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Dette blad fylder 40 år i år -

derfor lidt nostalgi på udvalgte sider

Glædelig Påske!

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: Knud Erik Ingerslev (fung.)
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Anni Nielsen. Tlf. 2211 4513
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

TYBJERG GYMNASTIKFORENING

www.herluflillemolle.dk
Formand: Peter Castberg. Tlf. 2324 2444
Møllen: 3514 5467.
E-mail: korrektur@mail.dk

Kontaktperson: Helge Christensen
Tlf. 5550 0605 E-mail: hbc@dlgmail.dk

HERLUFLILLE MØLLELAUG

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 Steen Christensen
Tlf. 4095 0841
E-mail: gregersminde@c.dk
Husbestilling v/Solveig Olsen
Tlf.: 2134 9817
2. torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20
er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse.

MØLLEBÆKSALEN

www.moellebæksalen.dk
Formand: Aske Hønborg
Tlf. 2860 6518
E-mail: ske.hoenborg@hotmail.com

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: Maria Pedersen
E-mail: maria_alvandi@yahoo.dk

SOGNEBLADETS BESTYRELSE

Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355
E-mail: sorvin@outlook.dk
Næstformand: Elo Andersen
E-mail: swea@mail.dk
Tlf.: 5764 2317. mobil 2298 1549
Kasserer: Steen Sepstrup
E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com Tlf. 2087 3317

Udlejning af café: Margit Holler
Tlf. 4166 0133
Mail: til tybjerghus@gmail.com
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet
Booking for galleri: Susanne I. Frederiksen. Tlf. 2636 8880

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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April – forår og påske
Endelig lysner det, nu er dagene længere end næ erne, og de mildere vinde
mærkes.
Flaget er hejst her i bladet, som i år fejrer 40‐års jubilæum. Suså Husholdningsfor‐
ening kan fejre 60‐års jubilæum, og l næste år fylder Tybjerg Spejderne 40 år, hvor
også Tybjerg Gymnas kforening har en markant årsdag at holde: hele 125 år!
Så sig ikke, at landsbysamfundene er en uddød ”race”.
Heldigvis er der kommet rig g god gang i de forskellige foreningers arrangementer, hvorved
også forsamlingshusene har fået vind i sejlene e er to år uden denne ”drivkra ”. De ﬂeste ge‐
neralforsamlinger har været a oldt, og ﬂere af disse har medført formandsski e jf. venligst
kolofonen på side 2.
Med foråret og de længere dag mer, lysere a ener og næ er a ager de indendørs ak viteter,
hvorfor de mere sæsonbetonede arrangementer s lles i bero. En af disse er Kino Kirkely, som
dog ikke fortsæ er, idet drivkræ erne bag denne har valgt at gå på pension. Læs mere herom
på side 9.
Nu står snart konﬁrma onerne for døren, og det ser heldigvis ud l, at disse i år kan foregå
re digt, nemlig i foråret, hvilket også er glædeligt for såvel de unge mennesker som for deres
forældre –og præster.
Derfor kan der trods de ulykkelige lstande sydøst for vores fredelig smørhul kun udtrykkes
ønsker for en glædelig påske og et blomstrende forår.
Annegrete
Forside:
Sognebladet 40 år
GLÆDELIG PÅSKE TIL ALLE!

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

DEADLINE: 13.april kL. 20:00

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

TRYK: Sangill Graﬁsk, Holme‐Olstrup
OPLAG: 1.100 eksemplarer

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

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET,
er alene brevskriverens ansvar og ikke udtryk for bladets holdning. OBS! Se side 4
nederst l venstre.

Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej,
10 Tyvelse
4171 Glumsø
Tlf. 5764 6014
mobil 9243 5908
Mail: piaj@km.dk
Træﬀes bedst rsdag
mellem kl. 10:11
Mandag er fridag

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.
Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser 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

Ledende graver samt
graver for Tyvelse Kirke:
Camilla Bobek, tlf. 5174 4082
Kontor ved Tyvelse Kirke
E-mail:
tyvelse-vrangstrupkirke@outlook.com
Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Eric Klinke
tlf.: 2129 2292
e-mail: tybjergkirke@mail.dk
Gravermedhjælper:
Carsten Buchwald

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

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

Organist: Flemming Mørk Pedersen
tlf.. 3965 1367

VIGTIG MEDDELELSE
TIL ANNONCØRER OG
FORFATTERE AF LÆSERBREVE,
ARTIKLER, INDLÆG MV.

Kirkesangere for de 5 sogne:
Stine Horslev tlf. 5764 6591, og
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157

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

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.

Fotos, citater og lign., der ønskes
bragt i forbindelse med læserbreve, annoncer, indlæg mv., STÅR
ALENE FOR AFSENDERS ANSVAR
MHT. EVT. OPHAVSRET.

