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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: 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: 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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Så er det a er høs d
Sensommeren er kommet og med denne den travleste d for såvel havebrugere
som landmænd m/k. Forhåbentligt vil vejret arte sig og være mindre lunefuldt,
end lfældet har været det sidste par uger.
Sæsonen for foreningsarrangementerne står for døren, og ﬂere såsom generalfor‐
samlinger har må et udsæ es, hvilket gør, at der i de e blad helt uden for lfælde for august‐
bladet er referater fra et par af disse højeste myndigheder. At a olde generalforsamling i de
små foreninger i juni måned er ikke hverdagskost – heldigvis.
På bladets bagside, Opslagstavlen, er der kommet lidt mere kød på dét ben, end for to måne‐
der siden. Forstået på den måde, at ganske vist var der oplyst om en del arrangementer, men
et par af disse blev desværre aﬂyst grundet ja, restrik oner med rela on l smi efare og eller
publikums tøven med at være i større forsamlinger.
For Faldskærmskubben i Aversis vedkommende må e Nabodagen aﬂyses i sidste øjeblik grun‐
det motorskade på ﬂyet, men l gengæld havde Landbysforeningen og Tybjerghus stor succes
med indvielsen af legepladsen på Smedebakken.
I denne måned starter skolerne, og Tybjerg Privatskole kan i år fejre års jubilæum, hvilket vist
ikke kommer l at gå s lle af.
Men læs meget mere om a oldt og kommende arrangementer på de følgende sider og hav en
rar e ersommer.
Annegrete

Forside:
Høstfolk kan have mange variataioner

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

DEADLINE: 15. AUGUST 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 link ved 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
Eric Klinke
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.
* Høstgudstjeneste - læs nærmere herom i næste måned
Kirkekaﬀe: Nu bliver der igen serveret kirkekaﬀe e er gudstjenesterne!

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

Da konﬁrmandernes
navne er besky et af
GDPR-reglerne, er de
ikke oplyst her.
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SØVANG
Da det ved redak onens afslutning er uvist, hvorvidt evt. ny smi espredning af Corana er
aktuel, tages altergangen med forbehold torsdag d. 5. august.
BIRKEVANG
Altergang og salmesang torsdag d. 5. august kl. 10:30
ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Ferie: 1. –22. august.
Præstens fridag er mandag
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Søndag d. 26. september er der høstgudstjeneste i Sandby Kirke. Mere herom i næste måneds
Sogneblad.
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Præstens hjørne
Da Pia Abery Jacobsen ved redak onens afslutning var sygemeldt, er der derfor ikke noget i
Præstens hjørne denne måned.
Red.

Ny graver
Anne e Olsen er stoppet som graver i Tyvelse Pastorat. Hendes s lling har været
slået op og vi har ha et par stykker l samtale. E er samtalerne beslu ede vi at
ansæ e Eric Klinke, som vores nye graver. Eric har i en periode været ansat som
vikar, men er pr. 19/7 2021 fastansat som graver i Tyvelse Pastorat. Eric vil for‐
trinsvis være i Tybjerg og Aversi, men vil også kunne mødes i Tyvelse Pastorats
andre kirker og kirkegårde.
Eric er gartneruddannet og har dligere arbejdet på kirkegårde, desuden er Eric
nærmest vokset op på en kirkegård, da hans far også var graver.
Eric Klinke, ny graver

I sin fri d holder Eric af at være i naturen og nørde med computere, desuden er Eric engageret i for‐
skelligt foreningsarbejde, bl.a. l fordel for fa ge i Indien og Afrika.
Eric er pligtopfyldende, punktlig og sæ er en ære i at udføre sit arbejde godt.
Eric har jo arbejdet som vikar i 3 mdr. så vi ved, at han er et venligt og rart menneske, der har let l
la er og er nem at omgås.
Mona og jeg glæder os l fortsat at arbejde sammen med Eric og løse de opgaver, der er i Tyvelse Pa‐
storats kirker og på kirkegårdene.
Camilla Bobek
Ledende graver
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Velkommen l

