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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: aske.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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Maj – nu grønnes det for alvor

Trods manglende regn grønnes buske og træer, og kornet på markerne
spirer frem, rapsen blomstrer, og nyd du en af den, for hvis du er så hel‐
dig senere at kunne købe nyslynget honning fra bier, som har trukket på
rapsmarker, vil du mærke, at den smager, som rapsen du er! Bryder du
dig ikke om rapsdu en, så er du hermed advaret!
Generalforsamlingerne er overstået (derfor fylder en del af bladet referater fra de seneste), og
nu lægges der planer for sommerens ak viteter l glæde for os andre. Det bliver spændende,
og sløret på nogle af disse lø es allerede her i majbladet!
Den første april kunne man blive aprilsnar, hvilket er en ret ny tradi on i modsætning l at blive
narret majmånedskat, hvilket kan ske enten den 1.eller den 31. maj. Skikken skyldes, at en kat,
der blev født i maj, blev kaldt en majkat eller en majmånedskat og skulle ifølge folketroen se så
dårligt, at den ikke var i stand l at fange mus svarende l, at man kunne blive bildt næsten
hvad som helst ind.
De e er ikke lfældet her i bladet, hvor alt står l troende –medmindre noget uforudset skulle
indtræﬀe. Men sådan er det jo med majmånedska en: den kan heller ikke se ind i frem den!
De bedste ønsker l alle for en dejlig maj måned ‐og ny de lyse lokkende næ er.
Annegrete

Forside: Lyse nætter begynder

Tommelﬁngerreglen for lyse næ er hedder fra 5/5 l 8/8 i København og fra 28/4 l 14/8 i Skagen.
Dog kan der være forholdsvis stor forskel på, hvornår de lyse næ er begynder, alt e er hvor du be‐
ﬁnder dig i landet.
Kilde: DMI

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

DEADLINE: 16. maj 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
MAJ
1. 2.s.e. Påske
7. Konﬁrma on

TYBJERG

TYVELSE

SANDBY

VRANGSTRUP

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

8. 3.s.e Påske
12. A en f.
St.bededag
14. Konﬁrma on

18:30 PIAJ
10:00 PIAJ
12:00 PIAJ

15. 4. s.e. Påske
22. 5.s.e. Påske
26. Kr.Himmelfart
29. 6.s.e. Påske
JUNI
5. Pinsedag
6. 2. Pinsedag
12. Trinita s
19. 1.s.e. Trinita s
26. 2.s.e. Trinita s

10:30 PIAJ
09:00 PIAJ
10:30 PIAJ
Der henvises l Bavelse Kirke kl. 10:30
10:30 PIAJ
Gunderslevholm læs mere her i bladet
09:00 NN
09:00 AMAK
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:
Torsdag d. 17. maj . Præstegården, Tyvelse kl. 18:30
Tirsdag d. 14. juni. Kirkely, Tybjerg, kl. 18:30
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SØVANG
torsdag d. 5. maj. Udﬂugt for beboerne på Søvang
BIRKEVANG
Salmesang og altergang torsdag d. 5. maj kl. 10:30
Da sognepræst Lasse Thorman Madsen holder barselsorlov, vil begge handlinger blive varetaget af vikar

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

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Måned

Sted

Kl.

Ak vitet

Maj
12. Torsdag

Sandby Kirke

18:30 Gudstjeneste med e erfølgende servering af varme hveder.
Læs mere side 8

13. St. Bededag
17.Torsdag
19. Torsdag
26-29
Kr.Himmelfart i
Roskilde

Vordingborg

10:00 Pilgrimsvandring. Læs mere på side 20

Præstegården 18:30 Menighedsrådsmøde.
Sandby Kirke

19:00 Koncert med Herlufsholmkoret. Læs mere på side 9
Himmelske dage. Læs mere side 7

Juni
1. Onsdag

Møllebæksalen 18:00 Koncert l fordel for Ukraine. Læs mere på side 17

Gunderslevholm. Læs mere på side 20

6. 2. Pinsedag
10 -12.

