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FORENINGER & KONTAKTPERSONER 

Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af 
”Foreningen Sognebladet”.  

Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 

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

MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,  
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE 
Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287 
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355 
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803 
Kirkeværge Tyvelse Kirke: 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. MAJ KL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

                                                  
Forside: 

Bøgen springer ud, og snart kommer svalerne 
 

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. 

 
                                 Udfasning af det lille forsamlingsforbud  
 
     21. april 6.maj  21. maj      11. juni      1. august 
Indendørs   10     25       50        100                 afskaffes 
Udendørs   50            75   100        afskaffes   
 
Der skal forevises Coronapas eller nega v Covid‐19 a est  
ved alle indendørs arrangementer. 
Kilde: Fra Jus tsministeriet ”A ale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021” 

MAJ!! 
 
I skrivende stund, d. 20. april, er det det skønneste vejr, som man kunne øn‐
ske sig for en majdag, men vejrudsigten lover ikke for godt for de næste 
mange dage. Til gengælde bringes her den seneste udsigt for udfasningen af 
forsamlingsforbudene, og de ser ganske anderledes op mis ske ud: 

Vejret kan vi ikke ændre på her og nu, men det kan vi lynhur gt mht. forsamlingsforbudene, så 
det gælder om at holde tungen lige i munden, bind for samme,plus holde afstand, således at 
udfasningen kan ske planmæssigt.  
Antallet af deltagere i kirkeligt sammenhæng er lidt anderledes, men også lempet (se s. 5.). 
Til gengælde må der nu igen synges med på salmerne! 
 
Foreninger og klubber i lokalområdet ønskes held og lykke med forårets ltag. 
 
                   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: 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! 

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøffer. *Højmesse 
13. maj:, pilgrimsvandring:  Se side.22      
2. Pinsedag: Se s. 17 

NYE LEMPELSER PR. 21. APRIL 2021: 

 
HVORFOR ER DER I 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 

Torsdag d. 6. maj: gudstjeneste i Bavelse Kirke KUN for Søvangs beboere 
 

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

Torsdag d. 6. maj: ved  kons tueret. Sognepræst Susanne Rousing 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen  
Friweekend 29.‐30 maj.  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 

 

Der er netop sket ændringer i forhold l dligere, hvad angår corona restrik oner. Det betyder, at 
der i maj måned stadig kun a oldes gudstjenester i Tybjerg og Sandby Kirker, men fra og med juni 
sker det på ski  mellem alle fem kirker igen. 
2. Pinsedag skulle det være muligt at a olde udendørs gudstjeneste ved Gunderslev Holm. Se s. 
17 
Det er stadig muligt at læse alle prædikener på Facebook på siden: Tyvelse Pastorat og på hjem‐

mesiden: Tyvelse Pastorat: tyvelse‐aversi‐tybjerg‐vrangstrup‐sandby pastorat.  

PILGRIMSVANDRING 
 
Nu må vi endelig samles så mange udendørs, at vi kan komme ud at gå sammen. Derfor har vi fået en 

folder på gaden, så man kan se, hvor vi går henne – og hvornår. Se side 22‐23 

Folderen ligger også l fri a eny else i kirkerne. 
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Præstens hjørne 

Kom maj, du søde milde! 
 
Sidste år havde vi ingen vinter. Foråret kom dligt og var lunt og dejligt! Anderledes er det i år! Bortset 
fra nogle enkelte dage i slutningen af februar og marts måned med noget, der minder om en hedebøl‐
ge på et par dage helt uden for sæsonen, er foråret temmelig vinterag gt i år.  
Alligevel trodser en stor del af danskerne kulden og tager varmt tøj på og går ud. For der er stadigvæk 
ikke ret meget andet, vi kan foretage os. Og der er da også dejligt udenfor. Det er gået op for en stor 
del af vores befolkning, hvor dejligt der er i vores land! Sommerhuse sælges som varmt brød. Og cam‐
pingpladserne melder om større interesse end nogensinde.  
 
