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Med ønsket om en dejlig sommer
og et godt strandvejr
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FORENINGER & KONTAKTPERSONER
MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE

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

Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803
Kirkeværge Tyvelse Kirke: 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 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 GYMNASTIKFORENING
www.tybjerggf.dk
Bo Schou
Tlf. 3237 4269
E-mail: info@schou-handel.dk

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

Formand: Bente Sørensen
Tlf.: 2422 8938
E-mail: bentes_583@hotmail.com

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

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

Kontaktperson: Lise Nielsen
5764 9320, mobil 2964 9317 bedst mellem kl. 17-19.

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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

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.

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

Kontaktperson: Jesper Poulsen
Tlf. 2070 5141
E-mail: jaws@waoomail.dk

LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
www.tybjerg.info

Formand Jørn Haaber Christiansen
Tlf.: 2071 9898
E-mail: lbfformand@tybjerg.info

AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
www.aversi.dk
Formand: Emil Andreæ
Tlf. 2228 1168
E-mail: formand@aversi.dk

TYBJERG PRIVATSKOLE www.tybjergprivatskole.dk
Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg
Tlf. 3220 0080.
E-mail: skoleleder@tybjergprivatskole.dk

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

FORENINGEN TYBJERGHUS
www.tybjerghus.dk
Formand: Tina Olsen
Tlf.: 2757 2113
E-mail: tybjerghus@gmail.com

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

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

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
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Endelig sommer

- i hvert fald rent kalendermæssigt, men sammenlignet med samme tid sidste år er der sket en
forandring: vi må atter samles i større flokke, og dermed kan mange af de planlagte arrangementer afholdes såvel nationalt som lokalt.
Grundlovsdag fejres i en lidt ”slank” udgave på Broksø, Herluflille Møllelaug holder Åben Mølledag, Sankt Hansaften bliver som den plejer både hos spejderne og i Tybjerg Forsamlingshus med efterfølgende bålafbrænding i parken ved Tybjerggaard.
De fleste af foreningerne har ikke kunnet afholde ordinære generalforsamlinger i rette tid, så dette skal der rettes bod på nu – inden sommerferierne sætte sine dagsordner for aktiviteter af mere afslappet art.
Herudover skal nævnes, at den længe ventede legeplads i Tybjerglille Bakker her i juni åbnes
for landsbyens børn. Og der er Nabodag i Aversi Faldskærmsklub.
Alle disse arrangementer kan der læses om i dette blad; jf. bagsidens Opslagstavle.
Så er der jo lige de danske sommerspecialiteter: jordbær og nye kartofler! Disse lækkerier er så
småt ved at komme i butikkerne, men de allerbedste er uden tvivl dem, man høster i egen have.
Sognebladet ønsker velbekomme, god fornøjelse med det hele samt en herlig ferie.

Annegrete

Forside:
Forskellige opfattelser af badeland!

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

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

ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/3 side: 100,00 kr.
1/4 side: 75,00 kr.

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

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

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.

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

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

Mandag er fridag

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

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

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
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

Organist: Flemming Mørk Pedersen
tlf.. 3965 1367
Kirkesangere for de 5 sogne:
Stine Horslev tlf. 5764 6591, og
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157

Kirkebil:
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester
og arrangementer i Præstegården samt til
Sognehøjskolen både i og udenfor sognet.
1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik,
tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til handicapkørsel.
Bestil venligst dagen før.
2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,
tlf. 5577 7272.
Bestil venligst dagen før.
Kirkekassen betaler.
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Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

Gudstjenesteliste

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøﬀer.
*E er den udendørs gudstjeneste er der kaﬀe/te‐bord I præstegårdshaven
Kirkekaﬀe: Nu bliver der igen serveret kirkekaﬀe e er gudstjenesterne!

