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

Glædelig Påske 

Nu er legepladsen i Tybjerglille Bakker 
snart klar til ibrugtagning! 

Se side 16-17! 
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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: Giacomo Lindorff  
 Tlf. 2487 2441 
 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: Lærke Ingerslev 
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641 
Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129 
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. 3237 4269 
E-mail: info@schou-handel.dk  
 
 
TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK 
Formand Johnny Sørvin 
Tlf. 2095 2355 
 
 
SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Kontaktperson: Lise Nielsen 
5764 9320, mobil  2964 9317 bedst mellem kl. 17-19. 
 
 
TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
www.tybjergforsamlingshus.dk 
Formand Henrik Bjørn Christensen 
Tlf. 2225 3100 
E-mail: henrik@danskejendomsforvaltning.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: Tina Olsen 
Tlf.: 2757 2113  
E-mail: tybjerghus@gmail.com 
 
Udlejning af café: Erik Elingaard.  
mail: erikelingaard@gmail.com 
cc  til tybjerghus@gmail.com  
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet 
Booking for galleri: Pia Petersen Tlf. 5155 4900 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 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: 3514 5467. 
 E-mail: korrektur@mail.dk  
 
 
 TYBJERG OG OMEGNS 
 FOLKEDANSERFORENING 
 Formand:  Bente Sørensen 
 Tlf.:  2422 8938 
 E-mail: bentes_583@hotmail.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 
 

 
 RIDERS CUP 
 www.riderscup.dk 
 Kontaktperson: Jesper Poulsen 
 Tlf. 2070 5141 
 E-mail: jaws@waoomail.dk 
 

 

 
 SOGNEBLADETS BESTYRELSE 
 Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355 
 E-mail: sorvin@outlook.dk 
 Næstformand: Steen Sepstrup 
 E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com 
 Tlf. 2087 3317  
 Kasserer: Knud Arne Jensen tlf. 5764 2300 
 E-mail: krogsoevej2@mail.tele.dk 
      Mobil: 2065 2796 

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

 DEADLINE:  15. APRIL KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                 Forside: 
  

Forårskåde påsketegn 
 
 

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

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

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET, 
er alene brevskriverens ansvar   

og ikke udtryk for bladets holdning. 

Foråret så sagte kommer… 
 
og i år med lige så sagte lempelser i Corona‐restrik onerne. De her i bladet annon‐
cerede arrangementer kan derfor stadig kun tages med forbehold,  
 
Hvornår vi igen kan mødes lidt flere og således nærme os ”normal d”, er jo op l hver enkelt af 
os: overhold blot de aktuelle forordninger. 
Heldigvis er det blevet lladt at mødes flere udendørs, og det er Tybjergspejderne glade for; se 
blot på side 16. De inviterer oveni købet l ”Åbent Hus” alle onsdag i april! 
 
Eleverne på skolen I Tybjerg, hvor en god del af undervisningen i forvejen foregår udendørs, er 
også glade for at kunne komme i skole igen, og her er det så heldigt, at man jo har Æblehy en, 
hvor undervisningen kan foregå. Herved undgår man de plas ktelte, som ses nogle andre ste‐
der. Læs mere herom på side10. 
 
Flere udendørs lbud: Legepladsen på Smedebakken i Tybjerglille Bakker nærmer sig nu 
sin opførelse: over et par weekends i marts har en lille sej gruppe af frivillige i alle aldre ryddet 
og klargjort Verner ”Brugsmands” køkkenhave bag P‐pladsen ved Tybjerghus. Herom kan I se 
på siderne 18‐19. 
 
Inden flere af de nye lempelser kan træde i kra , skal vi fejre Påsken, som vi fejrede julen: i vo‐
res egne små bobler, men bliver vejret lunt, kan armbevægelserne blive lidt større end i decem‐
ber, hvor udendørsspisning var knapt så a rak vt. 
 
Tyvelse Pastorat har fået en ny  hjemmeside, hvor man kan få en masse gode informa oner. 
Se nærmere på side 12. 
 
Glædelig Påske!       
                                 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 
 

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

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker  
Annette Olsen tlf.: 2129 2292 
e-mail: tybjergkirke@mail.dk 

Graver for Sandby og Vrangstrup Kirker: 
Mona Johansen tlf.: 5121 4389 
E-mail: sandbykirke@mail.dk 
 
Gravermedhjælper: Theis Nielsen. 
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          Aversi                           Tybjerg                       Tyvelse                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

 

 

*Højmesse med altergang. Ved de øvrige gudstjenester, som også er af en halv mes varighed, er der p.t. grun‐
det restrik onerne ikke altergang. Grundet samme restrik oner er antallet for kirkegængere ind l videre: 

Aversi Kirke: 10, Tybjerg Kirke 16, Tyvelse Kirke 6, Sandby Kirke 13 og Vrangstrup Kirke 5.  
Disse tal er også gældende for dåb, bisæ elser og jordfæstelser. 

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøffer 
*Højmesse 
**Læs nærmere I næste måneds blad 

 
HVORFOR ER DER I APRIL OG MAJ KUN GUDSTJENESTER I TYBJERG OG SANDBY KIRKER? 

