
  

 

40. ÅRGANG               FEBRUAR 2021 NR. 1 

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

ØV ‐ ingen fastelavnsfest i Tybjerg i år.  
Hvæææs! 

Store flokke af gæs trækker netop nu ned over landet… 
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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. FEBRUAR KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                 Forside: 
 

En lettere arrig grågås 
 
 

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

              
Tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info  

og på Tyvelsepastorat.dk 

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET, 
er alene brevskriverens ansvar   

og ikke udtryk for bladets holdning. 

FEBRUAR  
 

‐ årets anden måned, hvor den anden dag i denne ifølge gammel landskik bebuder, at 
nu er vi kommet gennem halvdelen af vinteren. Ved Kyndelsmisse skal halvdelen af 
foderra onen stadig være intakt, for der er tre måneder l, at specielt græsset er 
tjenligt l afgræsning. 
 

Nu om stunder hæ er vi os mere ved, at det som o est er fastelavn i denne måned, og så skal der om 
ikke slås l Søren, så dog l tønden med ”ka en” inden i. Og det nyeste er, at d. 14. er det Valen ns‐
dag, hvor hjerterne står i brand og blomsterhandlernes røde roser i fuldt flor. 
 

Med hensyn l det første, så er udfoldelsen af denne ak vitet unægtelig begrænset i år, og hvad det 
andet angår, så er det meget enkelt: der skal jo helst kun være to l dén tango. 
 

At ikke kunne samles l diverse kulturelle ak viteter har Næstved Provs  netop kunnet løse en lille 
smule, idet er er ”opre et” et deba orum via podcast, Maries Rum, hvor forskellige kendte menne‐
sker på fredelig vis diskuterer emner omkring tro, eksistens og livsforandrende oplevelser. Det kan 
lyde tørt, men se lige på side 17 i de e blad listen over deba ørerne! Det bliver ikke kedeligt!! Ved 
reak onens afslutning forelå rækkefølgen over de forskellige gæster desværre ikke, men da det drejer 
sig om podcast udsendelser, må det formodes, at man kan høre dem, når man har mulighed for det. 
 

Opslagstavlen på bagsiden er desværre ikke specielt oplø ende denne gang, men som sol og varme 
vender også de lokale ak viteter lbage ”lige om lidt”. 
 

              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 er: 
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 
 
Gravermedhjælper:  
Brian Kronborg  

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

Gudstjenesteliste 

PIAJ: Pia Abery Jacobsen 

AMAK: Anne e Kruhøffer 

 

Konfirma onerne 2021 i Tyvelse Pastorat er grundet Corona 
fly et l Tybjerg Kirke og a oldes 
lørdag den 28. august kl. 10 og kl. 12 og 
lørdag den 4. september kl. 10 og 12 
 
Der vil her i bladet løbende blive opdateret  
omkring ændringer/ lføjelser 
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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  

Ferie: 15‐22. februar. Alle dage inklusive. 

Præstens fridag er mandag. 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 
 
FEBRUAR 
 
På grund af den igangværende corona nedlukning er alle arrangementer ud over gudstjenester 
om søndagen aflyst eller ersta et af en formiddagsgudstjeneste.  
Det gælder:  
Kyndelmisse gudstjenesten den 2. februar, som er aflyst.  
Fastelavnsgudstjenesterne, der er ersta et af en gudstjeneste i Tyvelse Kirke, søndag den 14. 
februar kl. 9:00 
Til gengæld bliver prædikerne l de respek ve søndage lagt på Facebook på siden: Tyvelse Pasto‐

rat. Det er meningen, at de også skal kunne findes på hjemmesiden: Tyvelse Pastorat: tyvelse‐

aversi‐tybjerg‐vrangstrup‐sandby pastorat, men det er ikke sket endnu.  

 

De offentlige menighedsrådsmøder foregår p.t. via telefonmøder. Næste telefonmøde er onsdag 

d. 24 februar. 

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.  
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Præstens hjørne 
 
I denne d, hvor der kan være meget at blive nedtrykt over: uro i verden og herhjemme, rigsretssa‐
ger i Danmark og USA og så denne voldsomme nedlukning af samfundet – først og fremmest forårsa‐
get af den engelske muta on af coronaen – er der heldigvis noget at glæde sig over.  
 
Vi har siden julea en fejret Jesus’ fødsel. Og med Jesus’ fødsel kom lyset l verden. Sam digt kan vi 
dag for dag – eller i alle lfælde uge for uge se, at lyset langsomt kommer igen. Det kan vi mest af alt, 
fordi vejret i januar måned har været meget lysere end i december. Vi har set solen skinne! Det kan 
jeg dårligt huske at have set i december. Og så blev det koldt. Det var simpelthen vinter.  
 