Så mange må der forsamles i kirkerne (personalet tæller ikke med)
Aversi Kirke: 20, Tybjerg Kirke 33, Tyvelse Kirke 12, Sandby Kirke 24 og Vrangstrup Kirke 10.
Disse tal er også gældende for dåb, bisæ elser og jordfæstelser.
DER MÅ ATTER SYNGES I KIRKERNE!
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SØVANG
Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke d. 3. juni kl. 14:00 ved sognepræst Pia Abery Jacobsen.
Kun for Søvangs beboere!
BIRKEVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 3. juni kl. 10:30
ved Lasse Thorman sognepræst Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Pilgrimsvandring på Møn 11. –13. juni. Begge dage inklusive. Ferie: 1. –22. august.
Præstens fridag er mandag
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Nu får I endelig mulighed for at komme l gudstjeneste i jeres ”egen” kirke! I forbindelse med den
seneste genåbning i april og maj måned ville vi gerne have åbnet alle kirkerne igen, men da der alle‐
rede var trykt en liste, ville vi ikke risikere misforståelser. Men nu er alle kirkerne åbne igen!!!
Vi er nemlig godt klar over, at der er nogle af jer, som virkelig har savnet jeres ”egen” kirke!
Og så begynder genåbningen så småt at vise sig i kirkerne: der fremkommer igen ønsker om barne‐
dåb og bryllupper, og nogle af de mange udsa e dåb kan ﬁnde sted.
Ud over de ovennævnte ltag, sker der ikke ret meget kirkeligt, bortset fra pilgrimsvandringerne,
selvfølgelig:
Juni: 11.‐13. på Møn
Juni: 19. kl 14 i Svenskeklø en.
Juli: 31. kl. 19 i Bisserup
Desuden er der fortsat mulighed for at læse alle prædikener på Facebooksiden: Tyvelse Pastorat og
på Tyvelse Pastorats hjemmeside, som ﬁndes ved at skrive Tyvelse Pastorat hjemmeside i søgfeltet.

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
E er et temmelig køligt forår – maj måned har vist ha rekord i lave temperaturer, sukker vi – med
undtagelse af ganske få dage med varme – e er nogle varme stabile dage, så vi ikke skal fortsæ e med
at gå i vintertøj.
Danmark har rekord i booking af sommerhuse og campingpladserne er booket på forhånd, så mangler
vi bare varmen!
Møllehave in memoriam
Præsten, forfa eren, læseren, klæbehjernen og humoristen Johannes
Møllehave er død, 84 år gammel. Han har leveret noget af den bedste
formidling og teks orståelse, man overhovedet kan ﬁnde på dansk.
Johannes Møllehave var en mand af ufa eligt mange ord. De væltede
ud af ham. Både det, han selv formulerede om livet og kærligheden,
mørket og fællesskabet. Men han lånte også ord fra store forfa ere
lige fra H. C. Andersen, Shakespeare og Dostojevskij over Storm P. l
Tove Ditlevsen. Og Bibelen selvfølgelig.
‐ Han blev t beskyldt for at være overﬂadisk. Men l det var hans
modsvar, som i virkeligheden var så typisk ham, at 'min overﬂadisk‐
hed s kker ikke så dybt'!

Johannes Møllehave
Foto: Den store Danske

Johannes Møllehave var en stor læser og kunne nærmest huske hele
forfa erskaber ord for ord.
Selv er Johannes Møllehave registreret med hele 135 bog tler.

Det store folkelige gennembrud ﬁk han med 'På myrens fods ' i 1975.
Her blandede han barndomserindringer med livsklogskab ud fra devisen 'man kan få noget spændende
ud af at se ngene fra myrens fods , skråt nedefra i barnets perspek v.'
Bøgerne skrev han ved siden af sit arbejde som præst.
Han nåede blandt andet at være fængselspræst i Vridsløselille, præst ved den danske kirke i Bruxelles
og sognepræst i Virum.
‐ Han var mest interessant i sin evne som denne her teolog med den store, folkelige gennemslagskra .
Der skal man nærmest lbage l Grundtvig for at ﬁnde noget lignende.
Møllehave havde en skarp sans for humor og sa re.
Det kom l udtryk i tekster l viser og revynumre. Men også andre genrer mestrede han.
I 1989 var han leverandør af teksterne l Anne Linnets album 'Min sang'. Albummet blev voldsomt po‐
pulært, solgte i over 200.000 eksemplarer, ikke mindst på grund af sangene 'Time, dag og uge' og
'Mild, La ermild og Gavmild'.
Han havde en afvæbnende facon og en dyb indsigt, som han alligevel forstod at formidle på en måde,
så folk kunne forstå det, siger Søren Jacobsen Damm.