Med Coronaen går det stadigvæk op og ned. De fleste af os venter på at blive vaccineret sam digt 
med, at nye muta oner dukker op. Heldigvis ser vi ud l at kunne holde smi etrykket nede.  
Maj måned er andet end koldt forår og Corona: 
 
Det er PINSE ‐ Kirkens fødselsdag 

 
Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes begyndelse, for da Helligån‐
den kom l disciplene, blev de sendt ud i verden for at dele deres tro på 
Jesus med alle. 
 
Som tegn på at de havde fået Guds ånd, begyndte de at tale og forstå alle 
sprog. Det blev begyndelsen på de første kristne fællesskber, menigheder. 
Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. 
 

Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var l stede i verden. Ligesom Gud før var l stede 
i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han leve‐
de på jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes l hele verden. 
 

Den jødiske pinsefest 
Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der markerer den jødiske påskes afslutning, og minder om den 
pagt Moses indgik på Sinaibjerget, hvor han fik lovens tavler. Den jødiske pinsefest er sam dig en 
høs est, som blev fejret med valfart l Jerusalem. Derfor var der al d jøder fra mange folkeslag i Jeru‐
salem l pinse. Kirken har overtaget festen og givet den sit eget indhold, nemlig fejringen af Helligån‐
dens komme l verden. 
 
I Danmark forbinder mange høj den med N.F.S. Grundtvigs pinsesalmer. Især i salmen ”I al sin glans 
nu stråler solen” (Salmebogen nr. 290), hvor Helligåndens komme sammenlignes med sommerens 
komme i den danske natur.  
 
Pinsen fejres pinsedag i Tybjerg Kirke kl. 10:30 og på Gunderslevholm – i det fri 2. pinsedag kl. 11. 
Læs side 17. 
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  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. 

FREMLYSNING! 
Ba erier l høreapparat 

 
 
 

 
 
 
 
Hvem i Aversi har i e eråret ‐ eventuelt før‐ bes lt en pakke fra O con med ba erier l 
høreapparat og aldrig modtaget pakken? Den indeholder 10 x 6 ba erier af typen 312. 
 
Pakken har nok ligget et stykke d i Aversi Kirkes postkasse, for graverne fandt den først pri‐
mo november; adressesedlen på pakken var gået i opløsning, så modtageren kunne umiddel‐
bart ikke findes på pakken. Ej heller inde i denne, da der ikke ligger hverken faktura eller føl‐
geseddel ved. Ba erierne var og er stadig tørre, intakte og med holdbarhed l juli 2024. 
 
Først nu har redak onen fået plads her i bladet l at fremlyse disse ba erier, og jeg hører 
meget gerne fra den person, som har bes lt, men aldrig modtaget sin vare fra O con. 
 
Kontakt mig venligst  på tlf. 2577 8129. 
 
Annegrete Schmidt 
Redaktør 
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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”. 

Ak ja, desværre må vi igen udsæ e fremvisningen af månedens film. 
 
Her ved redak onens  slu ase for maj‐bladet, er der ganske vist kommet nye restrik oner fra 
Kirkeministeriet angående lo  af hvor mange, der må samles i et rum som Kirkelys ”biografsal”. 
Vi må være op l 10 personer (inkl. ”personalet”),  men der jer o pladskrav, og da vi ikke kan spre‐
de os alt for meget uden at komme l at sidde ”forkert” i forhold l lærredet, ja så må vi vente 
lidt endnu. Til juni se det meget bedre ud, og med mindre der går ”bananas” i smi ens udbredel‐
se, glæder vi os l at se jer l ”Gys i Blomsterbu kken”. 
 
I må være forberedt på, at der er krav om at kunne fremvise Coronapas/nega v Covid‐19‐a est. 
 
I ønskes alle en dejlig maj måned og en glædelig  pinse –med eller uden en dansende sol! 
 
Filmoperatøren og piccolinen 
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Så blev det dejligt forår, og børnene glæder sig l at byde velkommen l de nye spirebørn 1. maj. 

 

D. 14. april blev generalforsamlingen a oldt for både Stø eforeningen og Bestyrelsen e er at være 

blevet rykket et par gange. 

Sidste års generalforsamling var jo lige præcis den a en, hvor hele landet blev lukket ned, og der plud‐

selig bredte sig en summen og snakken, da nogle lstedeværende fik nyheden. Det vil ingen vist glem‐

me. 