Skal dit barn også være en del af fællesskabet på Tybjerg Privatskole? Vi har enkelte ledige pladser i
ﬂere af skolens klasser, så er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Malene på skolens kon‐
tor på tlf. 3220 0080.
Ny, gammel hverdag
Midt i juni kom den lempelse af corona‐restrik oner, som skolens børn har ventet længst d på: Vi
kunne sløjfe de sociale bobler! Børnene kan derfor igen lege frit på tværs af klassetrin på hele skolens
område, og hverdagen føles igen mere normal. Der er stadig fokus på håndhygiejne, og alle over 12 år
opfordres ligeledes stadig l at lade sig teste to gange ugentligt, men vig gst er det, at vi nu kan gen‐
etablere det gode fællesskab, som Tybjerg Privatskole er kendt for, og det glæder vi os l at udbygge i
det nye skoleår.
Første skoledag for ende gang og et jubilæum
D. 8. august kan Tybjerg Privatskole a olde første skoledag for ende gang. Det er en milepæl, som vi
skal ‐ og kan ‐ fejre med sang, musik og taler. Af sidstnævnte slags vil dl. undervisningsminister Ber‐
tel Haarder gentage sit besøg på skolen, som han gjorde ved åbningen i 2011, men mon ikke han skri‐
ver en ny tale i dagens anledning?
Pga. restrik oner blev det dligere på året bestemt at fejre jubilæet særskilt d. 24. september. Denne
dag glæder vi os l at se inviterede samarbejdspartnere fra lokalområdet l en hyggelig dag på sko‐
lens område, hvor børnene vil underholde med de projekter, som de har arbejdet med l dagen.

Aarhus - Odense - København kommer l Tybjerg
D. 4. september kommer cykelløbet Aarhus ‐ Odense ‐ København dundrende
igennem Tybjerg, og Tybjerg Privatskole skal igen være depot for deltagerne. Som
nævnt i sidste sogneblad blev skolen sidste gang kåret som turens bedste depot,
og den succes vil vi meget gerne gentage. Så er du ikke rig gt færdig med Tour‐
feberen eller kunne du bare godt tænke dig en dag med socialt samvær og gang i
gaden, så kontakt Katja Faurschou Jensen (tlf. 2134 0112) og hør mere!
De bedste hilsner fra Tybjerg Privatskole og Bestyrelsen
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg

Kino Kirkely holder sommerferie ind l mandag d. 6. september kl. 19:00
Vi ses nævnte a en l a er en god ﬁlm i afslappet atmosfære
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”.