Fortsæ es næste side
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Præstens hjørne ‐fortsat fra side 7
Johannes Møllehave var i mange år landets måske ﬂi gste foredragsholder. Han rejste fra den ene
sognegård, kirke og kulturhus l det næste.
Mange har mødt Møllehave på vej mod sin des na on, i toget, på færgen, snakkende og energisk
eller træt og lidt krøllet e er at have mødt sit publikum.
Men da han blev ramt af to blodpropper i hjernen i 2008, var det slut. Dere er stoppede han med
den foredragsvirksomhed, der havde sendt ham ud l publikum op l 30 gange om måneden.
Johannes Møllehave har også dligere oplevet døden banke på.
Han ﬁk en blodprop i hjertet, fulgt af en ﬁredobbelt bypass‐opera on i 1997.
Det kom han sig fra, og han ﬁk selvfølgelig også en samtalebog ud af sit venskab med hjertelægen
som opererede, Gösta Pe erson.
I 1958 blev den unge teologistuderende gi med Herdis Møllehave. De ﬁk tre børn sammen, en
da er og to sønner.
Herdis Møllehave var socialrådgiver, men skrev også ﬂere romaner, hvor blandt andet parrets åbne
ægteskab blev lagt frem for læserne.
Herdis Møllehave døde i 2001 e er 42 års ægteskab med Johannes Møllehave, og han fortalte o e
om den sorg, det var at miste hende.
I bogen 'Det ender godt' fortæller Johannes Møllehave om, hvordan han gerne ville have sin begra‐
velse l at foregå.
Der skulle synges Grundtvigs salme 'At sige verden ret farvel', 'Tunge, mørke na eskyer', og 'Se, nu
s ger solen'. Og så skal han lægges i gravstedet ved siden af hustruen Herdis.
Pia Avery Jacobsen, sognepræst

Hør de spændende postcast-samtaler
fra Rønnebæksholm

I februar startede de spændende og interessante postcast‐samtaler på Rønnebæksholm.
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!
Da rækkefølgen af gæsterne i Maries Rum desværre ikke al d følger de oplyste datoer, vil de
desværre ikke længer blive oplyst her .Men følg selv de aktuelle samt kommende samtaler via
hjemmesiden for Maries Rum.
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
Mandag den 7. juni kl. 19:00 skal I se Gys i Blomsterbu kken.
Som sat jer i udsigt for længe siden, skal i her i den første sommermåned få lidt koldt l
rygraden, men på den sjove måde.
Nyd kultproducer/instruktør Roger Cormans makabre monster‐
komedie hvor Jonathan Haze spiller Seymore Krelboing, med‐
hjælper hos en blomsterhandler ‐ en nørd, for hvem det lykkes
at fremavle en enorm kødædende plante, der konstant bøvser
“Feed me ‐ I’m hungry!” Seymore adlyder og fodrer den glub‐
ske uhyrlighed med kød. Menneskekød! Hysterisk morsom ko‐
medie der vil vække la er i alle stuer.

Denne ﬁlm bliver den sidste i ”sæson” 2020‐2021.
Filmklub

For at følge konceptet Film og Kirke har vi opre et en ﬁlmklub, hvor medlemskab er gra s. Det er også
gra s at se ﬁlmene; men der erlægges 10 kr. pr. næse for drikkelse og kage/snacks under og e er fores llingen. Dét kan vist ikke gøres billigere i ”hjemmebiografen”.