Der blev afgivet fælles beretning fra skoleleder og bestyrelsesformand. 

Forelagt årsregnskab og budget. 

Gennemgået strategiplan 20:24. 

Status på spørgeskemaundersøgelsen, som tydeligt viste en meget stor generel lfredshed hos foræl‐

drene. 

Indkomne forslag blev hørt, drø et og stemt om. 

Der blev valgt nye ind og sagt tak l dem som havde valgt at træde ud for at give pladsen videre l nye 

ildsjæle. 

Alle pladser blev besat, og ny energi, sammen med de eksisterendes gode erfaring, vil drive skolen vi‐

dere i den allerede rig g gode udvikling som Tybjerg Privatskole er i. 

En spændende a en med gode drø elser og god stemning.  

 

Vores planlagte arbejdsdag d. 24. april er aflyst og bliver som sidste år en alterna v arbejdsdag, såle‐

des at man klassevis, i s l med sidste år, hver tager en arbejdsopgave, som så løses af klassen med for‐

ældre og evt. børn. 

Sidste år blev der løst en masse gode opgaver og klassens forældre havde nogle hyggelige dage sam‐

men.  

 

Sommerfesten og dimissionen for vores 9. klasse arbejdes der stadig på.  

 

2. klasse er så småt gået i gang med et af Tybjerg Privatskoles fantas ske projekter med skolehaver. 

Her lærer børnene om jord l bord, og hvert barn får sit eget lille stykke jord, og dermed et ansvar og 

ejerskab l lige netop egne afgrøder og pasning heraf. 

De skal selv være med l at klargøre, så afgrøder, luge, vande og høste. 

Også i sommerferien skal der ordnes, men der er selvfølgelig mulighed for at man ski es l at komme 

og hjælpe i hinandens haver. 

Undervisningen tager afsæt i flere forskellige fag, og børnene glæder sig l at følge udviklingen og ud‐

by et af deres arbejde. 

De har allerede forspiret kartofler og forsået tomater, og flere afgrøder skal såes. 

Til sidst skal jorden vendes og gøres klar l næste år og derved næste klasse. 

 

 

Forårshilsner 

Skolen og Bestyrelsen 
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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. 

 
HUSK CORONAPAS ELLER NEGATIV COVID-19 ATTEST! 

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 
 

MORS DAG 9/5 
ÅBENT 7-16:00 
Frk. SØNDERGAARD 
TYBJERGVEJ 8 
BESTILLINGER PÅ 
2964 6135 
- ELLER KIG IND! 
 
 
 

Det  er som altid en god idé at forudbestille, 
Så har vi varen klar til aftalt tid 
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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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 Månedens salme marts: 

Lisbeth Smedegaard Andersen:  
 

Et nådefuldt lys over landet 
syrener langs gade og vej 
og krusninger ud over vandet 
fortæller at nu er det maj 
en måned med flyvende skyer 
og udsigt l sommerligt vejr 
og dage med støvregn og byger 
der rusker de udsprungne træer 
 
men bedst er de vinds lle dage 
med skyggernes grå silhuet 
hvor solen går ned over havet 
og længsel og drøm bliver l et 
med lyset der aldrig forsvinder 
men selv i den dybeste nat 
vibrerer i dråben der falder 
som dug i et hvidtjørnekrat 
 
så sker det når skumringen tegner 
sekunder før nat falder på 
et landskab hvor bakkerne segner 
i nathimlens lysende blå 
kastanjen der tænder sin kerte 
og lyser en sommer på vej –  
så skælver mit eneste hjerte 
så ved jeg at nu er det maj. 