Nej – desværre er ovenstående ikke ensbetydende med, at I i september skal se
en gammel dansk ﬁlm med bondebryllup i høst!
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REFERAT
af ordinær generalforsamling mandag den 14. juni 2021 i Café Tybjerghus
__________________________________________________________________
Formanden, Jørn Chris ansen, bød de fremmødte (10 personer inkl. bestyrelsen, dirigent og referent)
velkommen med ønsket om en god generalforsamling og gik straks here er l dagsordenens:
Pkt. 1a: Valg af dirigent og referent, hvorunder formanden foreslog Ole Svejstrup som dirigent, og
undertegnede som referent.
Begge takkede for valget, og dirigenten, der konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i hen‐
hold l vedtægterne, styrede here er mødet på vanlig rolig og myndig vis. E er dirigentens gennem‐
gang af dagsordenen, skulle der tages s lling l dagsordenens:
Pkt. 1b: Valg af 2 stemmetællere Det blev beslu et, at valget af stemmetællere foretages, såfremt
det viser sig nødvendigt.
Here er var det d l dagsordenens:
Pkt. 2: Formandens beretning samt beretning fra eventuelle underudvalg
(Formandens beretning bringes i sin oprindelige form)
Sidste generalforsamling var den 25. marts 2019, og generalforsamlingen i dag er skubbet lidt, men
der er jo heller ikke sket så meget siden sidst, da stort set al ng har været lukket ned. Ingen visesangera ener, ingen foredrag eller kurser, intet Tybjergløb, ingen generalforsamling inden for terminen!
Men nu lysner det trods alt! Vi sidder igen l en generalforsamling, og selv om vi har ligget en anelse i
dvale, har vi jo netop indviet vores pres geprojekt, nemlig vores legeplads. Det var i lørdags, og det
var en formidabel succes. En helt speciel tak l Maria Pedersen som med en kæmpe indsats har været
primus motor i projektet! Legepladsen er etableret i samarbejde med Foreningen Tybjerghus, og vi er
blevet hjulpet af en masse frivillige, som har kunnet se ideen, og det er vi stolte og yderst taknemmelige over. Det tegner godt for den frem dige strategi og planlægning af foreningsarbejde l gavn for
vores område, hvor vi "gamle" konstaterer en forøgelse af yngre familier med børn. Kom og vær med
l at forme vores nærområde!
Vi forventer, at vi med de faldende restrik oner snart kan genetablere Tybjergløbet, vi skal have visesang og foredrag i denne bygning igen, ligesom kurser i nabohjælp og førstehjælp med
hjertestarteren er med på ønskelisten. Arrangementer ved Ravnstrup Fuglereservat eller hos Aversi
Faldskærmsklub kunne også være en ide!
Med hensyn l traﬁksikkerheden i vort område, kæmper vi også en brav kamp, tænk bare på kampen
om traﬁkspejle i Aversi, oversigtsforholdene ved udkørsel fra sideveje m.m. samt fartdæmpende foranstaltninger. Der bliver nok at se l! Kommunen både ser og hører dårligt i øjeblikket, så hjælp os med
at forme ideerne l ændringer!
Min beretning må nok slu e her med en tak l bestyrelsen for et godt samarbejde, tak l alle frivillige
for deres kæmpeindsats, kom med nogle ideer og bedst af alt, lad os allesammen være med l at føre
dem ud i livet! Tak for ordet!
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På spørgsmål fra salen om frem dens visea ener udtalte formanden, at det er uvist om Erik kan kom‐
me fremover, men at formanden har et par alterna ver i tankerne.
Beretningen godkendt.
I øvrigt ingen orientering fra underudvalg.
Pkt. 3: Regnskabets godkendelse, herunder fastsæ else af kon ngent.
For så vidt angår regnskabet for 2019:
I kassererens fravær fremlagde Johnny Sørvin det reviderede regnskab l godkendelse.
Årets resultat viser et mindre underskud på kr. ‐1.383,94.
For så vidt angår regnskabet for 2020:
I kassererens fravær fremlagde Johnny Sørvin det reviderede regnskab l godkendelse, og kunne i år
præsentere et resultat på kr. 423.290, hvoraf kr. 423.000,00 er fra Nordeafonden l legepladsen.
Det skal sam dig anføres, at de penge, vi modtager fra Næstved kommune, skal doneres videre l
gode formål.
Regnskabernes nøgletal kan ses på Landsbyforeningens hjemmeside.
Der foreslås uændret kon ngent.
Regnskabet godkendt.
Pkt. 4a: Valg l bestyrelsen for 2 år + 2 suppleanter (1 år).
På valg var: Jørn Haaber Chris ansen, Johnny Sørvin, Peter Seedorf, Anders Madsen, Maria Pedersen
og Mai‐Bri Sieben Hansen.
Alle genvalgt.
På bestyrelsens forslag blev der foretaget nyvalg l bestyrelsen af Maiken Vesth i stedet for
Pernille Skræddergaard, der ikke ønskede genvalg.
Nyvalgt som suppleanter blev: Inge og Ole Jensen
Pkt. 4b: Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor blev genvalgt Elo Andersen, med Lone Paaske Chris ansen som suppleant.
Pkt. 5: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag l behandling på generalforsamlingen.
Pkt. 6: Eventuelt.
Under punktet informerede Maria Pedersen om, at hun har søgt en ny fond om midler (kr. 10.000) l
Tybjergløbet i juni 2022.
Ikke yderligere under punktet, hvore er dirigenten erklærede generalforsamlingen for afslu et og
takkede for god ro og orden.