Fremlysning af ba erier l høreapparat
I majudgaven af Sognebladet fremlyste vi fund af ba erier l høreapparat, og e erlyste således den i Aversi
boende, som ikke havde modtaget disse.
Allerede formiddagen dagen e er bladet var omdelt i Aversi, ringede en person, som ikke havde modtaget de
bes lte ba erier, hvorfor disse med glæde blev aﬂeveret og modtaget.
Senere samme a en ringede endnu en, som ikke havde set skyggen af ba erierne og et par dage e er a er
en, som havde bes lt, men ikke modtaget! Nu var mangelvaren jo allerede udleveret l den første, så de an‐
dre må e rekvirere igen. Ba erierne er gra s for brugerne, så disse lider ikke økonomisk tab, kun ærgrelse.
Det glæder redak onen at kunne have behjælpelig med at kunne viderebringe de manglende ba erier.
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Vi har med stor glæde fået de største elever lbage på skolen dagligt, så alle skolens elever endelig
er her sam dig igen.
Alle skal stadig forblive i deres "klassebobler" og det betyder også, at der stadig ikke lbydes valg‐
fag, lø og andre ak viteter på tværs af klasserne.
De nye spirebørn er taget vel imod og klar l bh. klassen e er ferien.
Lørdag den 4. september a oldes Danmarks længste mo onscykelløb Århus ‐ Kbh.
Skolen har fået den mulighed (som for nogle år siden) at a olde og servicere et depot med diverse
forplejning.
Det betyder at vi har mulighed for at "tjene" et ﬂot beløb l gavn for vores dejlige skole.
Sidst vandt vi "bedste depot", kan vi gøre det samme i år?
Vi håber, at mange forældre vil komme og være med ‐ vi har brug for mange frivillige l en sjov,
hyggelig og anderledes dag.
Kontakt Katja Faurschou Jensen, hvis i er interesseret i at høre mere.
10- års JUBILÆUM
Tybjerg Privatskole blev s et i marts 2011, så i år kan vi fejre 10‐års jubilæum.
Det gør vi fredag den 24. september hvor også vores samarbejdspartnere bliver inviteret. Flere de‐
taljer e er sommerferien, når alt er på plads.
Første skoledag vil det også blive fejret med børn og forældre.
Vi fejrer det på mange måder, bl.a. vil vi gerne udgive en jubilæumsbog. En bog som fortæller om
skolens start, om hverdag og fest på skolen, om værdier og metoder i elevernes hverdag og ikke
mindst en bog krydret med billeder.
Vi tænker os at bogen udleveres l alle hjem med børn på skolen, samt l ansa e, samarbejdspart‐
nere og naturligvis dem, som donerer.
Skolens elever/klasser vil hjælpe med at skaﬀe penge l trykning af bogen.
Hjælp os med at gøre drøm l virkelighed...
Er man interesseret i at donere ‐ stort eller småt, alt modtages med tak, har spørgsmål eller kom‐
mentarer, så er man meget velkommen l at kontakte skoleleder Kenneth Oksborg tlf: 3220 0080.
På bogens bagside vil der være en oversigt med navn og evt. ﬁrmanavn på sponsorer.
Sommerfesten, som vi kender den, er som dligere nævnt aﬂyst.
Men... børnene skal ikke snydes, så børn og personale får deres egen sommerfest torsdag den 17.
juni i skole den.
9. klasse holder afslutningsdag torsdag den 24. juni og dimission om a enen.
Sidste skoledag er fredag den 25. juni.
Første skoledag e er sommerferien er søndag den 8. august.
Håber i alle får en fantas sk sommer, der er nok mange som skal nyde den her i Danmark og opda‐
ge nye fantas ske steder...
Sommerhilsner
Skolen og Bestyrelsen
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TYBJERGHUS
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 19. juni kl. 14.00

i Caféen Smedebakken 32b, Tybjerglille Bakker
TILMELDING. Ønsker du at deltage ved frokosten, bedes du tilmelde dig

senest torsdag d. 17. juni

på tybjerghus@gmail.com eller SMS Tina på 2757 2113.
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 kan til frokosten og under hele generalforsamlingen
kan købes til caféens normale priser

Det skal oplyses, at det samme dato er Caféens fødselsdag, så vi håber, at mange
vil deltage til lidt hygge med frokosten i den forbindelse.

HUSK CORONAPAS ELLER NEGATIV COVID-19 ATTEST!
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Frk. Søndergaard
Blomster og brugskunst
Tirsdag - Fredag 10-17:30
Lørdag - Søndag 10-15:00
Frk. Søndergaard Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle
Telefon: 2964 6135
Fb: Frk Søndergaard v/ Britt S. Madsen

Tømrermester
Søren Dahl Jensen
Klintemarksvej 2
Tybjerg
4160 Herlufmagle
Tlf. 2972 3467
sdj@klinten2.dk www.klinten2.dk
Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud
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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

”‐ honningbien fylder
sin kurv”

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





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartnere:

13

Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Månedens salme juni
Lisbeth Smedegaard Andersen: En juninat med sommerregn
(fra samlingen ”Almanak”)
En juninat med sommer‐
regn
Den falder varm og ﬁn
Og kalder blomsterdu e frem
Af bellis, hyld, jasmin
Og birkens krone duver let
Og ryster sig derude
Så klare dråber samler sig
l regndans mod min rude
jeg ly er i den lyse nat
og hør! det er med et
som gennemtrænges na en af
et mæg gt åndedræt
som går Gud selv omkring på jord
hos os og trækker vejret
mens liv gror frem og ser sig om
andæg gt og beæret
så s lle selv den mindste lyd
kan høres milevidt
og minder om en sommer går
med alt for raske skridt
men vi der lever her en d
er i Guds hånd bevaret
og lever af den kærlighed
som Kristus åbenbared
et åbent vindue står et sted
og rasler på sin krog
en fremmed lyd der bryder ind
i na ens billedsprog
den nye dag står ind fra øst
men drøm og tanke ﬂe er
sig sammen i en tak l Gud
for lyse juninæ er