14. Tirsdag

Møn
Kirkely

Pilgrimsvandring. Læs mere på side 20
18:30 Menighedsrådsmøde
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Præstens hjørne
Kom maj, du søde milde:
Nogle gange føles det som om, der bliver drevet gæk med os – fuldstændig som et gækkebrev, en aprilsnar!
Midt i alt det triste, hvor mange af os tænker på krig, så har naturen vist sig fra sin bedste side i hele marts må‐
ned. Det blev da et forår, som man kunne forstå!
Februar viste ikke meget kyndelmisse og kulde, men var utrolig våd. Al ng ﬂød over sine bredder og det var for
vådt at gå mange steder.
Marts måned var derimod solbeskinnet og lun med masser af forårsblomster – nogle alt for dligt, påskeliljer
blandt andet, og for års den meget lune temperaturer, ja det var næsten som om, mange af os ville l at ﬁnde
det tynde tøj frem.
Men sådan skulle det ikke blive ved. Vi nåede l slutningen af marts, og så kom sneen! Ikke ret meget, men i alle
lfælde nok l at a øle dyr, planter og mennesker!
I maj måned håber vi på det skønne vejrs lbagekomst sammen med udsprungne skove og tulipaner. Jeg kan i
øvrigt huske, at der var en fast tradi on i min familie, da jeg var barn: at tage l Gavnø Slot og se alle tulipanerne i
slotsparken. I slotsparken var der udover de smukke tulipaner i alle mulige farver, masser af skulpturer. Ja, så var
den omkranset af nyudsprungne bøgetræer. Det var et skønt syn.
Det er ikke kun naturen, der er skøn i maj. Vi har også en kirkelig fejring lige før pinse: at Jesus farer l himmels 40
dage e er sin opstandelse. Kris Himmelfart er o e en konﬁrma onsdag og starten på en ferie, som varer l søn‐
dag.
I år sker der en masse l Kris Himmelfart i Roskilde. Der bliver a oldt Himmelske Dage, som er 4 dage med mas‐
ser af ak viteter. Og så må vi bare håbe på godt vejr…
GRIB FREMTIDEN er tema for Himmelske Dage i 2022 i Roskilde.
Himmelske Dage vil med temaet GRIB FREMTIDEN udfordre deltagere l at møde frem den med håb. Vo‐
res kristne tro giver frem den håb, hvis vi griber og ak vt præger den.
Mange emner vil komme på dagsordenen. Lokalkomitéen for Himmelske Dage 2022 ønsker at kirkefes va‐
len, som en rød tråd, skaber opmærksomhed på klima og bæredyg ghed, to afgørende punkter i FNs ver‐
densmål.
Himmelske Dage er en økumenisk fes val. Det vil sige, at Himmelske Dage er et samarbejde mellem for‐
skellige kristne kirker, organisa oner og foreninger.
Himmelske Dage er for alle aldre!
Her kommer et lille uddrag af programmet:
Bliv klogere:
Hvordan løser vi de største udfordringer, verden står over for? Hvordan kan vi selv og i fællesskab tage del
i arbejdet for et bedre liv for alle mennesker, for naturen, miljøet og frem den?
Himmelske Dage:
Sæ er fokus på livets store emner gennem talks, deba er, musik, kunst og selvfølgelig andagter og guds‐
tjenester
Det bliver himmelsk, også for børn!
Tag børnene med og oplev ak viteter, musik og teater for hele familien!
Programmet for – og oversigten over dagene ﬁndes på: Himmelske Dage, 26. ‐29. maj 2022Himmelske
Dage.
Roskilde S vil udsende et særnummer af S sbladet om: ”Himmelske Dage”
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Ny lokal kunstner debuterer i Galleri Tybjerghus Café

Jeg hedder Flemming Duelund Jakobsen og er 65 år. Jeg bor i Fensmark.
Jeg har malet billeder de sidste ca. 8 år. Min kone havde malet i et par år, det gav
mig lysten l at udfordre mig selv i maleriet. At male er en god mental og ﬁnmoto‐
risk træning, det har jeg ha brug e er en lille blodprop i hjernen, hvor maleriet har
hjulpet mig med at få noget af det tabte lbage. Jeg søger at skildre dybde, lys og
skyggevirkninger i mine billeder. Jeg maler med oliemaling og kan ha’ et maleri på
stafeliet i meget lang d før jeg mener at ha’ fundet det re e udtryk, det giver mig
glæde og en anelse stolthed, når det lykkes.
Jeg er nu gået på e erløn e er en lang årrække at ha’ arbejdet med IT. Jeg venter nu
på at få tlen PHD (Pensionist hele dagen) .
Mine billeds l er naturalismen. Jeg er ikke nogen stor kunstkender, men jeg fascineres af vore guldalder‐
malere og deres evne l at levendegøre, det de skildre i deres kunst. Mit fortrukne valg af mo v er o est
noget, der har med dans at gøre.
De bedste hilsner og god fornøjelse l denne min første uds lling.
Flemming Duelund Jakobsen

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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Herlufsholmkoret giver koncert
i Sandby Kirke torsdag d. 19.maj kl. 19:00
Torsdag d. 19. maj har vi forårskoncert i Sandby Kirke. Ved koncerten medvirker Herlufsholmkoret.
På programmet står sange og komposi oner for kor af både nyere og ældre komponister og teks orfa ere.
Vi skal bl.a. høre sange af H.C. Andersen, Ludvig Holstein og Piet Hein og et par svenske sange.
Foruden korsang skal vi også synge et par fællessange.
Herlufsholmkoret er et blandet 4‐stemmigt kor på ca. 35 medlemmer. Korets repertoire spænder lige fra
kirkemusik l folkesange og jazz.
Dirigent er Per Riis. Han har været tenor i operakoret og har medvirket ved ﬂere operaopførelser i Danmark,
Norge og Sverige.
Ved koncerten medvirker også pianist Phil Nice.
Der venter lhørerne en rig g god oplevelse, og der er gra s adgang

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER
HVERDAGSMAD
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 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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Store Bededagsa en
12. maj kl. 18:30 i Sandby Kirke
.
Det er aftenen før Store Bededag. I år er der virkelig en grund til at holde Store Bededag, for
med krig i Europa for første gang i 80 år, er der virkelig grund til at bede om fred!
Efter gudstjenesten vil vi – traditionen tro – spise varme hveder.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang

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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NYT TILTAG I CAFÈEN TYBJERGHUS
Så er det blevet d l et nyt ltag i caféen.
Fredag 6.maj starter M&M’s køkken og vil som debut ‐menu lave
lækkert ristaﬀel med forskelligt delikat lbehør.
Kl. 17.30 kommer maden på bordet,
og vi lukker og slukker kl. 20.15
Pris for voksne 55,- kr. og børn fra 2-10 år 30,- kr.
Børn under 2 år spiser gra s.
Er du forhindret i at deltage, kan maden a entes i cafeen, så
medbring venligst selv emballage l maden.
Kl. 19.00 er der, som noget nyt, tegneﬁlm for alle børn og barnlige sjæle, inde ved siden af i vores
nye ak vitetsrum.
Børn, som ønsker en slikpose, vil gra s få udleveret en lille lækker pose l a enens hygge.
Så alt det, I som forældre/bedsteforældre/ hyggeonkler og tanter og andet god olk skal tænke på
sådan en a en er, hvor dejligt det er at slippe for opvasken, og at I bare kan bruge den på en eks‐
tra godnathistorie for ungerne.
ALLE ER VELKOMNE også uden børn.
Af hensyn l indkøb, madspild m.v. vil vi gerne have at man har lmeldt sig og betalt senest rsdag
den 3. maj, samt skrevet navn, antal voksne og betalende børn med MobilePay 28 59 86 51.
Vi håber, I har d og lyst l at bakke op om ltaget.
Mange hilsner
Maiken og Maria
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Velkommen på

Der blev d. 23. marts 2022 a oldt den årlige generalforsamling på Tybjerg Privatskole, hvor der var kampvalg l
skolebestyrelsen, og der l blev der valgt to nye suppleanter ind. I den forbindelse viderebringer vi her en hilsen
fra formanden, Maria Pedersen:
"Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne have lov l at sige mange tak for genvalget og ikke mindst lli‐
den l os. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ønsker det bedste for skolen, og vi dermed øn‐
sker at bevare den ånd, der fra starten var ltænkt Tybjerg Privatskole.
[...] Endnu engang Tak l alle, der mødte op, både forældre og personaler, men også jer, der deltog
på afstand ved at give en fuldmagt l en anden, som kunne stemme på jeres vegne.
Jeg glæder mig l to år mere i bestyrelsen som formand, og tager opgaven på mig med stor respekt
og det ansvar, der følger med opgaven!" (Maria Pedersen, formand, bestyrelsen, Tybjerg Privatsko‐
le).
Stø eforeningen for Tybjerg Privatskole a oldt også generalforsamling sam‐
me a en, hvor der var genvalg l de medlemmer, som var på valg, og der blev
ligeledes valgt to nye suppleanter ind. Stø eforeningen glæder sig l at lave
arrangementer for skolens børn i det kommende år, og her i foråret lægges
der hårdt ud med en diskofest for skolens yngste årgange.
Med venlige forårshilsner,
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen
Tekst og foto: Julie Kronbach‐Andersen,
som også har kreeret lagkage med skolens logo!

MORS DAG 8/5
ÅBENT 7-15:00
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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Ny sæson i Tybjerg Forsamlingshus
Sankt Hans den 23. juni kl. 18.00
l spisning og bål

Stegt ﬂæsk med persillesovs
den 3. oktober kl. 18.00

NYT TILTAG:
E erårsfest den 5. november kl. 18.00
med 2-re ers menu og live band

Juletræsfest den 8. december kl. 17.00
med spisning og gudstjeneste

Inviter gerne venner, naboen og familien med l nogle hyggelige a ener.
Flere informa oner om arrangementerne kommer løbende i Sognebladet, men sæt allerede nu krydser i kalenderen.
Med venlig hilsen Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus
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Krea v café
Krea mødtes sidste gang i denne sæson den
28. april, hvor vi var på udﬂugt.
Vi har ha en virkelig god sæson med mange
stabile deltagere og nogle ad hoc, så alt har
været godt. Der vil annonceret her i bladet,
når vi starter næste sæson.

Hyggekrog ‐ men der deltager altså mange ﬂere,
ved krea‐a enerne end de her viste!
Tekst og foto: Lo e Dalsgaard

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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Spejder for en dag

Afholdes onsdag d. 4.5. 2022. I Spejderhytten,
Bjergbakken 26, 4160 Herlufmagle kl. 17:30-19:00.

Alle er velkomne.
Vi har spejdere fra 4 l 17 år
Familie‐spejder: 4 l 5 år må gerne have mor/far med
Bæver: 0. l 1 kl. Ulve: 2 l 4 kl. Junior/senior spejder: 5 kl. l og med 17 år
Gruppeleder Helge tlf. 5550 0605 Mail: hbc@dlgmail.dk

Vi var med på Sct. George gildernes loppetorv
Vi var nok 100 spejdere og gilde-medlemmer, der
samlede ind og solgte

Tybjergspejdernes yngste sælger

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.
Spejder for en dag: onsdag d. 4. maj

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Månedens salme maj: DDS 305:
Kom Gud Helligånd, kom brat

Kom, Gud Helligånd, kom brat!
Gennembryd den mørke nat
med Guds morgenrøde!
Lad vort hjertes lærkeslag
hilse Herrens klare dag,
som står op af døde!
Sjælesørger allerbedst,
hjertekamrets ædle gæst!
Vær hos os l stede
med Guds fred i storm og strid,
himmelsk trøst i trængsels d!
Sluk vor sorg med glæde!
Saligheden, tvivl l trods,
gør indlysende for os,
som ved Ånd os trøste,
føle dybt, at uden dig
tomt er alt på jorderig,
avner kun at høste!
Styrk og bøj os med din arm,
gør vor kolde kundskab varm,
dæmp og luer vilde!
Rens os med dit hjertesuk,
kvæg os med din morgendug:
dryp fra livets kilde!
Lad for os, som på dig tro,
livets blomster overgro
gravens mørke lje!1
Og ved kirkegårdens port
vi fra os hver skygge sort
med din hvide lilje!