I år ville det give mening at fejre kyndelmisse. Det gør det så ikke, fordi vi er lukket ned og kun skal 
gøre det mest nødvendige. Sidste år var det så som så med kyndelmisse, e ersom vi hverken så no‐
get l frost eller sne.  
 
Der er noget med den vinter. Det er selvfølgelig koldt, det er uprak sk, når man skal ud at køre, man 
skal passe på, når man færdes, fordi det kan være glat, men det er lysere end det grå. Og når solen 
skinner, er det smukt.  
 
Indrømmet: jeg kan godt lide sneen og snemændene og jeg er vild med at løbe på skøjter. Gad vide 
om der bliver mulighed for det i år…? 
 
Med lyset bevæger vi os langsomt hen imod foråret. Og jeg skal være den første l at indrømme, at 
corona nedlukningen sidste år blev nemmere, fordi det var forår, vejret var godt det meste af den, 
og det var dejligt at være udenfor. Det er unægtelig noget sværere i regnvejr, slud og kulde.  

Når solen skinner, føles det allerede lidt som om foråret er på vej. Der er kommet mere liv i naturen. 
Fuglene er begyndt at snakke lidt ,og vi er på vej mod en skøn års d.  

Det er værd at tænke på, når det hele ser mørkt og dystert ud! 

Himlens hvide s lhed falder 
på hver gren i nat. 
Al ng urørt, som da jorden 
blev os overladt.  
 
Sådan s lle ubemærket 
kom Guds søn en nat,  
ham, der fandt os midt i angstens 
vinter e erladt.  
 
Ham der ramt af vores kulde 
på sit kors har lidt,  
l Guds nåde ganske s lle 

gjorde sort  l hvidt.  
 
Lars Busk Sørensen, 1996.  
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Nu sner det, nu sner det... 
Til stor jubel for de fleste ‐ fik vi endelig lidt sne denne vinter. 
Det har de fleste børn nydt ‐ i SFO eller hjemme. 
Kælkene blev hevet frem, sneen blev nydt, og der er blevet lavet 
en masse snemænd.  
 
Skolen må e jo starte året med nødundervisning for alle klasser. 
Igen har børn og forældre taget godt imod de e, med posi ve lbagemeldinger. 
Personalet gør, hvad de kan for hver enkel klasse velvidende, at hver familie står i vidt 
forskellige situa oner. 
 
Men der er vist ingen tvivl om, at børnene mere og mere savner det, de kender, og at de 
er savnet af alle medarbejdere. 
Der er fortsat nødåbning for dem, som ikke kan finde andre muligheder, foreløbig nu 
frem l den 7. februar. 
 
Generalforsamling d. 17. marts er ind l videre udskudt l onsdag d. 31. marts. Det sam‐
me gælder for stø eforeningen. 
 
 
Vinterhilsner fra 
Skolen og Bestyrelsen 
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          KINO KIRKELY 
                                           Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg 
          

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”. 

Spændende deba er i Maries Rum på Rønnebæksholm. 
 
Nu kan du høre spændende deba er på Rønnebæksholm – mens du sidder hjemme, for Næstved Prov‐
s  har lavet en pod‐cast‐serie om tro, eksistens og livsforandrende oplevelser. 
Læs mere om de e på side 17 i de e blad. 
 
Grundtvigs kone, Marie To , som var ejer af Rønnebæksholm og drev herre‐
gården, holdt illegale spirituelle samlinger i stedets kælder i midten af 1800‐
tallet. Nu bliver det lille rum igen arnested for spirituelle samtaler. Det sker når 
folkekirken i Næstved udgiver programmet MARIES RUM i samarbejde med 
Rønnebæksholm, og som får premiere sidst i januar. 

 
 
 
 
 
Rønnebæksholm kan i øvrigt i år fejre  
700‐året for sin grundlæggelse.  

Marie Toft 

Der er for den på den første mandag måneden mere mørkt i ”biografsalen” Kino Kirkely, end der 
plejer; de e skyldes naturligvis corona‐restrik onerne, som bare blive ved og ved. 
 
Så snart vi igen må underholde jer med gode film, er vi på ple en både med film og kaffebord, så 
hav lidt tålmodighed endnu. 
 
Når vi ses, blændes op for lidt af en kult‐film, nemlig ”Gys i blomsterbu kken” med Jack Nicholson 
i hans første filmrolle. Det er en makaber horror‐komedie, som måske kan forskrække po e‐
planteelskerne!  Nu er I advaret. Denne udgave fra 1960 af filmen er den originale, idet den blev 
genindspillet i 1986 og i øvrigt også opført som musical. 
 
I kan godt glæde jer! 
 
Filmoperatøren og piccolinen 
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Caféen byder på hverdagsglæder… 
så snart vi får lov l at samles igen! 

Nyhedsbrev februar 2021  
 
2020 var en svær d for alle, men der har jo været lyspunkter. 
 