Corona sæ er en stopper for mange ng – åbenbart også for antal kirkegængere. Vi oplevede i starten af 
året, at der slet ikke var nogen, der havde lyst l at besøge kirken, opleve en gudstjeneste og høre Guds Ord 
i Pia’s fortolkning. 
Vi søgte derfor Næstved Provs  og Roskilde S  om lladelse l at inds lle gudstjenesterne, så længe Den 
danske Regering anbefaler nedlukning, men det fik vi ikke lov l. Derfor har vi beslu et, at gudstjenesterne i 
den kommende d vil veksle mellem Tybjerg Kirke og Sandby Kirke, da disse to kirker er de største i vores 
pastorat og derfor har plads l flest kirkegængere. 
Vi håber på forståelse for denne beslutning, og tro mig – vi glæder os rig gt meget l, at vi igen kan holde 
gudstjenester i alle vores fem smukke kirker.  
 
På Menighedsrådets vegne, Inge Broms. Formand 
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SØVANG 
Altergang og salmesang første torsdag  i måneden kl. 14:00 

AFLYST PGA. RISIKO FOR VIRUSSMITTE 
 

BIRKEVANG 
Altergang og salmesang første torsdag i måneden kl. 10:30 

AFLYST PGA. RISIKO FOR VIRUSSMITTE 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen  
Friweekend 17.-18 april; begge dage inklusive 

Præstens fridag er mandag 

CORONA OG KIRKEN 
 
Lige nu er en svær d, fordi kirkerne holder åbent, men de fleste kirkegængere ikke tør komme på 
grund af Corona. Hos præsten er der ikke lukket ,og hvis man er bange for at møde op af hensyn l 
smi e, kan man al d ringe l mig.  
 
Der kan være mange tanker, som trænger sig på i en d, hvor vi er isoleret fra hinanden. Der kan 
være ensomhed og tristhed. Ikke mindst på denne års d, hvor det er koldt, når vi går udenfor, og 
vi ikke har set solen ret meget.  
 
Du kan ringe eller skrive l mig på: 9243 5908 eller piaj@km.dk.  

 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 
 

De offentlige menighedsrådsmøder foregår p.t. uden offentlig adgang grundet forsamlingsre-
strik oner. Næste møde er rsdag d. 20 april. 

I skrivende stund er der ingen ændringer i forhold l dligere hvad angår corona restrik oner. Det 
betyder, at der ind l videre kun er gudstjenester i Sandby ‐ og Tybjerg Kirker. Og at vi ind l videre 
ikke arrangerer andet end formiddagsgudstjenester på søn‐ og helligdage.  
 
Det er derimod blevet muligt at læse alle prædikener på Facebook på siden: Tyvelse Pastorat og 

på hjemmesiden: Tyvelse Pastorat: tyvelse‐aversi‐tybjerg‐vrangstrup‐sandby pastorat.  

Pia Abery Jacobsen 
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Præstens hjørne 

Denne måned starter med den store høj d: påsken. Jeg er udmærket klar over, at den nok ikke kom‐
mer l at være ”som den plejer”, men vi kan håbe, at påsken i år bliver mindre nedlukket end for et år 
siden.  
Dengang var alt jo lukket ned. Sådan er det ikke helt – forhåbentlig – a ængigt at smi etallene. De e 
år med corona har ændret meget i vores land. Vi har lært nye ord: smi etal, flokimmunitet, sam‐
fundssind og kunsten at bære mundbind.  
Midt i alt det svære skal vi glæde os over, at smi en stadigvæk er under kontrol, og vi ikke har døds‐
tal, der er sammenlignelige med tallene i mange andre lande.  
Uden at ville forklejne de mange nega ve sider ved pandemien, hvor isola on og depression er et par 
af de mere alvorlige, så vil jeg være posi v og glæde mig over de mange forårstegn, der allerede har 
vist sig: krokus, lærker og viber.  
Og foråret hjælper heldigvis på smi en, sam digt med at flere og flere af os bliver vaccineret! Vi hå‐
ber på et forår/en sommer uden nedlukning og forsamlingsforbud.  
Corona eller ej: påske er det. Og påske vil vi fejre så godt vi kan. Som det p.t. ser ud, så vil det være 
mest hver for sig.  
 

Påsken er årets store drama 
 
Skærtorsdag: Det sidste mål d, hvor Jesus sidder sammen med sine disci‐
ple og fortæller dem, at en af dem – Judas – vil forråde ham.  
Langfredag: Den tunge, forfærdelige dag, hvor Jesus bliver s llet for rådet, 
dømt l døden og korsfæstet.  
Påskedag: langfredags modsætning. Jesus ligger ikke længere i klippehu‐
len, hvor han er blevet lagt e er sin død på korset. Graven er tom – Jesus 
er opstanden! 
2. påskedag: To af Jesus’ disciple går mod Emmaus og taler om at deres 
leder er død. En tredje mand – en fremmed – slår følge med dem. Da de 
om a enen skal spise og den fremmede bryder brødet opdager de at det 
er Jesus og han bliver usynlig for dem. Men de bliver klar over, at han ikke 
er død.  