Elo Andersen
Referent

Ole Svejstrup
Dirigent
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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

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





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartnere:
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Månedens salme august
Lisbeth Smedegaard Andersen: Der står en birk
(August-salme fra samlingen Almanak)
Der står en birk ved den gule mur
med blæst i sit lange hår
og kronen der spejler sig tæt og grøn
i vinduet overfor
og solen skinner på naboens tag
en dejlig sensommerdag
august er himle af solblåt glas
der ridses af skingre skrig
fra mursejlerﬂokken der øver sig
før sommer er helt forbi
l rejsen sydpå ad vindenes ryg
i stadig jagt e er myg
der høstes plukkes og gemmes hen
af sommerens overskud
og egern og mus samler forråd nu
og Gud rækker hånden ud
så busk og træ bærer nødder og frugt
langt mer end nogen får brugt
Gud skabte os l at ligne ham
med gavmild og åben hånd
en søskendeﬂok der i Kristus er
forbundet med blodets bånd
og gerne deler hans gaver med dem
der mangler føde og hjem
så tak da Gud for endnu en dag
hvor solurets klokker slår
og vindene hvisker i birkens løv
den suser mod e erår
men kronen hejser de grønneste ﬂag
den sidste sensommerdag.

Vi er nu inde i den del af kirkeåret, der benævnes trinita s ‐
den. Vi er inde i den festløse d af kirkeåret. Den indledes med
trinita s-søndag, nøjag g en uge e er pinse og varer ind l ad‐
vent. Det stammer lbage l old den, hvor man gjorde op med
de indre stridigheder indenfor kirken hvad angik forholdet mel‐
lem personerne i treenigheden. Trinita s dens liturgiske farve er
den grønne farve, der er symbolet på vækst og håb. Det, som er
sået med jul, påske og pinse skal vokse frem og høstes. Symbolsk
falder høsten i denne d med høstgudstjenesterne.
Som denne måneds salme fortsæ er vi med Lisbeth Smedegaard
Andersens august‐salme fra Almanak.
Som i andre af Lisbeth Smedegaards salmer er salmen rig på na‐
turbeskrivelser. Salmen indledes med en skildring af en dansk
sensommerdag med blæst, sol og blå himmel. Vi hører, at ng i
naturen spejler sig i vinduer og tage. Spejlmetaforen er typisk for
Lisbeth Smedegaards opfa else af naturen. Den er et spejl eller
genskær af menneskelivet og Guds forhold l verden. I verset
optræder en birk.
Træet er et meget brugt billede i bibelen. I lignelsen om vintræet
er stammen metafor for Jesus og grenene for hans disciple, et
billede på samhørigheden mellem Gud søn og os mennesker.
Uden forbindelsen l Guds søn kan vi intet gøre.
I vers 2 går vi videre i skildringen af sensommerens natur. Natu‐
ren spejles i den blå augusthimmel. Vi hører om de skarpe farver
og fuglenes skrig.
I vers 3 skildres naturens overskud og frugtbarhed. Gud er Herre
over naturen og giver mennesker føde og husly. Flere steder i
bibelen optræder Gud, som den der sørger for os, f.eks. i fortæl‐
lingen om Jesus, der bespiser sine disciple i ørkenen. Gud ses
som en person, der optræder med handlekra og styrke.
I vers 4 ses Gud som den, der står bag hele skaberværket og hele
menneskets afstamning, jævnfør skabelsesberetningen.