Som månedens salme fortsæ er vi med juni‐salmen i Lis‐
beth Smedegaard Andersens samling almanak. Da sogne‐
bladet ikke udkommer i juli måned, omtaler jeg foruden
Juni‐salmen også juli‐salmen her i indlægget.
I salmen omtales stemninger fra en lys sommernat. Den er
et billede på en skabelsesproces. Vi hører om naturen, der
blomstrer og er i vækst. Vinden er den naturkra , der får
livet l at fremstå. Åndedræ et ses som det livgivende ele‐
ment i naturen.
Det viser lbage l skabelsesberetningen, hvor det første vi
hører, er at Guds ånd svævede over vandene. I salmen ses
Guds lstedeværelse som det, der hjælper livet i gang. Som
i andre af Lisbeth Smedegaards salmer er det der sker i na‐
turen et spejl på begivenheder på det guddommelige plan.
På trods af det frodige og blomstrende sommer, er livet dog
kortvarigt, men i den korte d vi er her, er vi under Guds
besky else. Udtrykket Guds hånd viser, at Gud ses som en
person med handlekra , styrke og herredømme.
Han ses som en far, der tager sine børn i sin varetægt. I sid‐
ste vers hører vi om lysets frembrud fra øst, når morgenen
gryr. Lyset, der overvinder mørket, er ﬂere steder i bibelen
et billede på livets sejr over døden. Lyset er et billede på
Gud, hvorimod mørket er billede på de onde og destruk ve
kræ er.
Lyset var det første Gud skabte. Det var en be ngelse for at
livet kunne opstå.
Organist Flemming Mørk Pedersen

Månedens salme for juli kan læses på pastoratets hjemmeside,
som ﬁndes ved at google tyvelsepastorat hjemmeside.
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Kom l
ÅBNING AF VORES NYE LEGEPLADS VED FORENINGEN TYBJERGHUS!
Det er med stor glæde, at vi inviterer alle børn og barnlige sjæle i vores område l indvielse
af vores ﬂo e, nye legeplads, der ligger Smedebakken 32a., Tybjerglille Bakker,

Lørdag den 12. Juni 2021 kl. 14.00.
Vi håber, vi bliver helt færdige og takker alle, både professionelle samt de mange frivillige,
der har ydet en kæmpe indsats for deres medvirken.
Så kom ned på pladsen og vær med l indvielsen! Vi håber på godt vejr, så vi kan byde på
lidt grillguf m.m. Vi ses!
Venlig hilsen
Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn og Foreningen Tybjerghus

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

Tøv ikke med at ringe eller
skrive for nærmere info:
Tlf.: 5177 7696
Mail: phoeym@gmail.com
www.malmstedtfotografi.dk
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Nyt fra Tybjergspejderne
Vi har ikke spildt denne her Corona d. Vi har sendt to af vores ledere på ”Gilwell”,
korpsets ledertræning. Det er kun få, der bliver inds llet, godkendt og optages

I Kris Himmelfarts ferien og igen i pinsen har Me e og S ne været på 1. og 2. del af kurset

Der a oldes Sct. Hans bål
på spejdergrunden d. 23. juni.

Alle er velkomme,
bålet tændes kl. 17.45

Program for Tybjergspejderne

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

Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle
Sankt Hansbål d. 23.06.2021 kl. 17:45

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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AVERSI FALDSKÆRMSKLUB INVITERER TIL NABODAG
lørdag d. 12. juni kl. 10 -16
Det er blevet sommer, og vi må samles mange ﬂere nu end blot for kort d siden, så vi glæder os l
byde vores rare naboer l åbent hus, og terrasse og ﬂyveplads.
Vi håber godt ﬂyvevejr, således at I kan se os springe og lande, og ikke mindst byde jer på en lille ﬂy‐
vetur over Aversi og omegn .
Desuden er vi som al d på spring for at besvare spørgsmål fra vores gæster og få en hyggelig snak
om vores sport og udstyret l samme.
Vi byder også lidt godt fra grillen, men I er selvfølgelig velkomne l selv at medbringe madkurv.
Velkommen l a er en god dag på Tornelundsvej 8, Aversi!

