgmail.dk 

Program for Tybjergspejderne 
 
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00 
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle. 
 
Spejder for en dag: 
Onsdag d. 14. sept. kl. 17:00 –19:30 
i Spejderhy en, Bjerghakken 26 

Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Tybjerg spejderne a older spejder for en dag  d. 14. september 2022 kl. 17:30-19:00 
i Spejderhy en på Bjergbakken 26, Tybjerglille bakker.  

Alle er velkomne l at komme forbi l en snak eller prøve spejderarbejdet.  
På vegne af ledergruppen hos Tybjerg spejderne 
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Søndag den 18. september 2022 
 

arrangerer Menighedsrådet for Tyvelse Pastorat udflugt l Roskilde. 
 

Alle er velkomne!! 
 

Programmet er som følger: 
 

Deltagelse i højmessen i Roskilde Domkirke kl. 10.00 
Frokost – bestående af 3-re ers menu – i Bryggergården kl. 12.00 

Rundvisning i Roskilde Domkirke kl. 15.00 
 

Der arrangeres bustransport med opsamling dels ved Kirkely i Tybjerg 
(afgang kl. 8.30), dels ved præstegården i Tyvelse (afgang kl. 8.40), og man 
sæ es af samme sted henholdsvis ca. kl. 17.30/17.40. 
 
Desværre er der ikke så mange penge i kirkekassen i år, så der bliver fuld brugerbetaling, og 
det bliver ikke billigere, hvis nogen nu tænker, at de selv vil køre l Roskilde, for bussen skal 
betales under alle omstændigheder. 

 
Prisen for denne udflugt vil være kr. 625 pr. person, og derfor er jeg nødt l at vide, om der 

i det hele taget er nogen, der vil med. Turen vil kunne gennemføres ved 30 deltagere. 
 

Frokosten består af: forret rejecocktail, hovedret oksefilet med grøntsager og flødekar-
tofler og pandekager med is l dessert, drikkevarer skal betales særskilt af hver enkelt. 

 
Såfremt man har allergi overfor en eller flere former for madvarer, bedes det venligst med-

delt ved lmeldingen, så der kan tages højde herfor. 
 

Tilmelding bedes foretaget l mail inge.broms@privat.dk eller SMS l 2481 2287 med  
angivelse af navn(e) på deltagere SENEST den 4. september 2022. 

 
Med kirkelig hilsen 
Inge Broms 
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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 

De e foto er fra før ”verden gik af lave”, og landsbyen mistede sin ”Brugs”. 
Der vil i de sidste numre af bladet i år komme lidt retrospek vt over bygningens videre skæbne e er, at Super‐
Brugsen i Fensmark overtog den gamle Brugs. 
Alt l info for lfly ere i starten af 2000‐tallet og som lidt nostalgi for dem, som har boet mange år og nogle 
endda hele deres liv i ”Bakkerne”. 
 

Redak onen 
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  SB 
40 år              Det stod at læse i Sognebladet juli 1998 
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Ravnstrup Sø - høs ur med insekthoteller 

lørdag 3. september 2022 kl. 11:00 - ca. 14:00 
 

Starten af september kan godt være lidt s lle på fuglefron‐
ten ved Ravnstrup Sø, men vi mærker os småfuglenes kald, 
og skulle en trækkende hvepsevåge eller fiskeørn lægge ve‐
jen forbi – så studerer vi selvfølgelig også den! Hvis det er 
s lle og solrigt er der mange dagsommerfugle, der flokkes 
om især de sent blomstrende hjortens trøst. Vi studerer dem 
og andre insekter, og som særlig gestus l børnefamilier og 
andre krea ve sjæle slu er vi af med at bygge små insektho‐
teller, som deltagerne kan tage med hjem og sæ e op i ha‐

ven som kærkomne vinterhi for havens ellers hjemløse insek auna.  
Og l næste år vil hotellerne fungere som ynglepladser for insekter, der både kan hjælpe med at 
holde bladlusene i skak, og sam dig tjene som føde for havens fugle. 
 
Mødested: P‐pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herluf‐
magle og er en sidevej l Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet l søen 
 
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 
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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 

September er højsæson  
for høstgilderne 
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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. 

 

SEPTEMEBR 
Lør.    3. Høsttur med insekthoteller, Se s. 30    Kl. 11:00 Ravnstrup Sø 
Tir.     6. Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
Tor.    8. Kreativ Café starter sæsonen      Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Lør.  10. Hunde på Catwalken. Se s. 19     Kl. 10:00 Vinderuphøjvej 10, 
                     Sandby, 4171 Glumsø 
Man. 12. Tybjerg Folkedansere starter sæsonen. Se s. 21  Kl. 19:00 Tybjerg Privatskole 
Ons.  14. Bliv spejder for en dag. Se s. 22     Kl. 17:30 Spejderhytten  
Tor.  15. Mød Biskop Jacob Marinen, Indien.  Se . 27   Kl. 14:30 Kirkely, Tybjerg 
Lør.   17. Musik i Møllen. Martin Valsted  og jacob Andersen   Kl. 14:00 Herluflille Mølle 
Ons  21. Hverdagskaffe. Se s. 9       Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
Tor.  22. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Lør.  24. Musik i Møllen. Thomas Agergaard og Randi Pontoppidan  Kl. 14:00 Herluflille Mølle 
Fre.  30. Fællesspisning. Se s. 19      Kl. 18:30 Sandby Fors. Hus. 
Fre.  30. Gourmetmiddag v/Jensens Madcirkus    Kl. 18:30 Tybjerghus Café 
 
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 
Man. 10. Suså Husholdningsforening besøger tøjbutikken  
  ”Vos & Co.”, Torvet 4, Haslev. Se programmet i 
  Sognebladet oktober      Kl. 19:00 Torvet 4, Haslev 
Tor.  20. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
On.  26. Hverdagskaffe. Se s. 9       Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
 
NOVEMBER 
Ons.   2. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Lør.    5. Efterårsfest. Se s. 26       Kl. 18:00 Tybjerg Fors.Hus  
Tor.  17. Hverdagsmad. Se s. 9       Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
On.   23. Hverdagskaffe        Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
     
   

 

For  kirkelige arrangementer  udover gudstjenester se s. 17 