Vi er en del af Guds familie og ligesom Kristus er vi Guds børn. I verset udtryk‐
kes, at der er et broderskab mellem Kristus og os. Vi har den samme far og
Kristus er vores bror.
Salmen slu er med en tak l Gud for livet. I verset optræder vinden som natur‐
fænomen. Flere steder i bibelen er den et billede på Helligånden som den livgi‐
vende kra . Naturen viser, at Gud stadig er hos os. Solen der spejler sig i sol‐
uret, er et billede på det guddommelige. I verset hører vi om livets sejr og at
vækst og blomstring foregår, selvom vi går mod e erår. Flaget er et billede på
denne sejr, ligesom den grønne farve på trækronen giver associa oner l hå‐
bet. Selvom vi står på tærsklen l e eråret, vil livet stadig sejre.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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Man kan vælge at ærgre sig over alle de ng, vi må e sæ e på standby på grund
af Coronaen, eller man kan glæde sig l at få gang i ak viteterne igen. Lad os væl‐
ge det sidste!
Vi skal glæde os over, at vi snart kan tage større selskabslokaler i Cafe Tybjerghus i
brug, således at vi forhåbentlig kan lave forskellige arrangementer, såsom fore‐
drag, musik‐ og visea ener, kurser i hjertestartere og nabohjælp igen.
Apropos nabohjælp: Tag godt imod vore nye familier, der ﬂy er her l, fortæl dem
om vores foreninger og arrangementer, vis dem de e fortræﬀelige sogneblad,
hvor alle ng bliver beskrevet.
Nogle af vore foreninger ﬁk også holdt generalforsamlinger, blandt andet Lands‐
byforeningen, hvor vi kan byde velkommen l Maiken Vesth i bestyrelsen. Maiken
blev også sammen med Maria Pedersen valgt ind i Tybjerghus' bestyrelse, så vi
håber på et bredere samarbejde mellem vore to foreninger, ikke mindst omkring
vores legeplads, som har fået en fantas sk start. Vi skal blandt andet have dannet
et fælles vedligeholdelsesudvalg, så har du lyst l at hjælpe med, så kontakt gerne
mig!
Bemærk i øvrigt, at legepladsen har de nødvendige godkendelser, men færdslen
og legen på den er på eget ansvar!
Nu skal vi lige nyde sommeren i fulde drag, men vi glæder os l at vende lbage l
de ak viteter, som kendetegner og beriger vort område!
Venlig hilsen
Jørn Haaber Chris ansen, formand
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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Nyt fra Tybjergspejderne
Sommerlejr på Bornholm 2021.
Tybjerg gruppe tog l Bornholm, hvor vi lbragte 6 dage.
Spejderne ﬁk set ﬂere rundkirker, Bornholms rovfugleshow, Helligdomsklipperne, Jons kapel, Rokkeste‐
nen, Ekkodalen og Bornholms højeste punkt. Roverne valgte en dag at gå Hammerknuden rundt e er vi
alle havde set Hammershus. Vi var en tur forbi brændegårds‐
haven, hvor vi prøvede badelandet.
Vi slu ede af ved røgeriet i Allinge hvor vi ﬁk frokost med
røget sild/makrel.
Vi sov hele ugen i telt, og lavede mad over bål. I ønskes alle
en god sommerferie fra Tybjerg spejderne.

Lejren.

Spejderudsigt
Spejdere i Jons Kapel

Bålmad

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.
1. møde e er sommerferien: 11.08.2021

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

Nye børn mellem 5 og 17 år er velkomne.

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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ENDELIG kan Tybjerg Folkedansere få gang i fødderne igen
E er at have været Corona‐tvunget l at sæ e danseskoene på hylden i halvandet år, kan Ty‐
bjerg Folkedansere endelig komme ud og danse igen.
Det sker
mandag d. 13. september kl. 19:00 i gymnas ksalen på Tybjerg Privatskole
dog med det forbehold, at dersom der kommer nye restrik oner, må man desværre
udsæ e sæsonstarten, men der vil her i bladet i septemberudgaven blive fulgt op på
situa onen.