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
Aversi
APRIL
3. Mariæ bebud.dag
10. Palmesøndag
14. Skærtorsdag
15. Langfredag
17. Påskedag

Tybjerg

Tyvelse

Vrangstrup
09:00 PIAJ

10:30 PIAJ
18:30 PIAJ
10:30 PIAJ
10:30 PIAJ *
06:00 PIAJ
16:00 LJN

18. 2. Påskedag
24. 1. s. e. Påske
MAJ
1. 2.s.e. Påske
7.Konﬁrma on

Sandby

09:00 PIAJ
09:00 AMAK
10:00 PIAJ
12:00 PIAJ
10:30 PIAJ

8. 3.s.e Påske
14. Konﬁrma on

10:00 PIAJ
12:00 PIAJ

15. 4. s.e. Påske
22. 5.s.e. Påske
26. Kr.Himmelfart
29. 6.s.e. Påske

10:30 PIAJ
09:00 PIAJ
10:30 PIAJ
10:30 PIAJ

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøﬀer. LJN: Lilian Jordan Nielsen. LJ: Laura Jensen

Konﬁrma oner 2022
Lørdag den 7. maj i Tybjerg Kirke kl. 10:00 og kl. 12:00.
Lørdag den 14. maj i Tyvelse Kirke kl. 10:00
Lørdag den 14. maj i Sandby Kirke kl. 12:00

Kommende oﬀentlige menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 4. april. Kirkely, Tybjerg kl. 18:30
Torsdag d. 5. maj . Præstegården, Tyvelse kl. 18:30
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SØVANG
torsdag d. 5. april kl. 14:00 salmesang og altergang
ved sognepræst Anne e Kruhøﬀer
BIRKEVANG
Salmesang og altergang torsdag d. 5. april kl. 10:30
Begge handlinger ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.
Friweekend 30. april –1. maj begge dage indklusive
Præstens fridag er mandag

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Måned

Sted

Kl.

Ak vitet

April
5. Tirsdag
6. Onsdag
2. Påskedag

Kirkely
Sandby Kirke
Tyvelse Kirke

18:30 Menighedsrådsmøde.
19:00 Medita vgudstjeneste. Læs mere på side 21
06:00 Gudstjeneste med e erfølgende pilgrimsvandring.
Læs mere på side x21

28. Torsdag

Tybjerg Kirke

19:00 Sanga en. Læs mere på side 17

30. Lørdag

Fuglebjerg

Maj
5. Torsdag

Præstegården

18:30 Menighedsrådsmøde.

12. Torsdag

Sandby Kirke

18:30 Gudstjeneste med e erfølgende servering af varme hveder.

13. St. Bede‐
dag

Vordingborg

10:00

19. Torsdag

Sandby Kirke

10:00 Pilgrimsvandring med Anne Gi e Forslund Læs mere på side 21

Pilgrimsvandring.
Læs mere på side 21

19:00 Koncert med Herlufsholmkoret.

Musikgudstjeneste i Tybjerg Kirke d. 17. april kl. 10.30. Påskedag
I anledning af påsken holder vi en festlig musikgudstjeneste i Tybjerg
Kirke.
Her vil sangeren Ole Allermand medvirke. Han vil bl.a. synge to af
Bachs gejstlige lieder. Desuden skal vi også høre Mozarts kendte Ave
Verum.
Ole Allermand har medvirket i adskillige operaer fra Donize
l Wag‐
ner. Han har bl.a. været lkny et Det Kgl. Teater og operaen i Malmø.
Alle er naturligvis velkomne
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Præstens hjørne – håb om fred
For første gang er der så mange ng at skrive om i bladet, at jeg er nødt l at vælge: Der er et 1000‐års jubilæ‐
um i Roskilde S , en biskop, der skal pensioneres, så der skal vælges en ny, men så er der altså også en krig
lige nu, som jeg håber er overstået, når bladet her går i trykken!
Det er svært ikke at kunne gøre ret meget. Vi præster har fået en opfordring l at holde kirkerne åbne og holde
særlige fredsgudstjenester. Det er vig gt i denne d ikke at fortvivle, men at prøve at holde modet og håbet
oppe.
Oprindeligt var faste den ind l påske en d, hvor mennesker skar alle lækkerierne væk: kød, hvidt brød, søde
sager, alkohol for at hellige sig Gud og fordybe sig i bøn. I mange år har disse tradi oner været helt væk. Men i
disse år sker der en udvikling i kirken, hvor mange føler et behov for ro og fordybelse. Derfor er der moderne
mennesker, som netop hylder de e ved fasten og som udvider begrebet l at omfa e sociale medier.
Når vi aktuelt står i en situa on, der kan få mennesker l at fortvivle i afmagt på grund af den forfærdelige krig,
så kan det hjælpe at bede sammen og håbe på at grusomhederne snart slu er.
Heldigvis er der ikke så længe l, at det bliver påske. Jeg håber på et påskemirakel i år. Det mirakel er fred i
Ukraine.
Og mere end nogen sinde giver det mening at skulle holde påske. For pludseligt er det l at forstå, at det, der
starter med palmesøndags fest og jubel, allerede få dage senere kan ændres fuldstændigt, så Jesus kan holde
påskemål d med sine disciple skærtorsdag a en i forvisningen om, at han kort d dere er vil udsæ es for
tortur og ufa elig lidelse for den følgende dag, langfredag vil blive korsfæstet.
Heldigvis står døden ikke alene. Påskedag kommer forløsningen. Jesus opstår af graven. Han har overvundet
døden. Det kommer vi l at fejre med musik i år og 2. påskedag er der to gudstjenester: en dlig kl. 6:00 og en
e ermiddagsgudstjeneste kl. 16:00.

Indtryk fra fastelavn 2022
i Tyvelse

‐ og i Tybjerg
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Fotos: Pia Abery Jacobsen

Dansk Honning
sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
2065 2796

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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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
Da såvel ﬁlmoperatøren som piccolinen har ønsket at gå på pension, lukker Kino Kirkely desværre
for denne gang, men dersom andre har lyst l at fortsæ e, kan man henvende sig l Menigheds‐
rådet for at forhøre sig.
Vi takker for den store interesse for at se gode ﬁlm helt lokalt og i hyggeligt samvær, og kan hvis
man har lyst se ﬂere ﬁlm ganske gra s, men selv må sørge for betjeningen af både ”ﬁlmruller” og
kaﬀebord, kan ﬁlmstrimlen.dk varmt anbefales. Her kan man ﬁnde alskens god underholdning,
spænding, dokumentar og sågar en mængde børneﬁlm.. Alle ﬁlm er såvel danske som udenland‐
ske og nye som gamle Desuden kan vi henvise l ﬁlmcentralen, Danmark på ﬁlm, hvor gamle ﬁlm
om hele landet kan hentes; de er inddelt i årgange, distrikter m.m.
Herudover er der ﬂere gra s ﬁlm at se på stumﬁlm.dk ‐ en spændende oplevelse med de an kke,
men digitaliserede klenodier. Hvorfor betale for Ne lix, når man kan få så meget uden at gribe l
tegnebogen?
Rig g god fornøjelse med det hele.