Vi er nu kommet ind i den d, der kaldes påske den. Den næste kirkelige
mærkedag vi kommer l, er Store Bededag.
Bods‐ eller bededage kendes fra bibelen og gennem hele kirkens histo‐
rie. Man må e gøre bod for de begåede synder. Bededagene havde den
funk on at virke rensende for menneskenes synd. Når krig eller andre
ulykker truede landet, indførte man bededage. Boden blev ledsaget af
en bøn l Gud om at afværge ulykker og sikre freden.
Ved reforma onen blev mange bededage afskaﬀet og antallet
af helligdage faldt betragteligt, bl.a. på grund af Luthers modstand mod
helgendyrkelsen. Senere blev det bestemt, at der kun skulle være én
årlig almindelig faste‐ bods‐ og bededag, der falder erde fredag e er
påske.
Foruden Bededage fejrer vi i maj også Kris Himmelfart, der falder 40
dage e er påske og 10 dage før pinse. Derfor falder den al d på en tors‐
dag. Da dens placering re er sig e er påskens, er den som St. Bededag
en forskydelig helligdag.
I denne d på kirkeåret er ﬂere salmer centrale. Med St. Bededag og
Kr. Himmelfart tager vi fat på Helligåndssalmerne, hvor vi har fokus på
bøn l Helligånden. Som månedens salme har jeg valgt DDS 305. Sal‐
men er en bearbejdelse af en gammel hymne, kaldet ’den gyldne se‐
kvens’ af den engelske biskop Stephan Langton og har helt l vor d
har været i brug i den katolske kirke. Den blev oversat l tysk i år 1400.
Senere kom salmen med i de ældste danske salmebøger kort e er re‐
forma onen. Salmen blev oversat og gendigtet af Grundtvig i sit store
sangværk fra 1837.

Salmen er en bøn l Helligånden om at bringe lys, give os styrke, rense
og modvirke døden.
I vers 1 beder vi om at mørket må gendrives og lyset sejre. Der henvi‐
ses i verset l påskemorgen, hvor Kristus opstod fra de døde, og livet
sejrede over døden.
I vers 2 bedes der om, at vi må få trøst i sorgen, at Gud må være med
os i modgang og svære der.
Foruden trøst skal Helligånden også udfylde tomheden, der opstår når
vi lever et liv uden mening og uden Kristus (vers 3).

Helligånden skal give os lindring når vi lider nød, rense
vores sind og lade livet blomstre. Livets kilde, der stam‐
mer fra beretningen om Edens Have, bruges her som et
billede på det livgivende. Dødens skygger vil forsvinde,
og blomsterne gro. Den hvide lilje er i bibelen symbol på
renhed og uskyld.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
Kalkmaleriet er fra Førslev Kirke og illustre‐
rer Himmelfarten.
Fotograferet af Kirsten Trampedach fra
Na onalmuseet
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Tyvelse Pastorat samler ind l Ukraine
onsdag d. 1. juni i Møllebæksalen, Tyvelse kl. 18:00
De e arrangement er for hele pastoratet og foregår i forsamlingshuset i Tyvelse, Møllebæksalen.
Der vil være mulighed for at donere et beløb l Røde Kors i forbindelse med lmeldingen. Beløbet
er frivilligt. Skulle man ikke kunne betale og lmelde sig digitalt, vil der også være mulighed for at
betale ved indgangen.
Menuen står på ukrainsk mad lberedt af herboende ukrainske ﬂygtninge, bosat i Næstved Kom‐
mune, og vil deltage i arrangementet.
E er spisningen vil der være koncert med Peter og Antje Fritsch på guitar og ﬂøjte og trioen bestå‐
ende af: Charlo e Dyresberg (sang), Poul Dysgaard Jensen(klaver) og Lars Skov Opsahl (saxofon).
Peter og Be y Arendt.. Priva oto
Overskuddet fra arrangementet går l Ukraine.
For nærmere informa on og lmelding kontakt Pia Abery Jaocbsen
tlf. 9243 59 08 eller mail piaj@km.dk.
Tilmelding senest fredag den 27. maj.

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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Sankt Hans
Tybjerg Forsamlingshus
torsdag den 23. juni kl. 18.00
Inviter naboen, venner og familie med l en hyggelig
Sankt Hansa en i Tybjerg forsamlingshus
Som al d serverer vi en lækker grillbuﬀet
med div. salater og e erfølgende kaﬀe og
kage.
Kl. 20.30 går vi i samlet ﬂok i parken på
Tybjerggaard, hvor bålet tændes. Gra s ad‐
gang l bålpladsen.