Påskepilgrimsvandring 
 

På hjemmesiden for Tyvelse Pastorat og på Facebook siden ligger der en påskepilgrimsvan‐

dring, som man kan printe og dere er gå alene eller i små grupper. Jeg håber, at der er nog‐

le, som vil lade sig inspirere, nu hvor vi stadigvæk ikke må gå sammen mere end fem perso‐

ner ad gangen.  
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Tybjerg Forsamlingshus 
 Tybjerg Forsamlingshus Stø eforening 

 
Ordinær generalforsamling for begge foreninger aflyses 

 
Da foreningernes vedtægter ikke giver mulig for udsæ else af generalforsamlingerne, oplyser formændene 
hhv. Henrik Bjørn Christensen og Steen Christensen, at generalforsamlingerne ”bare” aflyses. Når der bliver 
genåbnet e er Corona‐restrik onerne, vil bestyrelserne overveje, om det giver mening at a olde ekstraordi‐
nære generalforsamlinger. 
 
Foreningernes medlemmer er via mails blevet orienteret om de e. De har også mulighed for at meddele be‐
styrelserne, at de anmoder om en a oldelse af ekstraordinære generalforsamlinger. 

 
Hør de spændende postcast-samtaler fra Rønnebæksholm 

 

 
  I februar startede de spændende og interessante postcast‐samtaler på Røn‐ 
  nebæksholm.  
 

                                                                
 
 
 
 
  
 
 
 

Følg gerne selv med via Maries Rum, som kan downloades såre enkelt: man taster blot Maries 
Rum i søgefeltet på Google! God fornøjelse ‐det er ly eværdige samtaler! 

April måneds gæster indledes d. 10. af skuespiller Søs Egelind, som den 24. 
april e erfølges af skuespiller Thure Lindhardt. 
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          KINO KIRKELY 
                                        Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg 

Caféen byder på hverdagsglæder… 
så snart vi får lov l at samles igen! 

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 fore-
s llingen. Dét kan vist ikke gøres billigere i ”hjemmebiografen”. 

MENS VI VENTER, VENTER og venter lidt endnu 
 
Ved redak onens afslutning  (d. 23. marts) var der åbnet lidt for 
antallet af deltagere i offentligt regi: fra fem op l 10 personer, 
når det vel at mærke foregår udendørs. 
 
Da Kino Kirkely ikke just er en drive‐‐in biograf, må vi desværre 
igen have ”skuffejernet” frem og udsæ e de svært hyggelige 
filma ner i Kirkely, ind l det igen  er lovmedholdeligt at kunne 
samles uden, at der skal tælles. 
 

Forhåbenligt vil annoncen i majudgaven  af Sognebladet bringe det store smil frem igen således, 
at der kan blændes op for ”Gys i Blomsterbu kken”.  
 
I ønskes alle en rig g god og glædelig Påske med flere smilende end grædende æg. 
 
Filmoperatøren og Piccolinen  
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Glædeligt forår  
 
Så blev det også de større elevers tur l at vende lbage l skolen ‐ ind l videre dog kun en enkel dag 
om ugen. 
Derfor er planen, at frem l påske kommer eleverne i 5.‐8. klasse én klasse pr. dag mandag‐torsdag. 
9. klasse møder ind hver anden uge. 
Skolen har arbejdet på højtryk for at få det hele l at gå op nu med både små og store elever, men vi 
glæder os MEGET l at se alle igen.  

 
Skolen opfordrer kra igt l at elever på 12 år og op, har et nega vt testre‐
sultat ved fremmøde, og at testresultatet højest er 72 mer gammelt. 
Aller bedst testes 2 gange ugentligt.  
 
Skolen er p.t. i dialog med Næstved Kommune ang. deres testprogram, 
hvor det om muligt, således vil blive muligt at teste eleverne på skolens 
område af eksterne uddannet testpersonale. Vi afventer en lbagemelding 
om diverse detaljer.  
 
De mindste elever har fået en god, fast og genkendelig hverdag, og i SFO 
skal alle klasser fortsat blive i deres ldelte zoner.  
 

Ministeriet anbefaler nu at generalforsamlinger foreløbig bliver udsat 
l e er d .5 april. 

Hvilket gør, at vi nu (igen) har rykket vores l onsdag den 14. april for 
både Stø eforeningens generalforsamling kl. 18:30 og Tybjerg Privat‐
skoles generalforsamling kl.19.00 
 
Med håbet om et dejligt forår 
Skolen og Bestyrelsen 

Fotos: Kenneth Oksborg 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Søndag d. 16. maj kl. 14.00 

 
i Caféen Smedebakken 32b, Tybjerglille Bakker. 

 
TILMELDING. Grundet at vi på indkaldelsestidspunktet ikke kender Corona-restriktioner, 

er indkaldelsen med forbehold for disse, og desuden er det vigtigt at du 
 

senest torsdag d. 13. maj 
 

tilmelder dig på tybjerghus@gmail.com eller SMS Tina på 2757 2113. 
 
Såfremt antallet af tilmeldte overstiger det aktuelle tilladte antal deltagere, vil generalfor-
samlingen blive udsat. 
 