Vi er nu inde i maj og har lagt påske den bag os. Den næ‐
ste store høj d pinsen, som falder 50 dage e er påske, er 
en gammel jødisk fest.  Ifølge 2. mosebog var det en fest 
for hvedehøsten og sam dig en markering af pagten mel‐
lem Gud og det israeli ske folk på Sinai bjerg, hvor lovens 
tavler med de  bud blev overdraget Moses I Det nye Te‐
stamente er det pinseunderet med Helligåndens udgydel‐
se over apostlene, der er centralt. Denne begivenhed 
fandt sted på den første dag i den jødiske fest.  Her blev 
disciplene fyldt med ’kra en fra det høje’  
Inden pinsehøj den falder to helligdage, nemlig St. Bede‐
dag, der falder fire uger e er Langfredag og Kr. Himmel‐
fartsdag, der ligger 40 dage e er påske.  Ifølge bibelen 
skiltes Jesus her fra disciplene e er, at han havde velsig‐
net dem og forsvandt dere er i skyerne 
 
Som månedens salme er vi kommet l maj‐salmen i Lis‐
beth Smedegaard Andersens samling Almanak. Hele sal‐
men er præget af stærke naturbeskrivelser, der på en me‐
get levende måde illustrerer forsommerens natursceneri . 

Vers 1 er et billede og beskrivelse af en almindelig for‐
sommerdag med drivende skyer og blæst. Vinden er det 
vejrfænomen, der er fremherskende og som bringer 
naturen i opbrud. Vi fornemmer, at der forandring på 
vej. Med udtrykket nådefuldt får vi indtryk af, at en 
guddommelig kra  hviler over naturen. Hvis 
vi sammenligner med skabelsesberetningen i bibelen, 
er vinden den naturkra , der indleder skabelsen.   

Her hører vi, at ’Guds ånd svævede over vandene’. 
 
I vers 2 går vi fra det overordnede natursceneri ned i de enkelte detaljer. Vi hører om lyset, der viser 
sig, og som vækker en længsel e er sommer hos fortælleren. Lyset skal ses som billede på Guds lste‐
deværelse. Det var det første Gud skabte og var en forudsætning for at livet kunne opstå. Vi hører, at 
de lyse næ er er begyndt. Lyset er altomfa ende og kan opleves ned i de mindste naturfænomener 
som i dugdråben.  
I vers 3 hører vi om lysets sejr over mørket. Det sker umiddelbart før na en kommer. Det markerer et 
skel mellem dag og nat, mellem lys og mørke. Dernæst hører vi om, at bjergene opstår. E erfølgende 
viser de første former for liv sig ved, at planter og frug ræer spirer (kastanjen der tænder sin kerte). I 
verset er det et billede på, at livet har sejret over døden. Fra at være en længsel og drøm overvældes 
fortælleren l sidst af glæden over livets sejr og ved bevidstheden om, at sommeren er på vej. 
 
Organist Flemming Mørk Pedersen. 
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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.  eller e‐
mail: tybjergkirkely@gmail.com   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 

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

 

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

Tøv ikke med at ringe eller 
skrive for nærmere info:  
Tlf.: 5177 7696 
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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 
 

Vi har nydt at vejret har været med os og slu ede spejdermødet 
af med en lille leg med afstand 

Vi er nu kommet 
rig g i gang og håber snart også at 
få lov l at bruge vores dejlige hy e. 
Med spejder hilsen 
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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 

 

Under hensyntagen l gældende retningslinjer genop‐
tages den tradi onsrige 2. pinsedags gudstjeneste ved 
Gunderslevholm. Parken er jo stor, og arrangørerne vil 
gøre alt for, at alle kan føle sig trygge. 
Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, for‐
di Helligånden fik mange l at tro og følge disciplene. 
Derved blev den kristne menighed dannet.  
 
Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, 
idet vi sammen med en mængde andre sogne fly er 
ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt 
for både store og små, at takke for fællesskabet og 
skaberværket ved at deltage i gudstjenesten.  

Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner 
og bekendte samt godt humør. 

Alle er velkomne 

Udendørs gudstjeneste i  
Gunderslevholm Park  

2. pinsedag den 24. maj  kl. 11.00 
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Denne d med forsamlingsforbud og andre restrik oner kræver stadig sindsro og dybe vejr‐
trækninger! Vi har så mange ak viteter, vi gerne vil gennemføre, men som er sat på stand‐by: 
Tybjergløbet, frivilligfesten, visea ener og anden underholdning og ‐ ikke mindst ‐ indvielse af 
vores nye legeplads ved Tybjerghus. Den er fak sk ved at være klar, men vi må vente med at 
tage den i brug. Ind l da må man gerne glæde sig over og betragte projektet, men bliv venligst 
bag ved afspærringerne! At vi får en legeplads, falder godt sammen med, at der i øjeblikket 
kommer flere familier med børn l vores område, så rig g hjerteligt velkommen l jer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi bor i Næstved Kommune, og nogle gange er der langt l byen. Vi mangler stadig trafikspejle 
og andre reguleringer. Og pludselig er bommene ved vendepladsen på Tingbakkken i bakkerne 