Pris for denne herlige a en
Voksne: 125,Børn 6 -12 år: 75,0-5 år: Gra s
Tilmelding nødvendig og senest rsdag den 14. juni
på lmeldingarrangement968@gmail.com
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SB
40 år

Det stod at læse i
Sognebladet august 1985
Sognebladet blev stiftet i 1982,
og den gang var det udelukkende
et foreningsblad, men i 1985 henvendte redaktionen sig til de to
menighedsråd (Aversi og Tybjerg) samt til den fælles præst,
Kaj Lehrmann, med forslaget om,
at slå kirkebladet og Sognebladet
sammen.
Herom an læses i artiklen fra august 1985, som er gengivet her.
Først ca. 20 år efter, da Aversi og
Tybjerg Pastorat blev slået sammen med Vrangstrup, Tyvelse og
senere Sandby til ét pastorat,
kom Sognebladet også rundt til
alle husstandene vest for Rute
14, nu Suså Landevej.
Men herom senere i føljetonen
om Sognebladets første 40 år.
Redaktionen

Herluﬂille Møllelaug præsenterer:
Plantemarked søndag d. 1. maj kl. 10-15
Georginer, masser af stauder, jordbærplanter, jordskokker, frugtbuske,
røde og gule hindbær og meget meget mere
Familiedage lørdag-søndag d. 21. og 22 maj kl. 10-15
Her kan familier prøve kræ er med det gamle møllerhåndværk.
Vi har bl.a. anskaﬀet nye håndkværne.
Dansk Mølledag søndag d. 19. juni
Læs mere her i bladets juniudgave.
Foto: PIAJ
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Kirkens ak viteter
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

JUNI
1. juni kl. 18 Fællesspisning og koncert i Møllebæksalen l fordel for ofrene for krigen i Ukraine:
På nuværende dspunkt ved vi, at den fremragende trio, som netop har spillet l den Medita ve
6. juni, 2. pinsedag i parken ved Gunderslevholm:
Det er e erhånden blevet en fast tradi on at fejre 2. pinsedag sammen. Det foregår i Gunderslevholm Slots‐
park og er et samarbejde på tværs af en række kirker og deres personale.
Temaet er som al d Helligånden. Den kan fortolkes på 100 forskellige måder.
2. pinsedag er en velkommen anledning l at mødes på tværs af sognene og l at lære hinanden at kende!
Ligesom dligere år vil der være boder med mad og drikke, kaﬀe og kage. Og så vil gudstjenesten ligesom dli‐
gere år blive a oldt af præsterne fra de forskellige pastorater, som samarbejder om denne fælles gudstjene‐
ste.
10.-12. juni: pilgrimsvandring på Camønoen
Sidste år var vi 27 personer, som var ude at gå på Camønoen ved Møns Klint. Det blev vi ikke færdige med. Man
bliver bare ikke færdig med Møn. Derfor gentager vi nu succesen!

Mødested: Camp Møn, Klintevej 544, 4791 Borre, fredag den 10. juni kl. 10. Her foregår indkvarteringen. Vi
kommer l at bo i familiehy er med plads l 4 personer. Hver hy e har eget køkken og bad.
De daglige ture bliver af forskellig længde. Det betyder, at vi kommer l at gå ca. 6. km den dag vi ankommer
(fredag), 18‐20 km dagen e er (lørdag) og 6‐8 km på afrejsedagen (søndag)
Pilgrimsvandringen arrangeres af sognepræst Pia Abery Jacobsen, som kan kontaktes på: 9243 5908 eller
piaj@km.dk. Der var egentlig lmeldingsfrist den 1.4, men man kan alligevel ringe og forhøre sig. Tilmelding og
betaling l Jeane Jensen på: jeane jensen65@hotmail.com mærk mailen: ”mønvandring 2022”. Gerne mobi‐
lepay på 1584HS. Ved bes lling må I gerne oplyse det antal personer, der skal bo i den samme hy e, og om I
deltager i sejlturen søndag e ermiddag. A es lling kan ske ind l en uge før hos Jeane Jensen.
Yderligere informa on: se Tyvelse Pastorats hjemmeside og Facebook: tyvelse pastorat.dk og tyvelse pastorat
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Åbnings der 2022 for Sjællands hyggeligste faldskærmsklub

6. maj
7. maj
8. maj
13. maj
14. maj
15. maj
27. maj
3, juni
4. juni
5. juni
10. juni
11. juni
12, juni
24. juni
25. juni
1. juli
2. juli
3. juli

Elevkursus
Elevkursus
Elevkursus (reserve)
Spring weekend
Spring weekend
Spring weekend
Spring weekend
Elevkursus
Elevkursus
Elevkursus (reserve)
Avse på mavse
Avse på mavse NABODAG
Avse på mavse
Springweekend
Springweekend
Elevkursus
Elevkursus
Elevkursus (reserve)

8. juli
9. juli
10. juli
22. juli
23. juli
24. juli
29. juli
30. juli
31. juli
5. august
6. august
7. august
10. august
11. august
12. august
13. august
19. august
20. august
21. august

Skærmflyvning
Skærmflyvning
Skærmflyvning
Springweekend
Balloncup
Balloncup
Spring weekend
Spring weekend
Spring weekend
Elevkursus
Elevkursus
Elevkursus (reserve)
Crazy Boogie
Crazy Boogie
Crazy Boogie
Crazy Boogie
Spring weekend
Spring weekend
Spring weekend

NABODAG LØRDAG DEN 11. JUNI kl. 12:00
PÅ TORNELUNDSVEJ 8, AVERSI
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