Dagsorden jf. vedtægterne: 

Valg af dirigent. 
Valg af referent. 
Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Godkendelse af 

- Regnskab for perioden  01.10.2019.-30.9.2020. 
Fremlæggelse af forslag til årsbudget og til årskontingent. 
Indkomne forslag. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af bestyrelsessuppleanter 
Eventuelt. 

 
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, på mail til: 
tina.tybjerg@gmail.com,  eller pr. brev til: Tina Olsen, Plantagevej 4, Tybjerglille 
Bakker, 4160 Herlufmagle. 
 

Foreningens regnskab er tilgængeligt på hjemmesiden: www.tybjerghus.dk 
                

——————————————————————————————- 
 

Inden generalforsamlingen er foreningen vært  
ved et let frokosttraktement kl. 12.30.  

 
Drikkevarer til frokosten og under hele generalforsamlingen  

kan købes til caféens normale priser. 

TYBJERGHUS 
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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 
 

Ny hjemmeside for Tyvelse Pastorat 
 

Portræt af webmasteren, journalist Anne‐Grethe Guldfelt, Skelby. 
 

Tak for at have fået lov l at være med l at informere og fortælle historier om Tyvelse 
pastorats fem sogne på hjemmesiden på www.tyvelse‐aversi‐tybjerg‐vrangstrup‐
sandby.dk  og på Facebook Tyvelse Pastorat. 
Det har jeg gjort før – altså skrevet historier fra pastoratet, for eks. om Me e og Ullrich 
Rössings værker i kirkerne, om Abel Schrøders altertavler, skrevet interviewes med Kaj 
Lehrrmann i Aversi og Povl Heitmann Møller i Tyvelse.  

 
Der begyndte mit arbejdsliv som journalist, som journalist på Næstved Tidendes Suså‐redak on.  
E erfølgende blev det l nogle år på Regionalradioen fra Næstved, som P4 hed engang. E er 20 år 
som nyhedsjournalist i Danmarks Radio ‐ de sidste 10 på Radioavisen ‐ har jeg siden 2000 været jour‐
nalist i eget regi både på Sjælland og Bornholm. Al d med udgangspunkt i glæden ved at formidle og 
fortælle gode historier.  
Det er blevet l mange og meget forskellige opgaver, også ud over journalis kken, for eks. en periode 
som kirketjener i nabopastoratet ved Glumsø‐Bavelse‐Næsby kirker, hvor jeg også har fået l opgave 
at opdatere Glumsø’s hjemmeside. 
Jeg glæder mig l at være med l at formidle og fortælle om, hvad der foregår i de fem sogne på pa‐
storatets digitale medier, og håber på et rig g godt samarbejde, så vi sammen kan formidle l hinan‐
den, hvad der sker i området. Det er jo sådan, at ’hvis ingen siger noget, er der ingen, der hører no‐
get’.  

Så skriv gerne eller send billeder på mail ag@guldfelt.dk eller ring 5545 0545, hvis du oplever noget i 
sognene, som alle gerne må få fornøjelse af. 



13 

 

Tybjerglille Bakker 
Tlf. 5764 2018 

info@susaa-auto.dk 

 Repara oner 
 Forsikringsskader 
 Prøvesta on 
 Test også af nye biler 

 Plæneklippere 
 Rustskader 
 Bilsalg 
 Dækski  

Samarbejdspartnere: 

 
 
 
 

  Dansk Honning sælges 
 

40,-/glas 
3 for 110,- 

 
Knud Jensen 
Krogsøvej 2 
20652796 
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 Månedens salme marts: 

Lisbeth Smedegaard Andersen:  
Nu stormer forårslyset frem (April-salme fra samlingen Almanak) 

Nu stormer forårslyset 
frem på påskegule vinger 
anemoner 
under forårsnøgne træer 
i jordens dybe mørke 
breder planter deres rødder 
henter næring 
i det skjulte noget sker 
 
Forpustet rydder blæsten 
op i støv og er og blade 
brugte brikker 
i naturens puslespil  
at være l i den  
er som græs at gro og grønnes  
og forsvinde  
i et stormvejr i april 
 
det blinker blåt i ruder  
bag altaner med lavendler  
gader lyser  
folk og børn går ud og ind  
velsignes og forbavses  
og forundres og forvandles  
mellem byger  
sol og dis og søndenvind 
 
at leve for Guds ansigt  
er med rod i evigheden   
frit at møde  
det som livet foreslår  
med påskesol i ryggen  
og med forårsregn i håret  
og med hjerte‐ 
lyd omkring dig hvor du går. 
 

I april fejrer vi påske, der er den ene af den kristne kirkes store høj ‐
der. Påskens liturgiske farve er hvid eller gylden, der er symbolet for 
fest. Ordet påske er afledt af det hebræiske ord pæsah, der betyder 
forbigang eller overgang. I påsken fejrer vi overgangen fra lidelse og 
død l liv og opstandelse. 
 
Oprindeligt var påsken en gammel jødisk fest fra nomade den 
for foråret og kvægets frugtbarhed. Ifølge 2. mosebog inds es på‐
sken e er israeli ernes udgang af Ægypten. Høj den blev fejret ved 
det usyrede brøds fest, hvor de spiste påskelam med usyret brød og 
bitre urter, der var deres afgrøder i det nye land. Det fortælles også, 
at lammets blod blev smurt på dørstolperne for at Guds engel skulle 
gå forbi hebræernes huse. Påskelammet må e dø, for 
at hebræernes førstefødte børn kunne reddes.  
 