Er du en hund
efter at
læse de bedste nyheder
fra lokalområdet?
Så læs SOGNEBLADET –
Eller skriv selv!
Sognebladet læses også udenfor omdelingsområdet samt af alle byrådsmedlemmerne og har fået stor anerkendelse.
Annoncer derfor gerne i

som omdeles til godt 800 husstande
og har de billigste
annoncepriser. Se side 3.
Kontakt sb.redaktion@gmail.com
eller ring 2577 8129
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn indkalder hermed l ordinær generalforsamling

MANDAG DEN 14. JUNI 2021 KL. 18.30 I CAFÉ TYBJERGHUS med følgende

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskaber l godkendelse samt fastsæ else af kon ngent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg l bestyrelsen:
Da sidste års generalforsamling blev aﬂyst, er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Jørn Haa‐
ber Chris ansen, Anders Madsen, Pernille Skræddergaard, Johnny Sørvin, Mai‐Bri Sieben Han‐
sen, Maria Pedersen, Peter Seedorﬀ.
6. Valg af 2 suppleanter l bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Elo Andersen og Lone Paaske modtager genvalg.
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest mandag den 7. juni 2021. Bemærk, at Lokalråd Tybjerg og Omegn også har generalforsam‐
ling denne a en, og det er tanken, at vi begynder med den, varighed er ca. en halv me. Vel mødt!
Venlig hilsen
LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN,
Jørn Haaber Chris ansen, formand
Tingbakken 7, 4160 Herlufmagle, tlf. 20719898, email: jorn@internet.dk.

Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus
afholder generalforsamling
tirsdag d. 29. kl. 19:30 i den lille sal
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Generalforsamling 2021
Der a oldes generalforsamling i Lokalråd Tybjerg og Omegn

MANDAG D. 14. JUNI 2021 KL. 19.00 I CAFEEN, TYBJERGHUS, MED FØLGENDE
DAGSORDEN
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2019 og 2020
Indkomne forslag
Valg for 2 år af medlemmer l Bestyrelsen, på valg er:
Maria M. A. Pedersen, Tybjerglille Bakker – modtager genvalg
Anders S. Madsen, Aversi – modtager genvalg
Johnny E. Sørvin, Tybjerglille Bakker – modtager genvalg
Jørn Haaber Chris ansen, Tybjerglille Bakker – modtager genvalg
Valg for 1 år af medlemmer l Bestyrelsen, på valg er:
Mai‐Bri Sieben Hansen, Tybjerg – modtager genvalg
Pernille Skræddergaard, Tybjerglille Bakker
Peter P. Seedorﬀ, Tybjerglille – modtager genvalg
Valg for 1 år af suppleanter l Bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes l for‐manden og skal være mod‐
taget senest 10 dage inden generalfor‐sam‐lingen. E er fristens udløb oﬀentliggøres forslagene
på tybjerg.info
Generalforsamlingen a oldes i fællesskab med Landsbyforeningen. Star dspunktet a ænger
derfor af varigheden af Landsbyforeningens generalforsamling, vi starter dog dligst kl. 19
Arrangementet er åbent for alle! Man skal være borger bosat i Lokalrådets område og fyldt 15 år
for at have stemmeret og være valgbar l Lokalrådet.
Da vi ikke kender forsamlingsrestrik onerne på dspunktet for generalforsamlingen med sikker‐
hed, opfordres I l at lmelde jer ved sms l Peter Seedorﬀ på tlf. 2514 1196
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Åben mølledag
Søndag d. 20. juni 2021
kl. 10-15

Møllelauget glæder sig helt vildt l at
se mennesker (mange) på møllen
Det har været kedeligt og ensomt med
de mange måneder uden besøg.
Vi tager imod med åbne arme, og vi
byder på lidt af hvert l rimelige priser:




Kaﬀe/kage
pandekager (gør det selv over bålet!)
pølser og øl/vand.

PÅ MEGET GLÆDELIGT GENSYN

Siden sidst har vi købt
et ﬂot solmult med
"indbygget diskre on"!