Vi glæder os l at kunne byde jer alle sammen velkommen.
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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. MARTS 2022 I CAFÉ TYBJERGHUS
Formanden, Johnny Sørvin, bød de fremmødte velkommen l den første generalforsamling e er Corona og foreslog jævn‐
før dagsordenens
Pkt 1: Valg af dirigent, Ole Svejstrup l at styre generalforsamlingen sikkert gennem a enen.
Som sin første gerning konstaterede dirigenten generalforsamlingen lovligt indvarslet ifølge vedtægterne, hvore er ordet
blev givet lbage l formanden for supplement l bestyrelsens skri lige beretning.
Pkt. 2: Formandens supplement l beretningen.
Siden årsski et har der været tre henvendelser vedr. LER (ledningsregistreringssystem), hvor man skal henvende sig, når
man ønsker at grave i nærheden af vores vandledninger, og Thvilum har besvaret inden for 20 minu er, som loven foreskri‐
ver. Der har været tre anmodninger vedr. lslutning l vandværket. Vi har oplyst prisen l den ene kommende interessent,
mens den anden skal ansøge om lladelse hos et nabovandværk, da ejendommen ligger uden for vort forsyningsområde.
Der har ikke været dri sudfald i første halvår 2022, men skulle det ske, er vi klar l at genopre e forsyningen meget hur gt
enten ved at koble om l NK Vand eller starte vores generator.
Den nyeste vandanalyse viste en lille overskridelse på parameter Nitrit på 0,011 mod normalt 0,006. Fejlen er re et ved ser‐
vicebesøg den 17. 03‐2022, og der er skruet op for iltningen.
Vandværket har fået udarbejdet en ny analyseplan, der er helt opdateret i forhold l screening af pes cider og ﬁre nye er
lføjet.
Jeg starter med et lbageblik.
I dag er det fyrre år siden, jeg blev indvalgt i vandværkets bestyrelse, og det var brave folk, der arbejdede hårdt for at forsy‐
ne Tybjerglille Bakker med friskt og godt drikkevand. Jeg kom hur gt i vælten, da jeg blev valgt som formand i 1986. Den
første store opgave kom, da Tjernobyl ulykken var en realitet. Atomulykken i Tjernobyl indtraf lørdag den 26. april kl. 01:23
på Tjernobyl‐atomkra værket i Ukraine i det daværende Sovjetunionen.
Eksplosionen sendte en sky af radioak vt cæsium 137 materiale ud i atmosfæren, og vi lå måske i vindretningen. Alle udlu ‐
ningshuller i vandværket skulle lukkes, og der skulle hur gt ﬁndes alterna ve muligheder for udpumpning af drikkevand. Der
blev drø et muligheden for at sende råvand direkte ud l forbrugerne uden belu ning. Heldigvis vendte vinden, og udslippet
blæste ind over det nordlige Sverige og Finland, så vi var reddet for denne gang.
I dag har vi lukkede ﬁltre med mulighed for hur gt at montere atomﬁltre, og vi kan med egen elforsyning levere god vand‐
kvalitet under alle forhold.
De e er blot l behagelig orientering og eventuelt beroligelse.
Min vision har al d været, at jeg en dag kan aﬂevere et godt og velfungerende vandværk, og det er med gode bestyrelses‐
medlemmers opbakning lykkedes. Uden en god bestyrelse kan man ikke få det hele l at fungere. En meget vig g faktor er
en god økonomistyring og viden om vandsektorens muligheder. Selv e er forureningen 1999 ﬁk vores regnskabsfører og
dligere kasserer Niels Kragholm hur gt styr på økonomien. Jeg er Niels meget taknemmelig for hans al d grundige regn‐
skabsføring, der har sikret, at vi al d havde indsigt i vandværkets ﬁnansielle status og lånemuligheder. Niels har udarbejdet
de regnskaber, vi har præsenteret i Sognebladets martsudgave og de mere komplicerede, vi skal aﬂevere l Natur & Vand
Næstved Kommune.
Jerg vil hermed takke bestyrelserne for opbakningen i mit virke som formand, og også tak for at I har troet på mig i de van‐
skelige situa oner, vi har gennemlevet i de forgangne år er.
BNBO (BoringsNære Besky elsesOmråder)
Ja det er den næste store opgave miljøministeriet har l alle vandværker i Danmark, og vi skal have en frivillig a ale på