I den kristne kirke er Kris  død og opstandelse de begivenheder, som 
danner rammen om påsken. I slutningen af det 2. århundrede op‐
stod en strid om festen; men alle enedes om, at Jesu død skete fre‐
dag, og opstandelsen skete søndag.  
 

Månedens salme er april‐salmen fra samlingen Almanak af Lisbeth 

Smedegaard Andersen. Salmen indeholder mange naturbeskrivelser, 

der på en meget levende måde beskriver foråret med sine mange 

karakteris ske lys‐ og lydeffekter. Hos Lisbeth Smedegaard er de 

mange naturbeskrivelser et billede på bibelske beretninger og bille‐

der på menneskets forhold l Gud.  

I 1. vers hører vi om forårslysets frembrud. Hele sceneriet kny er an 
l skabelsesberetningen. Lyset, der var det første Gud skabte, er den 

livgivende naturkra , der får anemoner og planter l at spire. Lyset 
fortrænger mørket, hvad der er udtryk for livets sejr over døden.  
 
I 2. vers hører vi om livets opståen. Ordet græs er ifølge bibelen 

(Esajas, kap.40) et billede på mennesket. Vi er som græs, der grøn‐

nes og visner, når vi dør.  I verset nævnes vinden(blæsten) som den 

naturkra , der rydder op e er vinterens mørke og danner det nye,  

akkurat som det fremgår af skabelsesberetningen (1.Mosebog), hvor vi hører at ’Guds ånd svævede over van‐
dene’. 
 
I 3. vers fortælles om lysets posi ve indflydelse på mennesker. Folk viser sig på gader og stræder. Flere steder er 
der hentydninger l bibelske beretninger, bl.a. Kristus der velsigner de små børn. Ordet at forvandles har rela ‐
on l tanken om Kris  genkomst, hvor vi alle skal forvandles.  
 
E er Kristus er blandt os, kan vi ifølge sidste vers, leve i fortrøstning om det evige liv. At vi lever for Guds ansigt, 
betyder at, vi har fået Guds velsignelse og lever i samhørighed med ham. Vi kan møde både påskesol og forårs‐
regn i llid l, at Guds søn er blandt os.  
                                 Organist Flemming Mørk Pedersen 
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   Åbningstider i påsken 
 
  Skærtorsdag             10-14:00 
  Langfredag              10-14:00 
  Lørdag                     10-14:00 
  Påskedag                 10-14:00 
  Anden påskedag     10-14:00 
 
                                                                         

Det er som altid en god ide at  
forudbestille, så har vi varen klar 

til aftalt tid 
 

Frk. Søndergaard  
Tybjergvej 8  Telefon 2964 6135 
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Nyt  fra  Tybjergspejderne  

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 
 

Så er der udendørs spejder igen 

ÅBENT HUS 

E er Påske holder vi åbent hus hele april, så forældre 
 og børn kan komme og se, hvad spejder er 

Åbent hus er onsdag d. 7., 14., 21. og 28. april fra kl. 17.30 l 19.00 
—————— 

Det er rart med en varm kop te og et varmt bål,  
når alt foregår udendørs  

Koncentra on når kompasretninger 
 skal huskes ude på fortovet 

Gruppesommerlejren 2021 bliver på Bornholm 
Lejren er for: Ulve, junior, senior, rover og ledere 

Vi slår lejr på EGELYKKES NATURLEJRPLADS fra d. 3. l d. 9. juli 2021 

Fotos fra  
Egelykke Natur‐ 

lejrplads’ 
hjemmeside  
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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 

 

Tyvelse Pastorats graverafdeling  meddeler: 
 

Ny gravermedhjælper 
 
Vi fik 31 ansøgninger på vores s llingsopslag, som gravermedhjælper. E er samtalerne beslu e‐
de vi at ansæ e Theis Nielsen fra Bringstrup, som vores nye gravermedhjælper i Tyvelse Pasto‐
rat. 
Theis starter hos os d. 6/4 2021. 
Theis kommer fra en s lling på Ortved Plejehjem, hvor han passede de grønne områder og stod 
for den indvendige vedligeholdelse samt ind/udflytninger. 
I sin fri d spiller han fodbold og badminton. Han har i mange år været børnetræner for det loka‐
le børnehold, men holder pause fra det i øjeblikket. 
Theis siger selv, at han pligtopfyldende og sæ er en ære i at udføre sit arbejde godt. 
Theis virker l at være et venligt og rart menneske. 
Vi graverne glæder os l, at han starter. 
 
Camilla 
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Hold nu op, hvor er det overvældende at opleve så fantas sk opbakning l projekt naturlegeplads. 
Man kan ikke andet end at blive helt varm indeni og utrolig stolt af at bo i et lokalområde med borge‐
re, der lø er i flok og bakker op om fællesskabet.  
 

To lørdage i træk har borgere, børn og voksne i og uden for Tybjerglille Bakker slidt og slæbt med at 
beskære buskads, fælde træer og køre i pendulfart l og fra genbrugspladsen i Herlufmagle.  
 