ernet, således at man, i stedet for at vende, kan køre ned ad den smalle og farlige vej l Sme‐
debakken. Lad være med det! Vejen, som delvist er privat, er livsfarlig, især nede ved Smede‐
bakken. Vi arbejder på en regulering, men vi danser med en træg administra on, og vi laver 
muligvis en underskri indsamling, som vi håber, at så mange som muligt vil understø e. 
 

Øverst: Den kommende legeplads set fra P‐pladsen (mod sydvest) 
‐ og  nederst her set mod nordøst. Begge fotos 15.04.2021 taget af Johnny Sørvin 
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En beboer undrer sig over, at næsten alle postkasser i området er væk. Vi havde dligere en 
postkasse ved Tybjerghus, og hvis vi nævner bakkerne som centrum, så er nærmeste postkasse i 
Aversi, ved plejehjemmet på Helgesvej i Herlufmagle, ved den nedlagte brugs i Gelsted, og så 
skal man ellers l Fensmark. Vi vil arbejde for at få mindst én ny postkasse, men vi kæmper nok 
forgæves, selvom nogle af os ikke har internet og gerne vil sende et rig gt brev. Har du en nabo, 
der ikke selv kan komme l en postkasse, så lbyd din hjælp! 
 
Lad os krydse fingre for forbedringer og en dejlig sommer! 
 
Venlig hilsen 
Jørn Haaber Chris ansen, formand. 

Stien mellem vendepladsen på Tingbakken og Smedebakken; denne sti bruges nu af bilister nu smutvej  
– en yderst uheldig og farlig idé.. Fotos: Johnny Sørvin 

Sådan kommer legepladsen l at se ud set fra oven.  Retningen er fra venstre nord/ syd  

Computergrafik: Planleg 
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Kommuner skal lukke skoler m.m. i sogne,  
hvor Corona‐smi en er høj  

‐ men hvad er et sogn for en størrelse? 
 

Sognet er lbage som den mindste administra ve enhed i det offentlige. Nu er det nemlig smi etryk‐
ket i sognet og ikke kommunen, der afgør, hvor der skal lukkes ned eller lukkes op. Og sognene er da 
også en slags forløbere for de store kommuner, vi kender i dag. 

Historie 

Ordet sogn kommer af det oldnordiske ord sókn, der er afledt af roden i det germanske verbum sōkjan 
”at søge”, og som oprindeligt betyder ”det område, hvis beboere søgte samme kirke”.  

I gamle dage skulle man helst kunne nå i kirke l fods eller med hestevogn, og det medførte sognenes 
overskuelige størrelse. Det forhold, at man i præsten havde en person, der kunne læse og skrive, be‐
tød, at sognet også blev anvendt i den statslige administra on og forvaltning med præsten som tjene‐
stemand. Man kan sige, at sognet på en måde blev en slags forløber for kommunen.  

Fra middelalderen kender man sogne‐ eller kirkestævner, og i 1500‐tallet kom sognefogeder, der som 
statslige embedsmænd havde administra ve opgaver og var den lokale poli myndighed. I 1841‐1970 
havde Danmark sognekommuner og sogneråd, der tog sig af fa gvæsenet og skolevæsenet samt veje‐
ne i lokalområdet. Med kommunalreformen i 1970 blev mange sognekommuner slået sammen under 
nye amtskommuner og primærkommuner, som blev de gældende administra ve enheder. 

I dag er den offentlige forvaltning inddelt i regioner og kommuner, mens betegnelsen sogn nok mest 
bliver brugt på kirkekontoret. Sognet er det geografiske område, som kirken har nogle myndighedsop‐
gaver i, blandt andet personregistrering og begravelsesmyndighed. Det er opgaver, som folkekirken er 
forpligtet l at løse for staten, og derfor er mange præster fortsat tjenestemandsansa e. 