plads inden den1. januar 2023. Elo Andersen og jeg var i går inviteret l et seminar hos Næstved Kommune vedr. BNBO, og
det drejer sig her om besky elsen af vore boringsnære områder. Hvis vi indgår a aler om enten leje eller køb, så skal vi beta‐
le for det hele. Dvs. lejer vi jorden, skal vi stå for kontrollen vedr. brug af pes cider og andet. Køber vi skal vi sørge for at
SKAT kan godkende salget, så lodsejeren slipper for ska er og afgi er, ellers s ger prisen. De e gøres ved at foreholde lods‐
ejeren, at en ekspropria on kan komme på tale. I givet fald skal vi selvfølgelig a olde alle omkostninger l nglysning etc.
Det hele skal være afslu et senest 1/1‐23, og vi kan da lige orientere om, at der både er trusler om bøde og fængsel, såfremt
a alerne ikke er på plads. Af de orienteringsmøder jeg har deltaget i, har det helt klart fremgået: vi skal bare blive færdige
l den. Udover juridisk hjælp er der jo betaling af erstatningen l lodsejerenerne, som vi er tvunget l at fordele på alle
forbrugerne.
Jeg har lovet at stoppe her, da det måske bliver lidt for langhåret at gå i yderligere detaljer omkring BNBO.
Så vidt formandens supplement, der sammen med beretningen blev godkendt.
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Pkt. 3: Regnskabet
Under punktet blev regnskaberne for 2019 og 2020 formelt godkendt af generalforsamlingen, hvilket på grund af de fore‐
gående års aﬂysninger ikke havde været muligt.
Det aktuelle regnskab for 2021 (oﬀentliggjort i Sognebladet) blev here er gennemgået i hovedtallene med et overskud
før afskrivninger på kr. 93.514,91.
Da bestyrelsen har beslu et at afskrive med kr. 158.000 i overensstemmelse med Budget ´21, bliver årets resultat såle‐
des ‐64.485,09
Regnskabet godkendt.
Pkt. 4: Budget 2022
I lknytning l regnskabet blev budget 2022 gennemgået. Budge et er med uændrede takster.
Budget og takstblad godkendt.
Pkt. 5: Valg l bestyrelsen
På valg var: Johnny Sørvin, Jan Jensen og Elo Andersen, der alle modtog genvalg.
Pkt. 6:Valg af suppleant l bestyrelsen
På valg var Steen Sepstrup, der modtog genvalg.
Pkt. 7: Valg af revisor
På valg var Susanne Wi Andersen, der modtog genvalg.
Pkt. 8: Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet l behandling.
Pkt. 9: Eventuelt
Under punktet beny ede bestyrelsen og generalforsamlingen lejligheden l at hylde formanden, Johnny Sørvin, i anled‐
ning af dennes 40‐års jubilæum med disse ord:
Kære Johnny!
Lad det være sagt med det samme: Uden din utræ elige indsats ville Tybjerglille Bakker Vandværk ikke have bestået som
privat vandværk i så mange år.
Din viden om vand og vandværket, din kompromisløse ansvarlighed og dedika on l opgaven har gennem alle årene
været imponerende og a vinger beundringsværdig og dyb respekt fra alle os, der har ha den store glæde og fornøjelse
at være tæt på dig og arbejdet sammen med dig i bestyrelsen.
Al d er du klar l at rykke ud på alle der af døgnet for at håndtere problemer på værket eller på ledningsne et eller for
at bistå vores tekniske leverandører, OGSÅ OM NATTEN!
Så meget desto mere er vores respekt for din indsats i erkendelsen af, at det med årene er blevet mere og mere bøvlet og
besværligt at ﬁnde lysten og mo va onen l frivilligt og ulønnet arbejde i et lille privat vandværk i takt med, at de admi‐
nistra ve pligter og krav, der s lles fra lovgiverne, er blevet stadigt mere omfa ende og krævende.
At sikre os alle rent drikkevand har al d været målet for din indsats, og du har al d gjort, hvad DU kunne for at op mere
drikkevandskvaliteten ved at dreje på nogle håndtag. Du havde fortjent, at samtlige forbrugere i vores forsyningsområde
ville være stede her i a en for at hylde dig og takke dig for din indsats og dit kæmpe arbejde gennem årene. Det har du
fortjent.
TAK l dig fra os alle, kære formand, og hermed et kæmpestort
Til lykke med dit 40‐års jubilæum
Here er takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2022 for afslu et.
Elo Andersen
Referent