I Caféen i Tybjerghus har der været ak viteter i det omfang det har været muligt i . Corona restrik o‐
ner. Det er vig gt at fokusere på det, der er godt, når der er svære, og derfor har vi også fundet lidt 
fotos frem fra arkiverne for 2020.  

Vi har bl.a. ha  hyggelige oprydningsdage, krea v café, hver‐
dagsmad og kaffe, fre‐
dagscaféa ener og tre 
ud af 4fire planlagte 
års dsarrangementer 
med mad og musik – 
hvoraf den ene var i 
forbindelse med Café‐
ens 10‐års fødselsdag d. 
19. juni. 

Vi glæder os derfor også rig g meget l at det igen bliver mu‐
ligt at åbne caféen for jer lokale borgere og alle andre, der 
skulle have lyst l at komme forbi. 

Projekt Ak vitetslokale 
 

I den ”s lle” Corona d har fli ge frivillige været i gang med at få 
ryddet det dligere bu kslokale, og der er nu lagt et flot nyt gulv.  
Så nu mangler næsten ”kun” lo er og vægge, dere er kan vi få 
opsat billard, bordtennis, bobspil, dart m.m., så er ak vitetsrum‐
met færdigt og klar l at blive taget i brug.  
Den økonomiske del l de e projekt har vi 
fået hjælp l fra: Næstved kommunes kul‐

turudvalgs forsamlingshuspulje, Nordea Fonden, Bank Trelleborgfonden og 
Næstvedegnens Landbrugsfond. 
Men en pæn del af det prak ske arbejde skal laves som frivilligt arbejde. 
Som dligere skrevet er alle velkomne l at komme og give en hånd med i Ty‐
bjerghus – også l de e projekt, både l de forskellige håndværksmæssige og 
prak ske ng, maling m.m. men også meget gerne l at stå for lidt frokost, kaffe 
osv. l de prak ske frivillige.  
 
Kontakt Sepper på 20 87 33 17 – eller skriv l vores mail tybjerghus@gmail.com, så får vi en snak 
om, hvad du kan bidrage med, så vi kan få de e projekt færdiggjort… 
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Corona ‐ hjælpepakke 
Foreningen søgte i december 2020 Næstved kulturudvalg om hjælp fra en Corona hjælpepakke, der 
var etableret dér l forsamlingshuse og kulturhuse som Tybjerghus. 
Det lykkedes at få et lskud svarende l det vi havde mistet grundet Coronalukning og restrik oner.  
Det betyder, at vi holder næsen oven vande, så vi kan betale de udgi er, der er forbundet med 
dri en af huset, i hvert fald ind l videre. 
Heldigvis ser frem den lysere ud, ikke bare for Tybjerghus, men for hele verden for 2021 i . Corona, 
nu der er kommet gang i vaccinerne. 
Så vi kommer jo i gang igen, så snart det er muligt. 
 
Medlemskab. 
Foreningens medlemmer vil modtage opkrævning for medlemskab her i starten af året 
 – er du endnu ikke medlem af Foreningen Tybjerghus, så kan du blive det ved at skrive dit navn og 
adresse l tybjerghus@gmail.com, og at du ønsker at blive medlem, så sender vi betalingsoplys‐
ninger samt et sæt vedtægter l dig.  
Medlemskabet er personligt og koster 150,‐ for 2021. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Det var lidt lbageblik samt nyt for Tybjerghus. Vi glæder os rig g meget l at se rig g mange men‐
nesker, dig og alle de andre, så huset igen kan ”summe af liv” i 2021. 
 
Hilsen 
Foreningen Tybjerghus 
Tina Olsen 
Formand 
 

 
Dekora v illustra on af op‐ og nedgang: opgang kræver energi,   

nedgang er blot en naturlov: jordens  ltrækningskra . 
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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 
 

Det er en kold d, som vi lever i", er der en sang der lyder, og det har det været på mange måder. 
Forsamlingsforbuddet gør ngene sværere for de små foreninger, også for Landsbyforeningen, 
som stort set er på stand by. Men en anden sang lyder " Det er forår, og al ng klippes ned", og 
den satser vi på. For når lyset kommer frem og vi får styr på pandemien, så er der masser af ng, 
vi kan kaste os ud i. Vi har planer om en fest for alle frivillige i vores foreninger, Tybjergløbet, vi‐
sea ener, og ikke mindst:  
 
Vores legepladsprojekt sammen med Tybjerghus bliver snart sat i gang. Vi skal have ryddet grun‐
den, så hvis nogen vil give en hånd med, så send en mail eller ring l mig! 
 
Det er firmaet Planleg, der står for projektet, og det falder godt sammen med de mange nye bør‐
nefamilier, der fly er l vores område, det er vi glade for. Mens vi venter på bedre der, så kom 
gerne med ideer l nye ak viteter for vort præg ge område! 
 