Spejderne hjælper med
bagning af snobrød

Vi overholder naturligvis de gældende Corona-regler
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Sankt Hans
Tybjerg Forsamlingshus
Onsdag den 23 juni kl. 17.30
Inviter naboen, venner og familie med l en hyggelig Sankt
Hans a en i Tybjerg forsamlingshus.
Som al d serverer vi en lækker
grill buﬀet med div. salater og
e erfølgende kaﬀe og kage.
Kl. 20.30 går vi alle i samlet ﬂok i parken på Tybjerggaard,
hvor bålet tændes. Gra s adgang l bålpladsen.

Pris for denne herlige aften
Voksne: 125,Børn 6 -12 år: 75,0-5 år: Gratis.

Tilmelding nødvendig og senest mandag den 14. juni 2019
på tilmeldingarrangement968@gmail.com
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I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Informa on fra vandværket
Kære forbrugere!
Selvom det i skrivende stund kan være vanskeligt at få øje på, lyver kalenderen ikke: Det er snart
sommer! Og dermed ferie enten her i smukke og dejlige Danmark, eller måske under sydligere him‐
melstrøg for de af jer, der har lyst og mulighed for det.
Uanset ferievalg er det et faktum, at vi skal være væk fra vores hjemstavn i kortere eller længere d,
og vi vil derfor gerne komme med nogle gode råd l vandforbrugerne i den forbindelse blandt andet
for at undgå ærgerligt og dyrt vandspild.
Luk for stophanen ved vandmåleren inden afrejse således at vand lførslen l bolig og have er a rudt
eﬀek vt. Såfremt naboen har lbudt at vande haven og drivhuset er det vig gt at sikre sig, at tappe‐
stedet (vandhanen) e er endt brug er helt lukket for at undgå, at vandslangen løsner sig fra slange‐
koblingen i varmen. Det er desværre ikke usædvanligt, at de e sker især i sommervarmen, hvor plast‐
slangen bliver blød.
Ved hjemkomst fra ferie er det en god idé at lade vandet løbe kortvarigt fra husets tappesteder for at
tømme systemet for s llestående vand, da der under uheldige omstændigheder kan dannes bakteri‐
er. Og der er jo ingen grund l at få ondt i maven e er en dejlig sommerferie!
Husk at reagere på ”susen i rørene”, når der gerne skulle være lukket for tappestederne. Det kan me‐
get vel være en indika on på en lækage. Det samme er lfældet, når vandmåleren ”kører”, men at
der ikke er et bevidst forbrug. I begge lfælde skal en autoriseret VVS‐installatør kontaktes. Husk der‐
for at aﬂæse vandmåleren o e, således at vandspild kan stoppes så hur gt, som muligt. Med vand‐
værkets normale dri stryk i rørene vil et hul på 1mm udlede ikke mindre end 1000 liter vand i løbet
af et døgn.
Konstant misfarvet vand kan skyldes en fejl i varmtvandsbeholderen. Kontakt også her en autoriseret
VVS‐installatør for a jælpning af problemet.
Meget vig gt: Der må ALDRIG monteres ﬁltre af nogen art på vandinstalla onen, da det hur gt kan
udvikle sig l en bakteriebombe.
Med disse brugbare råd ønsker vi alle vore forbrugere en lang, dejlig og naturligvis velfortjent som‐
mer.
Med venlig hilsen
Tybjerglille Bakker Vandværk
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Foreningens medlemmer indkaldes til

GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN SOGNEBLADET
Tirsdag den 29. juni 2020 kl. 19:00
i ”KIRKELY”, Tybjerg Bygade 10
med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
1. Beretning
2. Regnskab
a) Budget
b) Fordelingsnøgle
3. Indkomne forslag
Forslag bedes sendt senest 8 dage før
generalforsamlingen til formanden
4. Valg af bestyrelse
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
Valg af suppleant
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
5. Eventuelt
P.b.v. Johnny E. Sørvin, formand.
sorvin.senior@gmail.com
Medlemmer af foreningen er alene de foreninger/institutioner, som betaler kontingent, dvs. har fast aftale mht. sideantal iflg. fordelingsnøglen.
Sognebladet er vært ved lille hyggeligt traktement
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STEF TECH Electric
Din lokale elinstallatør, der løser alle el‐opgaver for private kunder, mindre landbrug, erhvers‐ og
industrivirksomheder.
Salg og installa on af samt service på varmepumper.
KMO cer ﬁceret.
Følgende mærker forhandles: Panasonic og Gree
Så har du
‐ et elektrisk problem eller lyst l en uforpligtende el‐snak
‐ brug for et overslag eller lbud
er du velkommen l at kontakte mig
Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.