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER
HVERDAGSMAD
Mandag den 4. april serveres der farsbrød med bacon, råstegte kartoﬂer
og salat med spidskål og tranebær
Tirsdag den 3.maj serveres der Tor llas med diverse fyld
Hverdagsmad er klar kl. 17.30 og cafeen lukker kl. 19.30
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du a ente maden, hvis du selv medbringer bø er l ma‐
den. Der skal minimum være 10 gæster for at vi gennemfører Hverdagsmaden.
Prisen er 50 kr. pr. person, som er fyldt 6 år. Børn under 6 år spiser gra s.
Tilmelding/bes lling skal ske med SMS eller telefonisk l 2167 4483
senest hhv. d. 3. april og d. 1. maj kl. 18.00

HVERDAGSKAFFE
Onsdag den 20. april kl. 14:00 -16:00 serveres kaﬀe/te og tre slags kage.
Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen lmelding ‐bare mød op.
Onsdag den 18. maj kl. 14:00-16:00 serveres kaﬀe/te og tre slags kage.
Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen lmelding .bare mød op.
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Vi har i starten af marts måned a oldt en fantas sk hyggelig frivillighedsfest i foreningen Tybjerghus.
Dejlig live-musik, skøn mad og hyggeligt selskab var opskri en på denne dag, og med stø e
fra Næstved kommune og Lokalrådet for Tybjerg og omegn kunne alt de e lade sig gøre. Vi
takker begge sponsorer for stø e l frivillighedsfesten, så foreningen kan sige tak for alt den
d, de frivillige har lagt i huset. Vi har mange bolde i lu en og har derfor brug for at alle i
lokalområdet giver en hånd med, når vi skriver ud på mail eller i sognebladet.
For at vi kan eksistere fremadre et, og for at det i øvrigt giver mening at lave en masse nye
ltag for borgernes skyld i lokalområdet, vil vi opfordre jer l at melde jer ind i foreningen.
På vegne af bestyrelsen
Maria Pedersen
Næs ormand

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







Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler





Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Samarbejdspartnere:

PIXABAY
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EFTER AFHOLDT GENERALFORSAMLING I FORENINGEN TYBJERGHUS
DEN 10. MARTS 2022
HAR BESTYRELSEN KONSTITUERET SIG SÅLEDES:
Formand: Maria Pedersen
Næs ormand: Majken Vesth
Kasserer: Jes Petersen
Sekretær: Steen Sepstrup
Best. medl.: Inge Jensen
Best. medl.: Kristoﬀer Racz
Best. medl.: Tina Olsen
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Velkommen på

Så lykkedes det at holde en rig g fastelavnsfest på skolen igen, og vi havde et brag af en fest!
Der var blevet taget højde for eventuelle ændringer i corona‐restrik oner, så der var én tønde l hver klasse,
som blev spredt rundt på skolens grund. Det gav alle rig mulighed for at give både tønderne og de påmalede
ka e nogle prygl, selvom der også var plads l mere fredselskende budskaber, som det kan ses på billedet.
Børnene på Tybjerg Privatskole er fyldt med krea vitet fra størst l mindst, og det kunne ses på udklædnin‐
gen. I ﬂæng kan nævnes, at skolen denne dag ﬁk besøg af både en håndtaske, pirater, en karrusel, verdens
største smartphone, en sodavandsautomat, Mr. Bean, fodboldspillere og en hel hær af yndige prinsesser. Nu
kan vi kun glæde os l at se, hvad børnene ﬁnder på l næste år!
Som det sig hør og bør blev dagen slu et af med farverige fastelavnsboller l alle, som frivillige forældre og
SFO'ens personale havde bagt i løbet af dagen. I bedste udeskoles l samledes alle i Æblehy en, hvor boller og
varm kakao blev nydt.
Nu venter en lunere års d, hvor hele skolen glæder sig l at komme endnu mere ud og lave skole i det fri.
På gensyn på Tybjerg Privatskole!
Med venlig hilsen Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen.

Tekst og foto: Julie Kronbach‐Andersen
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Generalforsamling
2022