Men selv om lyset måske kan skimtes forude, så lad os alle sammen stadig tage det roligt, for 
denne pokkers pandemi skal nedkæmpes fra alle sider, og vi SKAL passe på hinanden! 
 
Venlig hilsen  
 
Jørn Haaber Chris ansen, formand 
Tlf. 20719898‐email: jorn@internet.dk. 
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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: 

 
 
 
 

  Dansk Honning sælges 
 

40,-/glas 
3 for 110,- 

 
Knud Jensen 
Krogsøvej 2 
20652796 
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KONTAKTBLAD FOR 

TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY -
VRANGSTRUP 

 
  
Tybjerglille Bakker den 24. januar 2021 

  
  
Sognebladets bestyrelse er desværre nødt til at udsætte generalforsamlingen 
2021 på grund af den gældende situation, Danmark befinder sig i. 

Flere steder er samfundet blevet helt eller delvis lukket ned igen, men vacci-
nens ankomst skaber håb om, at vi forhåbentlig får pandemien under kontrol 
inden for overskuelig fremtid. 

Sognebladets kasserer Knud Arne Jensen udtrykte ved generalforsamlingen i 
2020 ønske om at udtræde af bestyrelsen ved den næste generalforsamling. 
Knud Arne har været kasserer i mange år, og næst efter redaktøren er det 
vel den vigtigste post for bladet. Knud Arne har styret økonomien med fast 
hånd og overdrager et velkonsolideret Sogneblad til Steen Sepstrup (Sepper) 
der tager over snarest muligt. Vi takker Knud Arne for hans store og flotte 
arbejde i Sognebladet. 

Til den ledige bestyrelsesplads vil bestyrelsen foreslå Elo Andersen, der var 
revisor i den gamle bestyrelse. Revisorpladsen skal naturligvis genbesættes 
på næste ordinære generalforsamling, der desværre ikke kan programsættes 
for nærværende. 

Når samfundet igen lukker op, vil bestyrelsen naturligvis udmelde en dato for 
en generalforsamling. 

PBV. 

Johnny E. Sørvin, formand 
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Vi har modtaget nedenstående læserbrev fra Charlo e Eliassen 
 
 
Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn  
 
Vi er en gruppe borgere fra området omkring Vinderuphøjvej uden for Glumsø, som har s et Mil‐
jøforeningen for Gammel Susåland og omegn. Vi har nu 120 medlemmer og foreningen vokser dag‐
ligt. 
 
Foreningens formål 
Foreningens formål er at værne om naturen, besky e drikkevand, vandmiljø og det åbne landskab 
samt have fokus på trafiksikkerheden og dermed bidrage l at gøre lokalområdet l et bedre sted 
at bo.  
Foreningen ønsker endvidere at varetage interesserne for de borgere, der vil blive nega vt påvirket 
af store industrilignende anlæg, herunder svineproduk onsanlæg samt af forurenende virksomhed 
i foreningens område.  
Foreningen dækker postnumrene 4171 Glumsø, 4160 Herlufmagle og 4700 Næstved. 
Den 15/11 2020 blev der a oldt s ende generalforsamling. 
Foreningen blev s et på baggrund af en ansøgning om miljøgodkendelse l opførelsen af et af 
Danmarks største svineproduk onsanlæg på adressen Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø. Størrelsen 
på anlægget er 9482 m2, hvilket svarer l 2tofodboldbaner i forlængelse af hinanden. Der l ønskes 
opført to gylletanke foruden den der allerede ligger på adressen. 
Som naboer og beboere i området er vi utrolig bekymrede for konsekvenserne ved at bo nær så 
stor en svineindustri og arbejder derfor for at forhindre eller forsinke opførelsen samt sæ e fokus 
på en lovgivning, der ensidigt lgodeser landbruget.  
 
Vi er IKKE imod landbrug, men når anlæg bliver så gigan ske, er det i vores op k ikke længere et 
landbrug, men en industri. 
 
Gennem de senere år har der i området omkring Tybjerg og Glumsø været en stor udvidelse af hus‐
dyrbrug, og som beboere i området spørger vi os selv om: Hvornår er nok ‐ nok? Og hvor meget kan 
et lokalområde bære? 
 