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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Formandens beretning ved generalforsamlingen 2021
Sognebladet fylder fyrre år og det i en turbulent d med Covid19, der har medført store forandringer i
vores mulighed for socialt samvær på næsten alle områder. Sognebladet er stadig blevet udsendt og
mange tak l Annegrete Schmidt for de ﬂo e forsider som mange har udtrykt glæde ved. Også en stor
tak l foreningerne og vore annoncerer der forhåbentlig har klaret sig igennem det der for mange har
været en stor krise. Jeg håber at de lokale ﬁrmaer har ha held l at få noget arbejde via deres annon‐
cer i Sognebladet.
Distribu on:
Spejderne har taget de nye terminer for distribu on l sig og selv om det giver nogle skarpere dead‐
lines ind imellem, så ser det ud l, at foreningerne og annoncørerne har forliget sig med situa onen.
Der skal aﬂeveres l den angivne deadline for ikke at give redaktøren ekstra arbejde. Annegrete knok‐
ler for at færdiggøre Sognebladet og ﬁnpudse opsætningen så det bliver l vores fantas ske ﬂo e blad
måned e er måned derfor skal der ikke indleveres ar kler – annoncer e er deadline, det stresser.
Kasserer:
Knud Arne Jensen der siden 1998 hvor vi ﬁk omorganiseret Sognebladet været kasserer har udtrykt
ønske om at udtræde af bestyrelsen. Vi takker alle Knud Arne Jensen for den store indsats igennem
årene. Der har al d været check på økonomien og uanset alle de forandringer har været med trykkeri‐
er, eller omstrukturering da de to sogne blev l fem, så har økonomien al d været på plads og det er vi
som forening meget taknemmelige for. For uden en stram økonomisk styring så kan ingen foreninger
overleve eller udvikle sig. Endnu engang tusind tak for din indsats igennem alle årene.
Sepper har 2021 indvilget i at overtage kassererposten og en overdragelse er allerede sat i værk. Sep‐
per vil få overdraget adgang l vores bank og styre regnskabet snarest muligt. Da Knud Arne Jensen nu
er udtrådt af bestyrelsen, har vi fået lsagn fra Elo Andersen der gerne indtræder i bestyrelsen. Det er
vig gt at bestyrelsen er fuldtallig så vi i lfælde af vig ge beslutninger der vedrører dri en, er beslut‐
ningsdyg ge i forhold l vedtægterne for Sognebladet.
Sognebladet fylder 40 år:
For 40 år siden skabte Jens Barlund, Peter Larsen og Bo Raymond Hansen et lille lokalblad de kaldte
Sognebladet med under tlen ”Kontaktorgan for Tyvelse‐Aversi Sogne”. Det skulle hjælpe de lokale
foreninger og skabe en billig og fremfor alt let kommunika on med foreningsmedlemmer i lokalområ‐
det. Udgivelsesområdet var de to sogne Aversi og Tybjerg. Sognebladet blev for 40 år siden klippet,
klistret og sat sammen og dere er bragt l Bo Raymond Hansens trykkeri i Aversi.
Det var dengang en helt anden sag at frems lle et blad end i dag hvor vi får bladet fra trykkeriet Sangill
Graﬁsk færdighæ et lige l at sende ud l foreninger og borgere. Det var meget omstændeligt og det
har heldigvis ændret sig, så Annegrete Schmidt selv kan samle det hele og sammensæ e bladet elek‐
tronisk. Jeg vil foreslå at vi festligholder denne fødselsdag under en eller anden form senere på året.
Tak l bestyrelsen:
Jeg vil slu e af med at takke bestyrelsen, Annegrete og vores samarbejdspartner Tybjerg Spejderne for
et godt og konstruk vt samarbejde i det forløbne år. Sammen får vi produceret og distribueret et rig‐
gt godt blad l stor glæde for mange i lokalområdet.
Johnny E. Sørvin
formand
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Vi har modtaget:
Åben Mølledag 20.06.2021
Det blev en herlig søndag med op mod 300 gæ‐
ster fordelt over hele dagen, en skøn kontrast
l de 16 måneder, hvor møllen har været næ‐
sten mennesketom. Vinden var i sydøst, så vin‐
gerne drejede villigt rundt.
Varmen var l at holde ud, og en enkelt kort
regnbyge tjente kun l at holde på støvet.
Alle aldre var repræsenteret, og vi havde netop
sørget for, at der var noget for enhver smag.
Pandekagebagning og traktortræk ltrak de
yngste.
Møllens indre maskineri havde besøg stort set hele dagen, og mange lag‐
de vejen forbi de "gamle" smede. Det var forunderligt at lægge øre l,
når smedene spillede tohændigt, med en stor og en mindre hammer.
Når de fandt rytmen, lød det som underlægning l en Wagner‐opera!
Der var gang i
kaﬀe/kage salget,
og grillpølserne
blev udsolgt mere
end én gang.
Vi kommer igen i
2022, 3. søndag i
juni måned. Det
er ganske vist!!