Firmaet Planleg har meddelt, at de kommer i uge 12, hvor de vil gå i gang med at bygge. Netop derfor 
har det været af stor betydning, at så mange har hjulpet med at få grunden l at stå klar.  
 

Vi er ikke helt i mål endnu, men vi satser på at mødes igen inden firmaet kommer, så vi kan få det sid‐
ste væk.  
 

Til alle jer, der har givet end hånd med eller udlånt trailer mv.: af hjertet tusind tak for jeres hjælp.  
 

Sammen er vi stærkere!  
 

På vegne af Landsbyforeningen Tybjerg Omegn 
Maria Pedersen             Tekst og fotos: Maria Pedersen. Billedtekst: red. 

 
…  det får Sofia og Isak hur gt lært! Jørgen Maling viser, hvordan man samler... 

 
Man skal ikke bakke for langt, idet de skærmende 

træer på P‐pladsen er væk! 
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Sepper og Karl Johan planlægger læsset 

Dagens fli ge hold: Sepper, Karl Johan, Jørgen Malling, Me e, Kristoffer , Sofia og Isak 

… sådan! Det er ikke så svært, når man først får det lært! 

Sofia og Isak behøver ikke at planlægge... 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Bestyrelsens beretning 
Generalforsamlingen 2021 aflyses på grund af forsamlingsrestrik onerne 

 
Kære Forbrugere!  
 
Ja, så må vi desværre også i år med beklagelse meddele, at vandværkets bestyrelse har beslu et, at 
den udsa e generalforsamling hermed endeligt aflyses, da der ikke er tegn på, at forsamlingsrestrik ‐
onerne lempes indenfor en overskuelig dshorisont. At indkalde l generalforsamling uden vished om, 
hvornår den vil kunne afvikles, giver e er bestyrelsens bedste overbevisning ingen mening. Derfor må 
I alle i år igen tage l takke med bestyrelsens skri lige beretning og regnskabet her i bladet, som vi i 
øvrigt al d har prak seret. 
 
Vandværkets dri  og status  
 
Det er en glæde igen i år at kunne meddele, at værket kører upåklageligt, og at det utræ eligt leverer 
rent og velsmagende drikkevand l vandhanerne. Men det skal da også i den forbindelse nævnes, at 
der bliver ”nurset”, passet og plejet omkring alle de funk oner, der er en forudsætning for, at det hele 
fungerer l alles lfredshed. Der har dog i det forgangne år været nogle irriterende brud på ældre rør‐
føringer l s kledninger, men som heldigvis ikke har medført længevarende a rydelser af vandforsy‐
ningen.  
Værkets 18 år gamle energislugende afgangspumper er blevet ersta et af nye energibesparende pum‐
per, der har bevirket, at vi nu har nået et længe erklæret mål, hvor 1 kW/t effekt pumper 1 m3 vand 
ud l forbrugerne. Som sagt er målet nået med de nye pumper, der har bragt energifaktoren ned på 
0,92, hvilket er en reducering i forhold l 2019 på 0,36 kW/t pr. m3 vand. 
Af ltag l vandværksbygningens forskønnelse skal nævnes, at den gamle hoveddør, der var nedslidt 
og utæt, er blev udski et og ersta et af en ny. 
Nævnes skal det også, at den elektroniske overvågning af vandværket og dets funk oner er blev op ‐
meret i årets løb, således at der straks kan iværksæ es ltag om nødvendigt. 
Specielt for forbrugerne i Gl. Tybjerglille skal det oplyses, at reguleringsven len er indkøbt, men at der 
er vente d på montør.  
 

Årsforbrug 2020 
 
Til forsyningsområdets 218 husstande er der i 2020 udpumpet 22.617 m3 vand samt 1.784 m3 vand, 
der er solgt l NK Forsyning og med et samlet effek orbrug på 22.392 kW/t. Vandforbruget er en s g‐
ning på ca. 4.000 m3 i forhold l 2019, mens effek orbruget udgør et fald på 1.689 kW/t 
 
Økonomi  
 
Årets resultat er igen mere end lfredss llende l trods for, at nogle udgi sposter afviger fra Budget 

2020, hvilket har medført en forøgelse af dri sudgi erne i forhold l Budget 2020 på ca. 70.000 kr. 

Det er repara on og vedligeholdelse samt udgi er l vandanalyse, der er stukket en smule af.  
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Begge er grundet omstændigheder, som vi ikke er herrer over. På posi vsiden skal det nævnes, at ind‐
tægterne er ca. 30.000 kr. over budget 2020, ligesom administra onsudgi erne er væsentligt under 
budge et. 
Årets resultat  før  afskrivninger udgør 129.487,51 kr. Bestyrelsen har valgt at afskrive 158.000 kr. i 
overensstemmelse med Budget 2020, hvilket medfører et resultat e er afskrivninger på kr. 28.512,49. 
Om nøgletallene i øvrigt henvises l det offentliggjorte regnskab her i bladet. 
Faste og variable vandtakster vil være uændret i 2021. 
 