Hvis man ønsker mere informa on om foreningen og vores arbejde kan man besøge vores hjemme‐
side h ps://miljosusaaland.dk/ , hvor man også kan melde sig gra s ind i foreningen samt skrive 
under på vores underskri indsamling: Hvornår er nok‐ nok? 
Man er også al d velkommen l at kontakte os via mail info@miljosusaaland.dk 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Charlo e Eliassen 
Bestyrelsesformand 
Græsmarksvej 2 
4171 Glumsø 
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Månedens salme  
  

 
Vinteren tøver 
den har ingen hast 
barfrost og kulde 
bider sig fast 
mågerne skriger og vandende fryser 
rimhvide grene og træer der lyser 
vinteren tøver 
den har ingen hast 
 
genskær af lyset 
det lister mod nord 
tvivlende øjne 
ser ikke spor 
modlys står ind over gaden og blænder 
åbner dit udsyn med solstrålehænder 
genskær af lyset 
der lister mod nord 
 
forsommers minde 
står gemt under sne 
gror i det skjulte 
kom skal du se 
liv der slår rødder i jordmørkets indre 
baner sig vej gennem tusinde vintre 
forsommers minde 
står gemt under sne 
 
lyset er kommet 
med liv på Guds ord 
kalder af mørket 
kalder af jord 
finder os midt i en vinter og flænger 
tågen med sollys på helligåndsvinger 
lyset er kommet 
med liv på Guds ord. 

Lisbeth Smedegaard Andersen: Vinteren tøver (Februar‐salme fra samlingen Almanak)  

Vi træder nu ind i februar og har lagt Helligtrekonger den bag 

os. Af mærkedage har vi kyndelmisse, der fejres 2.februar. Da‐

gen blev dligere kaldt for Kjørmes Knud. I den katolske kirke 

fejres dagen med en stor lysmesse, hvor de lys, som skal bru‐

ges i det kommende år velsignes. Senere i februar kommer 

fastelavn, hvor faste den indledes.  

Som månedens salme har jeg valgt en salme fra samlingen Al‐

manak af Lisbeth Smedegaard Andersen, der i 12 salmer fortol‐

ker og beskriver års dernes ski en, idet der er en salme l 

hver af årets måneder. Det er min plan at gennemgå og præ‐

sentere hver enkel måneds salme i de næste numre af Sogne‐

bladet. 

Lisbeth Smedegaard Andersen er kendt som én af vor ds 

markante salmedigtere. Hendes salmer er især kendetegnet 

ved et rigt billedsprog, der relaterer sig l bibelen og naturen. 

Hun har gennem den udgivet flere samlinger af salmer. Cen‐

tralt står hendes års dssalmer, hvoraf flere er medtaget i l‐

lægget 100 salmer.  

Salmerne i samlingen er sat i musik af komponisten og organi‐

sten Birgi e Agerskov Buur. Hun har skrevet musik l sange, 

salmer, musicals og teaterstykker.  

Års derne og vejret er rammen om vores liv. Kirkeåret begyn‐

der om vinteren med advent; foråret tegner faste‐ og påske ‐

den, hvor død og opstandelse er centrale temaer. Sommeren 

markeres med pinse, hvor det er Helligånden, der fejres.  

Februarsalmen er inspireret af Brorsons kendte vintersalme 

Her vil es, her vil bies (DDS 557), hvor temaet bl.a. er længs‐

len e er foråret og livets sejr over døden. At Lisbeth Smede‐

gaards salme er inspireret af denne gamle salme, ses af, at 

hvert vers opbygget på samme måde, idet de første to linjer i 

hvert vers gentages l sidst i verset. Også udtrykket forsom‐

mers minde i vers 3, viser, at Lisbeth Smedegaard er inspireret 

af Brorsons salme 

Salmen er rig på naturbilleder, der på en markant måde udmaler vinterstemningen. I 1.vers har vi et rent natursce‐

neri, der skildrer et koldt og frossent vinterlandskab. Der sker i salmen en gradvis udvikling fra den kolde vinter 

mod foråret og lysets sejr over mørket. I vers 2 ses det første spæde forårstegn i form af lyset. Det betyder at Kri‐

stus er på vej l os. Lyset er i bibelen et billede på Kristus. Vi ser dog kun Kristus i et genskær, et spejl.  I vers 3 viser 

de første livstegn sig, idet livet ligger gemt i den vinterkolde natur. Naturen er et vidnesbyrd om det, der engang 

skal komme, nemlig Kris  rige og livets sejr. I vers 4 sker det endelige frembrud af lyset og Kristus. I naturen viser 

det sig ved at vintertågen fortrænges af lyset. Helligånden er kommet l stede. I verset bruges ordet Helligåndsvin‐

ger. Det leder tanken hen på bibelens billede af Helligånden, der i fortællingen om Jesu dåb viser sig i form af en 

due. Sidste vers markerer, at Kristus har overvundet døden, Guds ord har sejret og Helligånden er l stede blandt 

os. 

                                                                                                                                              Organist Flemming Mørk Pedersen. 
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MARIES RUM 
 ‐ podcasts fra RØNNEBÆKSHOLM 2021 
 
Igennem længere d har det været svært at invitere mennesker l arrangemen‐
ter omhandlende tro og eksistens. Vi har alle sammen afprøvet forskellige ideer 
på ne et og i naturen og har nået meget. Inspireret af de e arbejde, har en ar‐
bejdsgruppe arbejdet med forberedelserne l at producere podcasts fra Næst‐
ved provs  med en landsdækkende profil. Et forsøg på at nå de mange menne‐
sker, der ikke kan komme i kirke eller sognegård i øjeblikket, og måske også dem 
som ikke ville komme der alligevel. 
Det er et ambi øst projekt, som jeg håber, vil række langt ud over provs ets 
grænser, og jeg er virkelig glad for at projektet nu, e er et stort forberedende 
arbejde, er klar l lancering. 
  