Der indkaldes hermed l

Ordinær Generalforsamling i Lokalråd Tybjerg og Omegn.
Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 i Cafeen, Tybjerghus, med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent og referent
3.Formandens beretning
4.Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2021
5.Indkomne forslag
6.Valg for 2 år af medlemmer l Bestyrelsen, på valg er:
Mai‐Bri Sieben Hansen, Tybjerg
Maiken Vesth, Tybjerglille Bakker
Peter P. Seedorﬀ, Tybjerglille
7.Valg for 1 år af suppleanter l Bestyrelsen, på valg er:
Inge og Ole Jensen, Tybjerglille Bakker
8.Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Lone Paaske og Elo Andersen, Tybjerglille Bakker
9.Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes l for‐manden, Peter Seedorﬀ
mail pp.seedorﬀ@gmail.com og skal være modtaget senest 10 dage inden generalfor‐sam‐
lingen. E er fristens udløb oﬀentliggøres forslagene på tybjerg.info
E er Lokalrådets generalforsamling a older Landsbyforeningen sin generalforsamling.
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.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn indkalder til ordinær generalforsamling
ONSDAG DEN 20. APRIL 2022 KL. 19.00 I CAFE' TYBJERGHUS med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, referent og evt. 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægternes paragraf 4.2 om
tidspunkt for seneste afholdelse af generalforsamling.
4. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 13. april 2022 kl. 20.00.
Bemærk, at Lokalråd Tybjerg og Omegn også i år indkalder til generalforsamling samme tid
og sted. Vi afgør på mødetidspunktet, hvilket generalforsamling vi tager først. Vel mødt!
Venlig hilsen
LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
Jørn Haaber Christiansen, formand,
Tingbakken 7, 4160 Herlufmagle, tlf. 2071 9898-email: jorn@internet.dk

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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Tøndeslagning hos spejderne med to tønder for under 10 år og over 10 år

Sct. Georgs loppetorv
skal vi som sædvanlig deltage i.
Der indsamles d. 2/3 april, og
sælges d. 9/10 april:
lørdag kl. 10‐16 søndag kl. 10‐13
Grønnegades Kaserne i Næstved

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

Program for Tybjergspejderne
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle.
Wekendtur: spejderne d. 02.02.22 kl. 8:30
Sct. Gerorgs loppetorv d. 09.04.22
12. april fylder spejderne 39 år
Oprykning d. 27.04.22

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Månedens salme april. DDS 224 :Stat op, min sjæl, i morgengry!

Stat op, min sjæl, i morgengry!
Lad søvn og sorg og frygt nu ﬂy,
lad al din klage blive borte,
thi her er nyt fra dødens porte!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!
Afvæbnet nu og ødelagt
for evig er al Helveds magt;
thi han, som var af døden fangen,
er med triumf af graven gangen.
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!
Stands, dybe hjertesuk i løn!
En morgenrøde himmelskøn
sig hvælver over dem, som sove
i sorten muld og under vove.
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!

I april fejrer vi påske, der er den ene af den kristne kirkes to store høj ‐
der. Den ligger som afslutning på faste den, der varer i 40 dage fra
askeonsdag l palmesøndag. Påske kommer af det hebræiske ord
pæsah, der betyder forbigang eller overgang. Det stammer
fra beretningen om jødernes udvandring fra Ægypten i 2. mosebog. Vi
hører i fortællingen om at Guds engel gik forbi hebræernes huse, hvor
dørstolperne var oversmurt med blod fra et lam.
Oprindelig stammer påsken lbage fra en gammel hedensk fest, hvor
man fejrede foråret og frugtbarhedsgudinden Ostara eller Astarte. Her‐
af er måske aﬂedt det engelske ord easter og det tyske ostern som navn
for påsken. E er kristendommens indførelse bliver dagen l helligdag
for Jesus’ korsfæstelse. Senere bliver det på kirkemødet i Nicæa i 325
vedtaget, at påsken skal ligge på søndagen e er den første fuldmåne
e er forårsjævndøgn.
Påsken falder i to dele: første del, passionsugen eller den s lle uge, der
begynder palmesøndag og slu er med begivenhederne skærtorsdag og
korsfæstelsen langfredag og sidste del, hvor Kris opstandelse sker med
livets sejr over døden. Illustra onen viser et kalkmaleri, der fores ller
opstandelsen; det er fra koret i Tyvelse Kirke.

Syng, menighed, syng frydesang
med ånderøst og hjerteklang,
gak syngende din ven i møde,
som kommer l dig fra de døde!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!
Kom, hjerte, med hvad dødt du har,
hvad du med sorg l graven bar,
gak med det alt l ham, som døde,
men levende dig nu vil møde!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!
Guds Himmerige er jo dit;
vent, hjerte, vent endnu kun lidt,
da døden opslugt er l sejer,
og evigt liv i alt du ejer.
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!

Foto: Kirsten Trampedach,
Nat. mus.

Som april måneds salme har jeg valgt salmebogen nr. 224 (Stat op min
sjæl i morgengry) af den norske præst W. A. Wexels. Hele salmen er
præget af den store jubel og begejstring over opstandelsen. Salmen har
et omkvæd, der leder tanken hen på Grundtvigs kendte morgensalme
Morgenstund har guld i mund (DDS 752).

Salmen har et omkvæd, der leder tanken hen på Grundtvigs kendte morgensalme Morgenstund har guld i mund
(DDS 752). Salmen begynder med en opfordring l det enkelte menneske om at tage imod livet og glemme al sorg
og smerte. Kristus har overvundet døden og brudt det ondes magt. Dødens porte er blevet åbnet.
Den opstandne Kristus sammenlignes i vers 3 med morgenrøden, det første lys, der kommer l os ved daggry.
Ligesom i bibelen er lyset her et billede på Kristus. I vers 4 opfordres vi l som menighed at lovsynge den opstand‐
ne Kristus. Verset indeholder også kravet om at møde og åbne for vores hjerter for Kristus som vores frelser.
I vers 5 opfordres vi l at lægge alle vores sorger og bekymringer frem for Kristus. Det gælder også sorgen over
dem, vi har mistet. Salmen slu er med budskabet om at vi ved opstandelsen har fået Guds himmerige som gave.
Da Kristus har besejret døden, skal vi heller ikke selv dø, men leve i tryghed om det evige liv.
Organist Flemming Mørk Pedersen
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Sanga en i Tybjerg Kirke
torsdag den 28. april kl. 19.00
Den 28.april synger vi foråret ind i Tybjerg Kirke. På programmet står forårets dejlige salmer og sange,
som vi kender fra både salmebogen og Højskolesangbogen.
Desuden vil vi synge fra salmebogs llægget ”100 salmer”, som de senere år er taget i brug i landets kir‐
ker. Her skal vi bl.a. synge et par forårssalmer af Iben Krogsdal, der er én af vor ds betydelige salme‐
digtere.
A enen byder også på salmemelodier af komponisten Erik Sommer, der er kendt for sine dejlige og
sangbare melodier.
Der er gra s adgang, og alle er velkomne.
Undervejs bydes på en kop kaﬀe, og dere er har deltagerne mulighedPeter
for og
at Be
byde
ind med
forslag
y Arendt..
Priva
oto og
sangønsker.
Arrangør: Menighedsrådet