Kilde: Folkekirkens Nyhedsbrev 20.04.2021 

 
Læserne af Sognebladet bor primært i Aversi, Tybjerg,  Tyvelse , Sandby og Vrangstrup Sogne og vil 
derfor kun blive berørt, dersom Tybjerg Privatskole skulle være så uheldig at få et højt smi etryk. Ple‐
jecentrene for området ligger i Glumsø og Herlufmagle, som ligger i deres egne sogne. 
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Åbnings der for Sjællands hyggeligste faldskærmsklub 

1. maj 2021 ‐ Militærkursus 

2. maj 2021 ‐ Stævne 

8. maj 2021 ‐ Stævne 

9. maj 2021 ‐ Stævne 

15. maj 2021 ‐ Stævne 

16. maj 2021 ‐ Stævne 

2. juni 2021 ‐ Stævne 

3. juni 2021 ‐ Stævne 

4. juni 2021 ‐ Stævne 

5. juni 2021 ‐ Elev kursus 

6. juni 2021 ‐ Stævne 

12. juni 2021 ‐ Nabodag! 

13. juni 2021 ‐ Stævne 

19. juni 2021 ‐ Stævne 

20. juni 2021 ‐ Stævne 

30. juni 2021 ‐ Stævne 

1. juli 2021 ‐ Stævne 

2. juli 2021 ‐ Stævne 

3. juli 2021 ‐ Elevkursus 

4. juli 2021 ‐ Stævne 

17. juli 2021 ‐ Stævne 

18. juli 2021 ‐ Stævne 

24. juli 2021 ‐ 
Balloncup/
sommerfest 

25. juli 2021 ‐ Stævne 

        28. juli 2021 ‐ Stævne 

 29. juli 2021 ‐ Stævne 

30. juli 2021 ‐ Stævne 

31. juli 20210 ‐ Elev kursus 

1. august 2021 ‐ Stævne 

4. august 2021 ‐ Caravan Boogie 

5. august 2021 ‐ Caravan Boogie 

6. august 2021 ‐ Caravan Boogie 

7. august 2021 ‐ Caravan Boogie 

21. august 2021 ‐ Stævne 

22. august 2021 ‐ Stævne 

28. august 2021 ‐ Stævne 

29. august 2021 ‐ Stævne 

                   Vi glæder os l at se jer igen 
– se nærmere i næste blad angående NABODAG, lørdag d. 12 . juni. 
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Deltag i vandrekirkens  pilgrimsvandringer 

En pilgrimstur i Næstved provs  kan være kort eller lang. 
At gå er en enkel religiøs praksis, som giver mulighed for at mærke sig selv og sin tro. De ene‐
ste forudsætninger er lysten l at gå, fællesskabet med de medvandrende og et par gode sko. 

Prak sk: 
Medbring kaffe og anden forplejning l pausen, og måske også selv tæppe/stol, hvis du har 
behov for det. 

S lhed: 
I alle vandringerne er der indlagt perioder med s lhed, som vi håber bliver respekteret l  
glæde for alle. 

Ændringer: 
I helt særlige lfælde kan ændringer i programmet forekomme. Ved ekstremt vejr aflyses 
turen. Er du i tvivl, så kontakt turlederen. 

Turledere: 
PIAJ: sognepræst Pia Abery Jacobsen, tlf. 9243 5908 
AGF: sognepræst Anne Gi e Forslund, tlf. 4010 3429 

En folder over arrangementerne ligger fremme i alle kirkerne. 
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30. april kl. 9:00 

 

Vandregudstjeneste fra Marvede kirke og ud l Bjørne‐ bækken. Vi mødes kl. 9 ved Marvede kirke, 
hører kirkeklok‐ kerne og synger morgensang. Dere er begynder vandringen. På turen er der d l 
s lhed, refleksion og gode ord at ly e l – og så kan man nyde det gode fællesskab, der opstår un‐
dervejs. Nadveren indtager vi i Guds grønne katedral i Bjørnebækken. Der s lles biler ved målet, så 
man kan blive kørt lbage l Marvede igen. 8 km. Turleder AGF 