Projektet stø es af vores fælles udviklingspulje. Indholdet bliver en samtale mellem en præst og en gæst om 
tro, eksistens og livsforandrende erfaringer. Rasmus Birkerod er vært på programmet og sørger for at samtalen 
skrider frem og pointerne nås indenfor den fastsa e d på 30 minu er. 
  
Podcastene bliver l i samarbejde med Rønnebæksholm, som gør det muligt for os at optage i kælderen under 
Rønnebæksholm i ”Maries Rum” – samme værelse hvor Marie To  samlede mennesker l gudelige forsamlinger 
i midten af 1800‐tallet. Værelset har lagt navn l programmet, som bliver sendt under navnet ”Maries Rum”. 
  
Podcastene skal optages og udkomme hver 14. dag i – forhåbentlig, rig g lang d. Ambi onen er, at podcastene 
vil have interesse i hele landet, derfor har vi inviteret gæster, som er kendt for at få folk l at reagere på deres 
holdninger. Vi vil forsøge at ramme en undrende og nysgerrig tone i samtalerne, idet vi tænker, at spørgsmålene 
nogle gange er vig gere end svarene. Vi håber at kunne inspirere ly erne l selv at svare og tænke videre. 
  
Foreløbig har følgende gæster sagt ja l at deltage: 
  
Peter Ålbæk Jensen 
Morten Messerschmidt 
Sonja Oppenhagen 
Søs Egelind 
Thure Lindhardt 
Jacob Mark 
Pernille Aalund 
Kim Fupz Aakeson 
Anne‐Grethe Bjarup Riis 
  
En væsentlig del af programmet er de dyg ge præster fra Næstved provs . Alle er inviterede, og det er naturlig‐
vis helt frivilligt, om man har lyst l at deltage. I foråret vil vi høre Søren Fahnøe, Laura Daphne Jensen, Tom 
Thygesen Daugaard, Chris ne Pihl og Anne e Kruhøffer. 
 
Første udsendelse kan høres fredag den 29. januar 2021 – find den der, hvor du normalt finder dine podcasts 
eller på www.mariesrum.dk, hvor du også kan læse mere om projektet. 
  
Jeg håber meget, I vil gøre jeres menigheder opmærksomme på podcastserien på jeres sociale pla orme og i 
kirkens annoncer og kirkeblad. Tekst og billeder fra www.mariesrum.dk må frit beny es 
  
Kærlig hilsen 
 
Anna Helleberg Kluge 
Provst, Næstved Provs  
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Vi har modtaget nedenstående læserbrev fra familien Jeppesen, Tybjerggaard, Tybjerg 
 
 
Kære alle. 
Det er vores landbrug, som har ansøgt Næstved kommune om at etablere en svineproduk on på Vinderuphøj‐
vej 1 i Glumsø.  
Vi vil også gerne fortælle, hvad vi mener, en etablering af svineproduk on på Vinderuphøjvej vil betyde for lo‐
kalsamfundet og for miljø og klima. 
Først lidt fakta:  

Næstved Kommune har vurderet at den planlagte produk on overholder alle regler vedrørende lugt, am‐
moniakpåvirkning og landskabelige interesser. Den er altså helt lovlig e er miljøreglerne. 

Den nye stald vil have plads l ca. 9.000 slagtesvin.  
Produk onen vil betyde 60 arbejdspladser, primært på slagteriet i Ringsted.  
Den nye produk on vil blive etableret med miljøteknologi, som betyder at ammoniakudledningen vil blive 

reduceret med 64 % pr produceret gris sammenlignet med produk on i en ældre stald.  
Udledningen af klimagassen metan vil lsvarende blive reduceret med 60 % pr produceret gris.  
Vi har foderproduk on og slagteri meget tæt på, hvad der giver lavere CO2 udledning pr gris grundet min‐

dre transport, ligesom en bedre produk vitet vil reducere CO2 udledningen pr produceret gris.  
Vi ønsker at reducere vores nuværende produk on i ældre nedslidte anlæg og fly e den l nye stalde på 

Vinderuphøjvej. Det vil altså betyde en markant regional klimaforbedring i forhold l nuværende dri . 
Stalden vil reducere produk onsomkostningerne, hvad der vil øge vores konkurrenceevne. 