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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Referat af SOGNEBLADETS generalforsamling a oldt 24. februar 2022
Valg af dirigent: Her blev Jørn Haaber Chris ansen valgt
Pkt. 1 Formandens beretning
”Sognebladet er fyldt fyrre år
Sognebladet blev for 40 år siden klippet, klistret og sat sammen af Peter Larsen, Bo Raymond Hansen og Jens
Barlund. Det var dengang en helt anden sag at frems lle et blad end i dag hvor vi får bladet trykt hos Sangill Gra‐
ﬁsk. Nu sæ er Annegrete Schmidt bladet op i Publisher og sender det elektronisk l Sangill der trykker og samler
Sognebladet så det er lige l at distribuere.
Distribu on:
Spejderne gør et godt stykke arbejde og vi er taknemmelige for deres indsats med at udbringe Sognebladet l
borgerne i udgivelsesområdet. Der har kun været enkeltstående beklagelser vedr. manglende Sogneblade og de
er hur gt blevet re et. Et par steder var der ingen postkasse og spejderne var ikke orienteret om, at bladet skulle
lægges på en hylde og så er det jo ikke let for spejderen.
Kasserer:
Steen Sepper Sepstrup overtog sidste år posten som kasserer. Desværre har det ikke været muligt at holde pris‐
s gninger for døren, men de er ind l nu beskedne, så set i lyset af Corona Pandemien er vi glade for, at Sangill
har været heldige med store indkøb l en god pris.
Tak l bestyrelsen:
Jeg vil slu e af med at takke bestyrelsen, den afgåede kasserer Knud Arne Jensen, Elo, Sepper og vores redaktør
Annegrete Schmidt. I fælles forening får vi produceret og distribueret et rig gt godt blad l stor glæde for borge‐
re og de mange foreninger i vores lokalområde.”
Johnny E. Sørvin formand
Pkt. 2 Regnskab a) Budget b) Fordelingsnøgle
Sepper gennemgik og redegjorde for regnskabet der var revisor godkendt uden bemærkning.
Regnskabet godkendt.
Pkt. 3 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet noget udefra kommende l de e punkt. Johnny Sørvin foreslog at bestyrelsen skulle
mødes l et lille traktement og invitere bladets meds er Peter Larsen og bladets første trykker Bo Raymond
Hansen med l de e. Vedtaget.
Pkt. 4 Valg l bestyrelse
Formand Johnny Sørvin genvalgt
Næs ormand Elo Andersen
Kasserer Steen Sepper Sepstrup
Suppleant Jørn Haaber Chris ansen
Valg af to revisorer: her blev Knud Arne Jensen valgt og Je e Sepstrup genvalgt
Revisorsuppleant: Kirsten Larsen
Pkt. 5 Eventuelt
Intet at bemærke.
Referent Steen Sepper Sepstrup
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Aversi Faldskærmsklub a older igen Nabodag!
Vi holder nabodag for naboerne og lover en brag af en forsamling i år, når nu vi er
blevet snydt de to sidste år.
Programmet er som udgangspunkt:
Menu:
Gril mad (pølser, kartoﬀelsalat m.m)
Sodavand & øl
Noget sødt/dessert
Plan:
Vi planlægger at få nogle lidt ældre ﬂyvere og ﬂo e ﬂyvere at se også.
Ikke- spring vejr:
Der kommer nogle ﬂyvere, så man kan komme op og se Aversi fra oven
Spring vejr:
Tandem spring

Dato og d: 11/06 lørdag kl. 12:00 på Tornelundsvej 8 i Aversi
Vi glæder os l at kunne byde jer alle sammen velkommen.

Tyvelsevej 51, 4171 Glumsø
E er at have været lukket ned under den lange Corona-periode er der nu liv i Møllebæksalen.
Yoga:
Der er Yoga i salen hver rsdag kl. 17:00 og 19:30. Ved interesse, se Facebook i tyvelse.dk gruppen eller tag
fat i bestyrelsen, som kan hjælpe med at få kontakt.
Håndarbejdesa en er lbage:
Der vil igen blive startet op med håndarbejdesa en. Fast hver torsdag fra kl. 19‐21 mødes vi i salen. Alle kan
deltage, det kræver hverken medlemskab eller lmelding. Bare man har noget håndarbejde. Prisen er 20 kr.
pr. gang for kaﬀe/te og o e kage. Ved interesse se Facebook i tyvelse.dk gruppen. Eller tag fat i bestyrelsen,
Foto: PIAJ
som kan hjælpe med at få kontakt.
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Åbningstider i påsken
Skærtorsdag
Langfredag
Lørdag
Påskedag
Anden påskedag

10-14:00
10-14:00
10-14:00
10-14:00
10-14:00

Det er som altid en god ide at
forudbestille, så har vi varen klar
til aftalt tid
Frk. Søndergaard
Tybjergvej 8, Telefon 2964 6135
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KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
APRIL
6. april kl. 19: Medita v Musikgudstjeneste i Sandby Kirke. Det er en gudstjeneste i påskens tegn.
Gudstjenesten vil blive stø et af musik, der taler l følelserne fremført af Char‐
lo e Dyresberg (sang), Poul Dysgaard Jensen (klaver) og Lars Skov Opsahl
(saxofon).