Vandkvalitet  
 

Vi har pligt l en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten. Og det gør vi med glæde 
og lfredshed vel vidende, at rent drikkevand e erhånden ikke længere er en selvfølge. Vi er meget 
taknemmelige for, at vores lille vandværk stadig kan producere vel nok noget af landets reneste og 
mest velsmagende drikkevand. 
Vi foretager screeninger sideløbende med de lovplig ge udtagelser af prøver l analyse, og i løbet af 
2020/21 er der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgi er, æt‐
ser, irriterer, giver kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundhe‐
den. Det er vand og kun vand, der bliver tappet fra vandhanen. 
Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vig ge mineraler og 
salte, der giver vandet den smag, som vi alle sæ er så stor en pris på. 
Husk at rent drikkevand er en (næsten) gra s investering i din livsglæde. 
 
BNBO - Borings-Nære-Besky elses-Områder 
 
Ovennævnte er sandsynligvis ikke et begreb, som flertallet vil kunne nikke genkendende l, men der 
er i korthed tale om en llægsa ale fra 2019 vedtaget af A aleparterne  l Pes cidstrategi 2017‐21, 
der pålægger kommunerne at gennemgå alle områder omkring vandboringer (BNBO) inden udgangen 
af 2022 for at vurdere behovet for indsatser for at reducere pes cidforurening af drikkevandet. Så 
langt, så godt! 
Uanset landbrugets påpasselighed med anvendelse af pes cider er det e erhånden et veldokumente‐
ret faktum, at stadig flere vandværker ser sig nødsaget l at behandle drikkevandet, inden det sendes 
ud l forbrugerne. Noget, vi for bare få år lbage ville have anset som utænkeligt. 
Men så er det jo dejligt, at vi har et Folke ng, der kan stoppe forureningen af vores drikkevand ved at 
indføre pes cidfri zoner omkring vandboringerne. Problemet er bare, at forargelsen får frit løb, når 
samme poli kere bestemmer, at landbrugerne skal kompenseres (have erstatning) for IKKE at forure‐
ne drikkevandet. Det er det faktum, som alle vandværker nu bliver mødt med: Erstatningskrav i den 
høje ende! Og det er altså vandværkerne (forbrugerne), der skal betale regningen. Modellen for kom‐
pensa on er endnu ikke bestemt. 
Enten har vores folkevalgte i Tinget snorksovet i men, eller også har de ikke anet, hvad afstemningen 
gik ud på. Absurd tanke, at landbrugerne skal kompenseres for deres moralske forpligtelse l bevarel‐
se af folkesundheden. Men hensynet l høstudby et vejer lsyneladende tungere end det fælles an‐
svar vi alle har for bevarelsen af vores rene drikkevand og fælles frem d. 
                         
                                              Fortsæ es næste side 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Fortsat fra side 21 
 

Lad det være sagt med det samme; vi har ingen inten oner om at lægge landbrugserhvervet for had 
eller pege fingre, Men vi vil sam dig forbeholde os ret l at ytre vores mening og holdninger og infor‐
mere vores forbrugere om, at der på et givet dspunkt og på et urimeligt grundlag bliver en regning, 
der skal betales. 
Vi er fuldt ud bevidste om, at landbruget gennem eksporten er én af grundpillerne i den danske vel‐
færdsstat, men vi frygter sam dig, at prisen, som vi alle risikerer at skulle betale for landbrugets an‐
vendelse af pes cider for at fremme succes og bidrage l velfærdssamfundet, i værste fald kan ende 
med at blive ubetalelig. Og så er det ligesom for sent! 
 
Med de e vil Bestyrelsen ønske alle vores forbrugere et rig gt godt forår og sommer og med et inder‐
ligt ønske om en snarlig lbagevenden l normale lstande. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk I/S 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Fortsæ es næste side 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Fortsat fra side 23 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  



26 

 

Pilgrims- 
vandring  

på Møn  
 

Vandretur  
langs Camønoen 

11.-13. juni 2021 

Tag med på vandring 
 
Oplev tre dages pilgrimsvandring med udgangs-
punkt i Østmøns smukke natur – Guds fantastiske 
skaberværk, som har et af sine fornemste udtryk 
på Møn – gennem en lovprisning af den guds-
skabte natur i al dens herlighed – og af Gud, som 
har skabt den! 
 
På en af turene vil vi følge i forfatteren H.C. An-
dersens fodspor. H.C. Andersen var meget påvir-
ket af naturen – ikke mindst på Møn – og skabte 
en nær forbindelse mellem naturen og sin kristne 
tro. Et af H.C. Andersens eventyr er påbegyndt  
på Møn. Adskillige myter og eventyr knytter sig  
til Møn.  
 
Det vil blive en tur, som taler til hovedet, ånden 
og hjertet. Der vil være rig mulighed for at nyde 
og fordybe sig i den skønne natur.  

Sværhedsgrad 
Turen er for trænede vandrere. Vi kommer til 
at gå 15-20 km. pr. dag  
Der skal tages højde for et meget varieret og 
kuperet terræn. 
 