Ruter og dsplan 

13. maj  kl. 13:00  

Pilgrimsvandring fra Kongskilde Frilu sgård. Vi parkerer ved Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 
29, 4180 Sorø, og går derfra l strandbredden ved Tystrup Sø. Dere er fortsæ er vi gennem Su‐
serup Skov, som er en af Danmarks få urskovsag ge naturskove langs med søen ud l Suserup 
Overdrev, som ligger ovenfor søen og giver en dejlig udsigt over den; terrænet er le ere kuperet.  
6‐8 km. Turleder PIAJ                                                                                                                             

19. juni kl. 14:00 

Pilgrimsvandring i Svenskeklø en. Denne smukke klø  ligger i bøgeskoven på Villa Galinavej, 
4690 Haslev. Vi mø des på parkeringspladsen på venstre side af Villa Galinavej, når man kommer 
fra Næstved – og slu er samme sted. Turen er nem at gå. 6 km. Turleder PIAJ 

31. juli kl. 19:00 

A envandring ved Bisserup. Mødestedet er parkerings‐ pladsen for enden af Ska erupvej, 4243 
Rude. Vi går både ved stranden og gennem skoven. A enens tema er fred. 6‐7 km. Turleder AGF 

29. august kl. 14:00 

Fælles pilgrimsvandring ved Tystrup‐Bavelsesøerne. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved siden af Bavelse kirke og går en dejlig tur langs søen, henover 
overdrevet og gennem skoven. 5 km. Turledere AGF og PIAJ 

25. september kl. 9:00 
 
Digterruten på Stevns – Mar n A. Hansen på Stevns.  
Digter og landskab. Mar n A. Hansen kommer fra Stevns, og hans forfa erskab er kny et l 
området. Denne tur vil tage udgangspunkt dels i landskabet og dels i forfa erska bet. Der vil væ‐
re 6. stop undervejs. Ved hvert stop vil der være oplæsning fra de af hans værker, som er kny et 

l ste det. Vi mødes ved Strøby Kirke på parkeringspladsen. 18‐20 km. Turleder  PIAJ 
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Tina Olsen 
 _______________________________________________ 

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

Forsikringsmæglerne DFM A/S 

Jeg har så meget at fortælle om dine muligheder, 
at der er ikke plads nok her. 
 
Ring og aftal et møde med mig! 
 

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED 

STEF TECH Electric 

Din lokale elinstallatør, der løser alle el‐opgaver for private kunder, mindre landbrug, erhvers‐ og 

industrivirksomheder.  

Salg og installa on af samt service på varmepumper.  
KMO cer ficeret. 
Følgende mærker forhandles: Panasonic og  Gree 
 

Så har du 

‐ et elektrisk problem eller lyst l en uforpligtende el‐snak 

‐ brug for et overslag eller lbud 

er du velkommen l at kontakte mig 

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester 

Jørgen Egløkke Steffensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille 

Mobil: 2616 5840, mail: ste ech@surfpost.dk 

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 
 

 

 

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 

Servicespalten 
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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. 

 
 
 
 
 
 
MAJ 
 
Man.   3. Kino Kirkely. AFLYST      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 
Tors. 20. Kreativ Café. MED FORHOLD     Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tirs.  25.  Herluflille Møllelaug. Ord. Generalforsamling  Kl. 19:0   Kirkely, Tybjerg 
 
 
JUNI 
 
Man.   6. Kino Kirkely. Gys i ”Blomsterbutikken”   Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
 

 
For andre arrangementer i juni er det vanskeligt 

at anføre nogle, da det indtil nu har svært/umuligt for  
foreningerne at planlægge. 

Så når Sognebladet udkommer ultimo maj, satses på, 
at der igen vil være masser af tilbud!   

 

                                 Udfasning af det lille forsamlingsforbud  
 
     21. april 6.maj  21. maj      11. juni      1. august 
Indendørs   10     25       50        100                 afskaffes 
Udendørs   50            75   100        afskaffes   
 
Der skal forevises Coronapas eller nega v Covid‐19 a est  
ved alle indendørs arrangementer. 
Kilde: Fra Jus tsministeriet ”A ale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021” 
 