Musikerne l Medita v Musikgudstjeneste i Sandby
Priva oto

10. april kl. 10:30 i Sandby Kirke: palmesøndag – festdagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. I år kan vi fejre
den med en dåb – bedre kan det ikke blive!
14. april kl. 18:30 i Sandby Kirke – skærtorsdag a en spiser vi et skærtorsdagsmål d i kirken under nadveren.
Der er sa evand l børnene. Maden uddeles med ordene: ”De e er Jesu Kris legeme”. Vin og sa evand med
ordene: ”De e er Jesu Kris blod”.
15. april kl 10:30 i Aversi Kirke – langfredag, sorgens dag, hvor kirken er klædt i sort. Gudstjenesten er litur‐
gisk gudstjeneste (dvs. en gudstjeneste uden prædiken og altergang, men med læsninger og salmer.
17. april – påskedag – den store festdag, hvor vi fejrer opstandelsen med en festlig musik gudstjeneste.
18. april kl. 06:00 i Tyvelse Kirke – 2. påskedag: denne dag fejrer vi påsken med en opstandelsesgudstjeneste,
hvor vi forhåbentlig ser solen stå op under gudstjenesten, som minder os om hvor stor en ng opstandelsen er.
18. april kl. 07:00: pilgrimsvandring i Tyvelse, hvor vi nyder Guds skaberværk og reﬂekterer over, hvad opstan‐
delsen betyder for os! Vandringen er på ca. 6 km.
18. april kl. 16:00 i Tyvelse Kirke – 2. påskedag: påskegudstjeneste.
28. april kl. 19 i Tybjerg Kirke: sanga en.
30. april kl. 10 i Fuglebjerg Kirke: Vi mødes ved Fuglebjerg kirke og vandrer sammen og holder gudstjeneste
på vejen l Tystrup kirke, hvor vi slu er af med nadver i kirken. Ruten er ca. 9 km lang og meget smuk. Der vil
stå biler ved endemålet, så man kan blive kørt lbage l Fuglebjerg. For mere informa on, ring venligst l Anne
Gi e Forslund på 40103429. Turleder: Anne Gi e Forslund
MAJ
12. maj kl. 18:30 i Sandby Kirke. Det er a enen før Store Bededag og det fejrer vi med en gudstjeneste e er‐
fulgt af varme hveder.
13. maj kl. 10:00 pilgrimsvandring: Vordingborg Slotsruin: Vi mødes ved slotsruinen og fores ller os, hvordan
Valdemar den Stores gamle borg har set ud. Borgen ,som først og fremmest har huset Valdemar A erdag og
hans da er Margrete I. Derfra går vi l havnen og langs med vandet l Bakkebølle. Turen er på ca. 6 km. For
mere informa on, ring venligst l Pia Abery Jacobsen. Turleder: Pia Abery Jacobsen.
Vordingborg Slotsruin ved vinter d. Foto: Pixabay
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Lauget har fået en appelsin i turbanen, og det er en særligt stor og sa spændt
en af slagsen!
Mandag 11. april kl. 19 kommer Anders Colding Jørgensen. ACJ er psykolog,
og han beskæ iger sig indgående med vore vaner.
Der er garan for en både underholdende og provokerende a en! Undermøllen rummer 25 sid‐
depladser, og det koster kr. 75 pr. næse. Tilmelding l undertegnede. Bille erne sælges e er det
berømte "mølle‐princip."
Lauget sælger drikkevarer l en rimelig pris, pause midtvejs.
PS. .E er a ale med ACJ optages hele seancen.
Glade møllehilsner
Anders Colding Jørgensen
priva oto

Jens Lyhne
Mail: korrektur@mail.dk

Hunde på kirkegården – nej tak

Hjertestarter i Vrangstrup

Vores kirkegårde er alle 5 ﬂo e og vedholdte, og det
er en fornøjelse at gå rundt mellem gravstederne og
se på blomster og læse gravstens inskrip oner. Der‐
for er der jo også oplagt, at man lige kan gå rundt på
kirkegården, når man skal lu e sin hund.

Den opmærksomme kirke‐
gænger i Vrangstrup vil have
bemærket, at der er sat en
hjertestarter op på toilet‐
bygningen.
Denne hjertestarter er doneret af Hjertefor‐
eningen i Næstved, og der vil i nær frem d
blive sat en lsvarende op på redskabsskuret
i Aversi.

Vi er dog ikke så glade for det, og selv om der næp‐
pe er nogen, der vil ’vide, hvem der lavede …. på
hans hoved’ ligesom muldvarpen, ønsker vi, at man
fremover lu er sin hund et andet sted end på kirke‐
gården.

Når begge hjertestartere er på plads, vil vi
sammen med formand Steen Ry els fra Hjer‐
teforeningen i Næstved kreere en ar kel l
Sjællandske, og sam dig vil vi – ligeledes i
samarbejde med Hjerteforeningen i Næstved
‐ lave nogle kurser i brug af disse hjertestar‐
tere. Disse kurser er gra s og vil blive annon‐
ceret her i Sognebladet.