 

Det er altså en væsentlig mere miljø‐ og klimavenlig produk on, end man ser i ældre anlæg, som vi vil i gang 
med. 
Vi er dog naturligvis klar over, at vores landbrug på godt og ondt fylder meget i lokalområdet. 
Af nega ve punkter kan nævnes; Det lugter, når vi kører gylle, og vores maskiner fylder meget på vejene. Det er 
desværre svært at gøre noget ved, når man driver et moderne landbrug. 
Vi prøver dog hele den at reducere generne af vores produk on mest muligt. Og vi informerer og går i dialog 
om løsninger, hvor vi kan. 
 
Af posi ve ng kan vi sige, at vi hver måned udbetaler løn l ca. 160 medarbejdere og så er der alle de mange 
flere personer, som lokalt indirekte er beskæ iget af vores virksomhed.  
Vi forsøger desuden at stø e op om lokalsamfundet. 
Her kan blandt andet nævnes, at vi l børnehaven, SFO’en og skolen i Tybjerg s ller ”skoleskoven” og svømme‐
pool l rådighed. Ligesom vi l børnene i Tybjerg Privatskole og SFO’en s ller et stykke jord l rådighed midt i 
Tybjerg, der nu bruges l urtehave, Volleyballbane, Gokartbane m.m. Vi har flere gange ha  skoleklasser på 
besøg, som vi viser rundt. Vi åbner haven for alle l Sankt Hans a en, for brudepar og for diverse foreninger. Alt 
førnævnt vederlagsfrit. Vi stø er ligeledes Rejseladen, Tybjerg Forsamlingshus og Tybjerghus.  
Alt sammen ng, som er med l at skabe liv og vækst i vores lokalområde.  
 
Vi er rig g glade for at kunne bidrage l liv og ak vitet i det lokalsamfund, som vi er en del af. Men uden mulig‐
hed for udvikling af vores landbrug, vil vi ikke på sigt kunne fortsæ e med at drive virksomhed. 
I løbet af få år vil vores landbrug ikke længere være konkurrencedyg gt og må afvikles. Griseproduk onen vil i 
stedet fly e l udlandet. 
Resultatet bliver øget global klimabelastning, og mindre liv og færre arbejdspladser i vores lokalområde. 
Vi sæ er meget stor pris på den opbakning vi al d har fået lokalt og vi vil gøre alt, hvad vi kan for fortsat at gøre 
os fortjent l denne.  
 
Med venlig hilsen 
Susanne, Bent og Kasper Jeppesen 
Tybjerggaard  
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Frk. Søndergaard 
100‐års festen i 2020 for Genforeningen  
‐ eller hvordan historien kunne have 
set ganske anderledes ud 
 
 
De store planlagte arrangementer sidste år for at fejre genforeningen med Søn‐
derjylland nåede som bekendt ikke de højder, som rent fysisk var planlagt. Til 
stor sorg for de fleste sønderjyder og det meste af det øvrige Danmark. 
 
Der kunne imidler d måske slet ingen genforening have fundet sted, da der 
ved fredskonferencen i Wien 1864 e er den anden og tabte slesvigske krig, var en mulighed for, at 
Danmark kunne have beholdt Nordslesvig! 
 
Selvom jeg synes. at jeg har fulgt godt med i alle de orienteringer, der blev udsendt via diverse medi‐
er (radio, TV og aviser), blev jeg for nylig meget overrasket over denne for mig ukendte oplysning. 
 
Jeg havde netop købt en bog af den islandsk fødte forfa er Ivar G. Jonsson, som i bogen ”Kris an den 
Rige – en moderne saga baseret på islændingen Kris an ”riki” Jónssons liv og levned 1799‐1866”. 
 
Forfa eren er oldebarn af Kris an ”riki”. Årsagen l mit bogkøb var, at jeg al d med stor interesse 
har læst de islandske sagaer og tænkte, at det kunne være interessant også at læse en moderne saga. 
 
At den så åbnede for en væsentlig del af afslutningen på krigen i 1864, havde jeg ingen anelse om. 
 
”Under krigen i 1864 (og før) var Island jo under dansk besiddelse. Ligesom De ves ndiske Øer. Da 
slaget i 1864 var tabt, opre edes en fredskonference i Wien, og ”her blev den danske delega on i al 
hemmelighed pålagt at undersøge, om Danmark kunne få lov l at beholde Nordslesvig mod l gen‐
gæld at afstå Dansk Ves ndien samt Island! Men man skrev også i forhandlingsprotokollen, som det 
kan læses i præamblen, at  Afstaaelse l Tyskland af denne Ø (Island), der indtager en saa betyd‐
ningsfuld Plads i Nordens historiske Liv, dog ikke kunne andet end meget smærteligt ramme den dan‐
ske Na onalfølelse…” 
 
Og derved blev det. Island blev ikke sat l salg i Wien. Men Danmark mistede Nordslesvig frem l år 
1920. Og Flensborg for evigt. Island blev fuldt selvstændig republik i 1944”. 
 