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

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________

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

Forsikringsmæglerne DFM A/S

Jeg har så meget at fortælle om dine muligheder,
at der er ikke plads nok her.
Ring og aftal et møde med mig!
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REGLER FOR LEJE AF SOGNEHUSET ”KIRKELY ” I TYBJERG
Menighedsrådet har beslu et, at man kan leje huset, dersom det er ledigt, l følgende ak vi‐
teter: folkekirkelige som f.eks. begravelseskaﬀe, recep on ifm. vielse eller dåb.
Desuden l arrangementer af folkelig art. Der foreﬁndes storskærm og fremviser l ﬁlma e‐
ner.
Dog henvises l Tybjerg Forsamlingshus ved ﬂere end 30 deltagere. I huset er der følgende
køkkenfaciliteter: kaﬀemaskine, elkedel samt service l 35 deltagere plus opvaskemaskine
Der kan ikke produceres varm mad i huset.
Ansøgning om leje af lokalerne og udlevering af nøgle a ales med Inge Broms på tlf. 2481
2287 eller e‐mail inge.broms@privat.dk. Nøglen kan evt. a entes hos 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

TBC Byg & Anlæg
Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde
- tag
- udskiftning af vinduer og døre
- renovering
- til- og ombygning
salg og montering af vinduer og døre
til fordelagtig pris.
Ring og få et uforpligtende tilbud

Tlf. 2045 8856
Suså Landevej 76
4160 Herlufmagle

E-mail: timchristensen@live.dk
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Lørdag d. 3. juli 2021
Kl. 10:00 Ordinær generalforsamling
Kl. 17:00 Grillfest
Begge arrangementer foregår hos Liselo e og John, Orupvej 1, Herlufmagle.
Forslag l generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest o e dage inden
denne.
Ny lmeldingsfrist vedrørende gillfesten er senest d. 10. juni. Nærmere oplysninger hos
Liselo e tlf. 2065 5402.
På bestyrelsens vegne
Liselo e
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Servicespalten

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

Lyntest hur gst i Herlufmagle
Skal du have taget en covid‐19 lyntest, så tag
l Herlufmaglehallen mellem kl. 18 og 19.
Der er åbent mandag, onsdag, torsdag og lør‐
dag fra 09:00‐19:00. ”Køen” er l at overskue,
hvis der en nogen kø, for det er jo spise d i
de ﬂeste hjem.
Det foregår i Hal 2

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

Der vil her i bladet løbende
blive opdateret
omkring ændringer/ lføjelser
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OPSLAGSTAVLEN
Se opslagsskabet uden for Caféen om arrangementer.
Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om lbud.
Besøg tybjerghus.dk Vi er også på Face Book.

JUNI
Lør.

5. Grundlovsdag på Broksø.
Hovedtaler Asger Christensen. Gratis entré
Man. 7. Kino Kirkely. Gys i ”Blomsterbutikken”
Lør. 12. Nabodag i Aversi Faldskærmsklub.Se s. 17
Lør. 12. Åbning af legepladsen på Smedebakken. Se s. 15
Man. 14. Landsbyforeningens generalforsamling.. Se s. 18
Man. 14. Lokalrådets generalforsamling . Se s. 19
Lør. 19. Foreningen Tybjerghus. Generalforsamling. Se s.11
Søn. 20. Åben mølledag. Se s. 20
Ons. 23. Spejdernes Sankt Hansbål. Se s. 16
Ons. 23. Sankt Hans i Tybjerg Forsamlingshus. Se s. 21
Tirs. 29. Sognebladet. Generalforsamling. S s. 23
Tirs. 29. Sandby-Vrangstrup Fors.hus. Gen.fors. Se s. 18
JULI
Lør. 3. Suså Husholdningsforen. Generalforsamling. Se s. 26
Lør. 3. Suså Husholdningsforen¨. Sommerfest. Se s. 26

Kl. 15:00. Broksø Gods
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 10.00 Tornelundsvej 8
Kl. 14:00 Tybjerghus
Kl. 18:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 14:00 Tybjerghus Café
Kl. 10-15 Herluflille Mølle
Kl. 17:45 Bjergbakken 26
Kl. 17:30 Tybjerg Fors.hus
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:30 Sandby-Vrangstrup
Forsamlingshus
Kl. 10:00 Orupvej 1, Herlufmagle
Kl. 17:00 Orupvej 1, Herlufmagle

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.
28