Denne hens lling gælder for alle vores 5 kirkegårde.
På forhånd tak for forståelsen.
Inge Broms
Formand for Menighedsrådet

Inge Broms
Formand for Menighedsrådet
OBS. Den her viste hjertestarter her er blot
en model og ikke garan for at være den
samme som på ved kirkerne
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Nedenstående fortælling er før bragt her i bladet, men nye læsere skal lige fornøjelsen også

En lille godnathistorie for børn, børnebørn og alle nysgerrige
PÅSKEHAREN…
Her op til Påsken ser vi påskeliljer, påskekyllinger og påskelam, som vi kan forholde os til,
men påskeHAREN, som lægger æg!! Hvad er den dog for én?
Nu skal I bare høre.
Der var engang en lille fugl, som i foråret havde bygget sin rede i græsset og lagt æg i den. Da kom Orion, som var
jæger og ikke sparede noget liv, forbi. Fuglen bad pænt Orion om ikke at trampe på dens rede, men han lo bare
og trådte reden og æggene itu. Fuglen græd og var ude af sig selv af sorg.
Nu kom forårets gudinde, Ostara, forbi og spurgte, hvorfor fuglen græd. ”Orion har trådt min rede og æg itu”,
svarede fuglen.
”Så forstår jeg godt, at du sørger, men kan du ikke bygge en ny og lægge æg i denne?” ”Nej, det tør jeg ikke, så
længe Orion er i nærheden. Jeg ville ønske, at jeg var et andet dyr, hurtig og snedig så jeg kunne narre Orion”,
hikstede fuglen.
Ostara spurgte, om hun skulle forvandle den et sådant dyr? ”Åh, ja tak!” svarede fuglen og gudinden forvandlede
den til en hare og gav den navnet Lepus.
Haren, som havde været en fugl, gjorde et lille hop, rystede lidt med de lange ører og sagde: ”Så mærkeligt det
føles, så lange ører jeg har fået, og som jeg kan hoppe!!” Den var så glad og hoppede lystigt omkring, for nu kun‐
ne den rigtigt narre jægeren Orion.
Men da det blev forår igen, blev Lepus lidt ked af det. Ostara spurgte, hvad der var i vejen. ”Jo”, svarede Lepus,
”det føles underligt, at jeg ikke mere kan lægge æg. Jeg har lavet en lille rede, men der kommer intet æg i den.”
”Nåh, ikke andet”, svarede Ostara og klappede Lepus kærligt. ”Læg dig nu i reden , lille Lepus og vær helt stille.”
Hun bøjede sig over haren, åndede på den og sagde: ” Hvad ser du nu?” ”Et æg, et æg! Jeg har lagt et æg!!!”
jublede Lepus. Ostara åndede igen to gange på haren.
”Jubiii – to æg til. Jeg har nu lagt tre æg: et rødt, et grønt og et blåt!” råbte Lepus henrykt.
Ostara smilede til den og hviskede: ” Fra nu af kan du lægge æg én gang hvert forår, Det er min gave til dig, Le‐
pus.” Mens haren Lepus stolt og glad kiggede på sine fine æg, vandrede forårets gudinde, Ostara videre gennem
skoven.
Da Lepus havde udlevet sit jordiske liv, fik den lov til at blive til stjernebilledet, Lepus, der sidder ved Orions fød‐
der på stjernehimlen.
Efterskrift: Der findes flere fortolkninger af myten om Påskeharen, som er en fra Tyskland kommende invasiv art.
Jeg har fundet myten på nettet, hvor der også er sjove forklaringer på stjernebillederne omkring ”påskeharen”.
Harens latinske navn er i øvrigt Lepus.
Forresten bruges forårets gudindes navn, Ostera, i Tyskland, hvor påsken hedder Oster; samme gudinde kaldes
også Eostre, som genkendes i det engelske ord for påske, Easter. I Skandinavien stammer navnet for højtidelig‐
heden fra det jødiske navn, Pesach, og som via fransk, Päques, er blevet til Påske.
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fylder 40 år!
I 1982 blev foreningerne i Tybjerg og Aversi enige om at udgive et lille blad l alle husstande i de to landsby‐
er, som var kny et sammen ved bl.a. at have samme skole og præst.
Bladet ﬁk navnet ”Sognebladet Kontaktorgan for Tybjerg‐Aversi Sogne” og havde i starten intet med kirkerne at
gøre.
Det var Jens Barlund, som blev den første ansvarshavende redaktør og sammen med Peter Larsen, som stod
for layout og Bo Reimon med i redak onen og Fællestrykkeriet i Aversi, var den dybe indånding taget.
Idéen havde dog en svær start, idet der i 1982 blot udkom en enkelt udgave, men frøet var sået, og allerede
året e er spirede ambi onen l ”ca.10” gange årligt, så man kan sige, at blot ét år gammelt gik bladet godt ‐ og
de e har holdt s k lige siden. Fra et sideantal på 8 i A5 format er hvert eksemplar nu på 28‐32 sider i B5 for‐
mat, hvilket er lidt større og mere læsevenligt.
De første mange år foregik fabrika on af det lille blad ved, at man skrev ar klerne på skrivemaskine, disse
blev så sendt l tryk, og man ﬁk det hele retur i lange baner, som man så møjsommeligt klippede l og klistrede
op via lysbord med indlagt ”millimeterpapir, så man havde et layout. Billederne blev manuelt re et l, og så gik
hele herligheden retur l trykkeriet, der nu færdiggjorde bladet.
Først mange år senere blev computeren hver mands eje, så nu bliver hele bladet produceret alene af den
ansvarshavende redaktør, som sender reproklart layout l tryk, og der går to dage fra ”send” l bladet modta‐
ges i den trykte udgave!
Desværre har redak onens lille arkiv ikke det første eksemplar fra 1982, men fra nogle l en hel del og alle .
Der vil således her i bladet gennem resten af 2022 blive bragt kopier af relevante og interessante årgange.
Tidsrejsen begynder på næste side. God fornøjelse og dersom der skulle være læsere, som har kommentarer,
modtages disse meget gerne ‐ skriv blot l sb.redak on@gmail.com eller ring 2577 8129. Lad det blive et
spændende jubilæumsår for såvel barnefødte som lﬂy ere i bladets store udgivelsesområde.
Annegrete Schmidt, ansv.hav. redaktør