”Maskinrummet” besig ges –

I baggrunden TV ØSTs udsendte
Det var en eksplosion af decibel og kubik,
da der blev konkurreret mini-traktortræk

Tekst: Jens Lyhne, Fotos: Per Gliese

Næste arrangement i Herluﬂille Mølle bliver søndag d. 29. august kl. 14:00, hvor der a oldes ”Viser i
Møllen” med Anders Roland. Læs mere herom på herluﬂillemolle.dk
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Fra grønt og frugt l kønt og smukt
Legepladsen på Smedebakken er blevet indviet
For nogle år siden ﬁk Landsbyforeningens bestyrelse den idé, at Tybjerglille Bakker havde brug for en
legeplads, men spørgsmålet var primært, hvor den kunne etableres.
Man havde forskellige ledige arealer i tankerne, men beliggenheden for dem alle var, at de ikke lå cen‐
tralt i landsbyen.
Det mest naturlige midtpunkt ville være Verners dligere urte‐ og frugthave for enden af P‐pladsen
ved Tybjerghus, men hvordan ﬁk man lige mulighed for at kunne udny e denne l formålet? Og hvor‐
dan kunne man skaﬀe den ﬁnansielle baggrund for et sådant stort og dyrt projekt, hvor alle formalia
vedr. sikkerhed osv. skulle være i orden. Det ville jo være op malt at have legepladsen klos op af Ty‐
bjerghus med de es ak viteter og café, således at man kunne samles begge steder.
Med Maria Pedersen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen som primus motor for idéen, gik det plud‐
seligt stærkt. Tilladelse l at anlægge legepladsen på den ønskede matrikel kom i hus, og Maria knok‐
lede for at skaﬀe midlerne l få drømmen realiseret, så i oktober sidste år kunne der meldes ud, at fra
1. november ville det være muligt at iværksæ e byggeriet.
Dog skulle der først ryddes gevaldigt op på grunden, og i det dlige forår 2021 gik ihærdige frivillige i
gang med at erne uønskede vækster af enhver art, og det hele blev på en lille trailer ad ﬂere omgan‐
ge kørt l genbrugssta onen i Herlufmagle.
Here er kom de store entreprenørmaskiner, som ernede hækken mellem den dligere urtehave og
P‐pladsen samt andre store træer, således at man pludselig har fået en fantas sk udsigt mod syd.
Da også de e var ernet (dog ikke på den omtalte lille trailer), kunne planering af arealet påbegyndes,
og snart e er ankom det materiale, som skulle udformes l legeredskaber med ergonomisk
”bagtanke”.
Så endelig ‐ lørdag d. 12. juni i det smukkeste sommervejr ‐ kunne man åbne dørene/klippe det obliga‐
toriske røde bånd over og derved erklære legepladsen for åbnet.
Der var mødt omkring 75 borgere fra landsbyen op for at overvære høj deligheden, hvor der lmed
blev serveret grill‐pølser, drikkelse af kølig slags plus varm kaﬀe og chokoladekage.
At legepladsen blev særdeles vel modtaget, herskede der inge tvivl om, idet gæster i alle aldre ﬁk af‐
prøvet lidt af hvert, men selvfølgelig var det børnene, som viste den største begejstring ‐og det var jo
også meningen med det hele!
På de følgende sider er der i bedste Billed‐Blad s l (dog uden royale indslag) en lille fotoserier om for‐
løbet fra start l slut.
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1. november 2020 – det hele ser stadig ud som en urtehave med lidt hindbærbuske