Program 
 
Fredag den 11. juni:  
Ankomst til campingpladsen Camp Møn kl. 10. 
Vandringen påbegyndes kl. 11.  
Undervejs på turen spises den medbragte mad-
pakke. Det anbefales både at medbringe mad 
og drikkelse til turen. På Geo-centeret er det 
muligt at købe kaffe.  
Rute: Liselund – Jydelejet – Klinten – Geocen-
teret. 

Lørdag den 12. juni:  
Vandringen begynder kl. 9.  
På turen medbringes en madpakke og noget at drikke. Kaffe kan købes på 
Klintholm Havn.  
Rute: Geocenteret – Møn Fyr – Klintholm Havn – Bus til Magleby – Vandring ad 
Kirkestien til Camp Møns Klint  

Søndag den 13. juni:  
Andagt i Magleby Kirke kl. 9:00.  
Vandringen starter kl. 9:30. 
Madpakke og drikkelse er nødvendigt til turen.  
Rute: Magleby – Klintholm Gods – Mandemarke. 
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Praktisk  
information 
 
Indkvarteringen 
foregår på Camp Møns Klint, Klintevej 544, 4791 Borre i familiehytter med plads 
til fire personer.  
Priser: fra 750 kr. pr. hytte pr. nat. Jo flere personer, der lejer hver hytte sam-
men, desto billigere bliver prisen. Hver hytte har en dobbeltseng (to voksne), en 
køjeseng (to voksne) og en hems med plads til mindre børn. Der er desuden 
køkken med fuldt udstyr, køleskab og kogeplader, samt toilet og bad i hver hyt-
te.  
Slutrengøring kan tilkøbes for 500 kr. pr. hytte. Sengetøj og håndklæder for 100 
kr. pr. person.  
 
Forplejning  
Madpakke medbringes til turen fredag. Lørdag og søndag smører vi madpakker, 
inden vi starter. 
Aftensmad: Der ligger et pizzeria på cam-pingpladsen, som vi har mulighed for 
at benytte. Desuden er der mulighed for at lave mad over bål en aften.  
Campingpladsen giver desuden god mulighed for at se Dark Sky (det betyder, at 
der er en særlig god mulighed for at se stjernerne over Møn).  
 

Arrangør  
af turen er sognepræst Pia Abery Jacobsen. Jeg er tidligere sogne–, turist- og pil-
grimspræst på Møn, og har arrangeret mange vandringer på hele øen. Skulle der 
opstå spørgsmål undervejs, er I velkomne til at ringe eller skrive til mig på:  
9243 3908 eller piaj@km.dk  
 

Tilmelding  
og betaling hos Jannie Aagaard Jacobsen – gerne på mobile pay inden den 1/4 
på.: jaj@ km.dk eller tlf. 6062 1787  
Afbestilling kan ske indtil en uge før hos Jannie Aagaard Jacobsen. 
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Tina Olsen 
 _______________________________________________ 

          Forsikringsmægler 
         Tlf. 27 57 21 13 
         Mail: o@danskforsikring.dk 
 
     

Forsikringsmæglerne DFM Aps 

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: LG, Mitsubishi og Panasonic.  
 

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 

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: 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 graver Anne e Olsen 
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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Udstillinger i Tybjerghus Café 
 
Vi er rigtig glade for, at der er nogle lokale kunstnere, som vil udstille  
deres billeder i Caféen. Billederne liver op på væggene og skaber en god 
stemning i rummet. 
 
Typisk aftales der 3-måneders-udstilling, men det kan godt være kor-
tere eller længere tid. 
Har du lyst at udstille dine værker - så kontakt udstillingsansvarlig  
 

Pia Petersen på 5155 4900 
 

eller send en mail til tybjerghus@gmail.com, 
så vil du blive kontaktet. 
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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 

Der vil her i bladet løbende  
blive opdateret  

omkring ændringer/ lføjelser 

    Konfirma onerne 2021 
   i Tyvelse Pastorat  

          er grundet Corona fly et l  
 

          TYBJERG KIRKE OG AFHOLDES 

 
        lørdag den 28. august kl. 10 og kl. 12  

      lørdag den 4. september kl. 10 og 12 
 

 

 

SÆLGES 
 
Brun bred 2 personers lædersofa med højt armlæn. 
Fast ryg‐ og siddehynde. Kan blive rig g fin med 
læderfedt. Længde 160 cm.  Bredde 80 cm. 
Siddehøjde 41 cm. Pris kr. 800,00. 
Kan ses i Aversi.  

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Lo e på nr. 4073 2075. 
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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. 

 
 
 
APRIL 
 
Tos.     8. Kreativ Café. MED FORBEHOLD     Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
Man.   12.  Kino Kirkely  UDSAT      Kl.. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
 
Tirs.  20. Herluflille Møllelaug. Generalforsamling   Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
   MED FORBEHOLD 
 
Tors.  22..Kreattv Café. MED FORBEHOLD    Kl. 19:00 Tybjerghus Café
   
 
 
 
MAJ 
 
Man.   3. Kino Kirkely. MED FORBEHOLD     Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
 
Tors.  6. Kreativ Café. MED FORHOLD     Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
Søn.  16. Foreningen Tybjerghus. Ordinær generalfors. Se. s. 11 Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
 
   
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
                                    

         Hvem kom først? Hønen eller ægget? 
 

        Hav en dejlig påske og god forårsstart! 