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Referat fra generalforsamling d. 22. marts 2022
Under den ordinære generalforsamling kunne formanden, Ole Hansen, bere e, at 2021 var et meget s lle
år grundet Coronarestrik oner med blot 12 udlejninger og to ak viteter. Trods de e kunne kassereren,
Aage Rugbjerg, fortælle, at der blev et pænt overskud trods de manglende udlejninger.
Ved punktet valg af bestyrelse fortalte formanden uventet,, at han ikke ønskede genvalg trods sine 12 år
som formand for et forsamlingshus, der har været i fremgang gennem de sidst mange år. Han blev med
stående ova oner takket for sin store indsats og engagement i husets dri . De øvrige, som var på valg,
blev genvalgt.
Den nye bestyrelse kons tuerer sig på et senere dspunkt.
Under punktet fastsæ else af kon ngent blev en mindre forhøjelse de e vedtaget og det samme for leje
af huset.
Generalforsamlingen blev tradi onen tro afslu et med et lækkert lille traktement
Referent: agt
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Her en forside fra 1983 og på næste side en ar kel om Aversi Bylaug.
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Gennem resten af 2022 vil der rundt om i bladet være billeder, ar kler og andet spændende fra de 40, der er gået, siden den spæde start i 1982
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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
www.ste ech.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 graveren Eric Klinke
e er nærmere a ale på tlf. nr. 2129 2292.
Lejer er ansvarlig for, at lokalerne aﬂeveres i samme stand, som de modtages. Det betyder, at
der er ryddet op, vasket op og gjort rent. Borde og stole placeres e er anvisningerne. Der
s lles rengøringsmidler l rådighed. Evt. ituslået porcelæn og beskadiget inventar ersta es af
lejeren.
Ved leje betales et bidrag l dækning af de faste omkostninger, der er ved at drive Kirkely.

Betaling pr. arrangement er kr. 350,- kontant.
Eller beløbet overføres l Danske Bank konto: 3409-11552935

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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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 kortere eller længere tid.
Har du lyst at udstille dine værker, så kontakt udstillingsansvarlig
Susanne I. Frederiksen på tlf. 2636 8880
eller send en mail Susanneif@hotmail.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
arrangementer.
Der kan også i sidste øjeblik, før bladet trykkes, komme
nye oplysninger, som er aktuelle for den pågældende
måned, og som vil være uaktuelt at bringe i næste må‐
neds blad.
Men mulighederne er mange, og har læserne/
annoncørerne en pludselig ændring l arrangementer,
er I velkomne l at kontakte redak onen.
De e er en gra s service, men selvfølgelig kan der ikke
her bringes længere indlæg eller nye hele annoncer.
Kun korte meddelelser/re elser
Kender I www.glumsø netavis? En meget informa v
orientering om aktuelle begivenheder -og så er Sognebladet i farver med i sin helhed!

PIXABAY
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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.
MARTS
Tor. 31. Kreativ Café

Kl. 19:00 Tybjerghus Café

APRIL
Man. 4. Hverdagsmad. Se s. 9
Tirs. 5. Yoga i Tyvelse. Se s. 19

Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 17:00 og 19:30
Møllebæksalen
Kl. 19:00 Møllebæksalen
Kl. 19:00 Herlufllille Mølle
Kl. 17:00 og 19:30
Møllebæksalen
Kl. 17:00 og 19:30
Møllebæksalen

Tor. 7. Håndarbejdsaften i Tyvlese. Se s. 19
Man. 11. Foredrag i Møllen. Se s. 22
Tirs. 12. Yoga i Tyvelse. Se s. 19
Tirs. 19. Yoga i Tyvelse. Se s. 19
Ons. 20. Landsbyforen. og Lokalrådet: Generalforsamling
Ons. 20. Hverdagskaffe. Se s. 9.
Ons. 20. Lokalrådet og Landsbyforeningen. Generalfors.
Se s. 13 og 14
Tor. 21.-24. Rider Cup. Springstævne for heste
Tor. 21. Yoga i Tyvelse. Se s. 19

Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 14:00 Tybjerghus Café

Tor. 28. Kreativ Café
Tor. 28. Håndarbjedsaften i Tyvelse. Se s. 19
Fre. 29. Jensens Madcirkus kommer til byen. Se s. 23

Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Rider Cup Tybjergvej 14
Kl. 17:00 og 19:30
Møllebæksalen
Kl. 19:00 Møllebæksalen
Kl. 19:30 Orupvej 1
Kl. 17:00 og 19:30
Møllebæksalen
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Møllebæksalen
Kl. 18:30 Tybjerghus Café

MAJ
Tir. 4. Hverdagsmad. Se s. 9

Kl. 17:30 Tybjerghus Café

Tor. 21. Håndarbejdsaften i Tyvelse. Se s. 19
Fre. 22. Suså Hushold. Foren. Generalforsaml. OBS nyt mødested
Tir. 26. Yoga i Tyvelse. Se s. 19

For øvrige arrangementer se s. 6-7

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.
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