Marts 2021 – nu ernes der vækster, og der læsses på traileren. (fotos: Maria Pedersen)

Forår 2021 – hækken mellem haven og P-pladsen er væk, udsigten anes, og der er begyndt at komme
materialer, hvor af nogle er sat på plads
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Nu kan fornemme, hvordan resultatet
vil komme l at se ud…

og som træerne grønnes, skrider det hele planmæssigt frem

De e er ikke ly/overnatning for de arbejdere, som udførte det store projekt,
men en et mini-shelter

Lørdag d. 12. juni kl. 14:00 kom omkring 75
legebørn i alle aldre for at overvære indvielsen
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Først bød formanden for
Landsbyen, Jørn Haaber Chris ansen (t.v. i billedet) velkommen,

og overlod dere er saksen l Maria Pedersen, primusmotor bag projektet. Hun var naturligvis mega glad og
stolt over at det via fonde kunne lykkes at skaﬀe den
knapt halve million kroner, som anlægget har kostet

Og så blev der ellers dømt fri leg på arealet
Selvom man måske ikke lige vil svinge sig i redskaberne
eller balancere på ”urolige” pæle, er et besøg i anlægget
en stor oplevelse i sig selv ‐ alene udsigten ned over ter‐
rænet bag landsbyen er et ophold på P‐pladsen det hele
værd.

Tekst og øvrige fotos: agt
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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 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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Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus
Referat fra generalforsamling d. 23. marts 2020 a oldt d. 29. juni 2021
Grundet Corona‐lukning af forsamlinger i marts 2020 og 2021, kunne forsamlingshusets gene‐
ralforsamling først a oldes i juni i år.
Forsamlingen foregik i ro og orden, der var i 2019 a oldt en del arrangementer, så regnskabet
blev pænt.
Bestyrelsen blev genvalgt, bortset fra at revisoren ikke ønskede genvalgt, hvorfor Leif Dysted
Jensen trådte ind i stedet. Bestyrelsen består således fortsat af Ole Hansen, formand, Aage
Rugbjerg, kasserer, Lise Nielsen, sekretær. Øvrige medlemmer: Elsa Dahl, Mike Hearne og som
suppleant Torben Larsen.

Sæson 2021/2022 starter med fællesspisning fredag d. 1. oktober.
Der tages forbehold for eventuelle nye Corona‐restrik oner
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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
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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.

AUGUST
Fre- 13. Mad-mellem-folk. Medlememrnes mada en i Caféen.
Tors. 19. Krea v Café starter sæsonen
Tors. 26. Grundejerforeningen 14-9 Sandby generalforsamling
Søn. 29. ”Viser i Møllen”. Se herluflillemolle.dk
SEPTEBMER
Tors. 2. Kreativ Café
Lør.
4. Cykelløbet Aarhus-Odense.Kbh. kommer gennem Tybjerg
Man. 6. Kino Kirkely. Se titel på filmen i septemberbladet
Man. 13.Tybjerg Folkedansere starter sæsonen
Tors. 16. Kreativ Café
Tors. 30. Kreativ Café
OKTOBER
Fre. 1. Fællesspisning. Læs nærmere i septemberbladet

Kl. 18:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 18:30 Sandby Fors.hus
Kl. 14:00 Herluflille Mølle

Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Kirkely
Kl. 19:00 Tybj. Privatskole
Kl. 19:00 Tybjerghus Café

Kl. 18:30 Sandby Fors.hus

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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