Ovennævnte to afsnit er fra forordet i Ivar Jónssons bog, som er udgivet 2013 på forlaget Mellem‐
gaard. 
 
Nu er det så op hver især at tænke, hvordan verden ville have set ud omkring 1914, dersom Tyskland 
havde fået såvel Island i Nordatlanten og Dansk Ves ndien ved Mellemamerikas østkyst… 
 

            Annegrete 
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Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Følg Tybjerg spejderne 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 vi lukket ned igen,  
for Corona vil ikke slippe os fri. 

Tybjerg Spejderne aflyser alle ak viteter ind l videre  

       Bæver‐spejder  
          (5 år l 7 år)  

  Ulve‐spejder  
  (8 år l 11 år) 
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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 

 

                        Helkrops Massage  Varighed: 60 min (inkl. af/påklædning) 
                       ‐ dybdegående massage af hele kroppen inkl. ansigtsmassage  400 kr. 

                       Delkrops Massage  Varighed: 30 min (inkl. af/påklædning) 
                       ‐dybdegående massage af ryg/skuldre/nakke eller arme/ben. 200 kr.  

                       Thai‐yoga massage Varighed 90 min. 500 kr. Stolemassage 20 min. 150 kr.                              
 Ansigtsmassage 20 min. 150 kr. Fodmassage 20 min .150 kr.   

      Akupunktur fra 50 kr.   
                      Betaling kontant el. via mobilpay. Tidsbes lling på tlf. 2871 0289                                     

Klinik Kjær v/Heidi Kjær, Smedebakken 80 ‐ 4160 Herlufmagle 
               Hjemmeside: klinikkjaer.simplesite.com  ‐ Facebook: klinikkjaer@facebook.dk 

 

KLINIK KJÆR –  

MASSAGE FOR ENHVER 

Fysiurgisk massage 
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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 

 
ØV –den traditionelle fastelavnsfest i Tybjerg er i år corona-aflyst, men så kan 
man jo fornøje sig med selv at bage de gode gammeldags fastelavnsboller 
 
 
Traditionelle fastelavnsboller 
 
Dej: 250 g mel, 1 tsk. bagepulver, 1 tsk. salt, 1 tsk. sukker, 25 
g margarine, 1 æg, ca. 1,25 cl mælk 
Fyld: 25 g rosiner, 25 g sukat, ¼ l kagecreme, 75 g margarine 
Pynt: florsukker, chokoladeglasur 
Til pensling: 1 æg 
 
Melet sigtes med bagepulver og blandes med salt og sukker. Margarinen smuldres i. De-
jen æltes sammen med og mælk og rulles ud til en aflang flade. 75 g margarine smøres ud 
på 2/3 af dejen, der derefter lægges sammen i tre lag med den del uden margarine i mid-
ten. Dejen rulles atter ud, lægges sammen tre lag, og dette gentages tre gange. Til sidst 
rulles dejen ud i 1 cm tykkelse, skæres midt igennem og derefter i 12 firkanter. Bollerne 
kan enten foldes om lidt og rosiner og hakket sukat eller med 1 tsk. kagecreme. De pens-
les med æg og bages med lukningerne nedad i 15-20 min. Boller fyldt med rosiner og gla-
sur pensles med chokoladeglaser, mens bollerne med kagecreme drysses med florsukker. 
 
Kilde: Den blå Bagebog. Foto: nemlig.com 
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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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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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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 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 ar‐
rangementer. 
 
Der kan også i sidste øjeblik, før bladet trykkes, komme 
nye oplysninger, som er aktuelle for den på‐ 
gældende måned, og som vil være uaktuelt at bringe i 
næste måneds 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. 
 
Kender I www.glumsø netavis? En meget informa v 
orientering om aktuelle begivenheder ‐og så er Sogne‐
bladet i farver med i sin helhed! 
 

PAS PÅ! 
 
Foråret lurer lige om hjørnet 

uanset restriktionerne! 
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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. 

 
 
 
 
FEBRUAR 
 
Man.   1. Kino Kirkely. AFLYST    
Tors.  11. Kreativ Café. AFLYST         
Søn.   14. Fastelavn. AFLYST 
Tors.  11. Kreativ Café AFLYST  
 
 
MARTS 
 
Man.   1. Kino Kirkely. MED FORBEHOLD. Se s. 9   Kl. 19:00 Kino Kirkely 
Tirs.    9. Herluflille Møllelaug. Generalforsamling  
  MED FORBEHOLD      Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
Tors.  11. Kreativ Café. MED FORBEHOLD    Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tors.   11. Suså Husholdningsforening generalforsamling 
  AFLYST 
Man.   15. Susåegnens Lokalhistoriske Forening 
  Foredrag. AFLYST 
  Se venligst foreningens hjemmeside 
Tors.  25. Kreativ Café. MED FORBEHOLD    Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

Se i øvrigt Kirkens Aktivitetskalender på side 6 