Ole Svejstrup
Dirigent
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REFERAT
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 20. APRIL 2022 I CAFÉ TYBJERGHUS

Formanden, Jørn Chris ansen, bød de fremmødte velkommen med ønsket om en god generalforsamling og gik
straks here er l dagsordenens:
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent, hvorunder formanden foreslog Ole Svejstrup som dirigent, og undertegne‐
de som referent.
Begge takkede for valget, og dirigenten, der konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold l
vedtægterne, styrede here er mødet på vanlig rolig og myndig vis. E er dirigentens gennemgang af dagsorde‐
nen blev det beslu et at udskyde valg af stemmetællere. Foretages såfremt det viser sig nødvendigt.
Here er var det d l dagsordenens:
Pkt. 2: Formandens beretning
(Formandens beretning bringes i sin oprindelige form)
Det er blot 11 måneder siden, vi sidst havde generalforsamling, og ordvalget er næsten det samme, idet der
ikke er sket meget på grund af corona, og folks generelle modvilje i at deltage i større forsamlinger.
En af de ng, der dligere kunne samle os, var visea enerne med Erik Christensen, men han afgik desværre ved
døden, og det er svært at ﬁnde en ny leder. Men vi arbejder på sagen, og blandt andet Sepper mener, at vi må‐
ske kan genskabe visea enerne med noget ny teknik. I lgi blev jeg for nylig kontaktet af Eriks enke, Rosema‐
ry, som ville give os alle højskolesangbøgerne, hvilket jeg sagde mange tak for, og de beror nu her i bygningen,
så alle kan låne dem.
Vores legeplads er en fryd for øjet og sindet, og det er dejligt at se den blive brugt. Stor tak l alle, der hjælper
med at holde legepladsen, og vi har jo talt om at danne et vedligeholdelsesudvalg, så det må vi gøre noget ved.
Det er vel snart muligt igen at starte kurser med vores hjertestarter og kurser i nabohjælp.
Det er med l at styrke vort nærområde, og det er også en glæde at se de øgede ak viteter, som Tybjerghus
skaber her i bygningen, og med foryngelsen af begge vores bestyrelser og med personsammenfald, bør det give
nye muligheder.
Jeg vil gerne her beny e lejligheden l at sige tak l min egen bestyrelse for et godt og loyalt samarbejde gen‐
nem årene. Desværre meddeler Mai‐Bri Sieben Hansen, at hun ønsker at udtræde, hvilket vi er kede af! Men
Mai‐Bri lover, at hun stadig vil passe vores hjemmesider, og det er vi glade for. Tak l dig, Mai‐Bri , vi ønsker
dig det bedste fremover!
Som jeg nævnte sidste gang, har vi stadig nogle uløste opgaver med traﬁksikkerheden,
men vi vil forsøge at overbevise kommunen og andre, hvad vi kunne tænke os at gøre.
Lad mig slu e min beretning her! A enen byder vist på ﬂere spændende ng at diskutere.
Tak for ordet!
Beretningen godkendt.
Pkt. 3: Forslag om vedtægtsændring
I fortsæ else af beretningen fremsa e bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 4, stk. 2, der fast‐
sæ er dspunktet for generalforsamlingens a oldelse. Den nuværende bestemmelse om a oldelse inden
udgangen af 1. kvartal ændres l a oldelse inden udgangen af 2. kvartal. Begrundelsen er, at ﬂere foreninger
således kan a olde generalforsamling samme dag.
Bestyrelsens forslag vedtaget og indskrives i vedtægterne.
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Pkt. 4: Regnskab 2021 + fastsæ else af kon ngent
Kassereren, Anders Madsen, forelagde det reviderede regnskab l godkendelse.
Regnskabets nøgletal viser indtægter på i alt kr. 88.852,28 og udgi er på kr. 521.894,14, hvilket giver et årets
resultat på kr. ‐ 433.041,86. Når resultatet bliver som anført, hænger det naturligvis sammen med legepladsen,
hvor fondsmidlerne l anlæggelsen af denne indgik i regnskabet for 2020, og da udgi erne (betalingen) l opfø‐
relsen og materialerne er foretaget i 2021, ser resultatet ud som anført.
Hele regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside.
Regnskabet godkendt.
Kassereren foreslog uændret kon ngent for 2022, hvilket betyder kr. 100,‐ for ”enlige” og kr. 150,‐ for en hus‐
stand.
Pkt. 5: Indkomne forslag.
Dirigenten meddelte, at der l bestyrelsen ikke var indkommet forslag l behandling på generalforsamlingen,
men at der fra Annegrete Schmidt var indkommet nogle betragtninger omkring foreningens ”formålsparagraf”,
og hvad der i realiteten bliver udført dog med skyldig hensyntagen l de seneste to år, hvor corona har blokeret
for stort set alt. Da blandt andre Tybjerghus og Suså Husholdningsforening nu lbyder foredrag og udﬂugter er
spørgsmålet, hvad Landsbyforeningen har at lbyde sine medlemmer, hvis antal ifølge Annegrete Schmidt synes
at være svindende, og at Landsbyforeningens rolle e erhånden er udspillet.
Det beskrevne (meget kor a et) gav i sagens natur anledning l debat, hvorunder det blev fremført, at de re‐
spek ve foreningers bestyrelser i det store og hele udgøres af de samme personer, og at man muligvis ikke har
været gode nok l at skabe ”synlighed” og skabe opmærksomhed på foreningens hjemmeside om foreningens
arbejde og arrangementer.
Muligheden for en sammenlægning af foreningerne (Landsbyforeningen og Tybjerghus) har været vendt i de to
foreninger, og man vil fortsæ e med en a laring af, om det er relevant og en reel mulighed.
Dirigenten overlod spørgsmålet l de relevante bestyrelser l en a laring.
Pkt. 6: Valg l bestyrelsen for 2 år.
På valg var: Peter Seedorﬀ, Maria Pedersen, Maiken Vesth og Mai‐Bri Sieben Hansen, hvor sidstnævnte ikke
ønskede genvalg.
Peter Seedorﬀ, Maria Pedersen og Maiken Vesth genvalgt for en 2‐årig periode, mens der på forslag fra besty‐
relsen skete nyvalg af Katja Faurschou Jensen ligeledes for 2 år.
Det skal præciseres, at Jørn Haaber Chris ansen, Johnny Sørvin og Anders Madsen har endnu et år lbage af
deres valgperiode.
Pkt. 7: Valg af suppleanter
På valg var Inge og Ole Jensen, der begge ønskede genvalg.
Genvalgt.
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor blev genvalgt Elo Andersen, med Lone Paaske Chris ansen, som suppleant.
Pkt. 9: Eventuelt.
Under punktet lkendegav Johnny Sørvin, at han er glad for Landsbyforeningen og håber på et fortsat godt sam‐
arbejde fremover foreningerne imellem, men at der mangler mere synlighed for forståelsens skyld. Det vil der
blive gjort noget ved.
Det blev ligeledes lkendegivet fra forsamlingen, at legepladsen er et stort lløbsstykke, og at lyden af legende
børn er dejlig.
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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Indtryk fra opstandelsesgudstjenesten i Tyvelse Kirke
2. påskedag var der gudstjeneste for de morgenfriske kl. 6, hvor vi så solen stå op
under gudstjenesten. Vi kom ind i en halvmørk kirke, som langsomt blev oplyst af
solen.
Kl. 7 gik vi på pilgrimsvandring i byen på hvide rim‐
frosne marker og nød den skønne natur i det smuk‐
keste solskinsvejr. E er turen blev vi mødt af et vel‐
dækket morgenbord, der ikke manglede noget!
Salme 23 af David passede godt l turen:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader
mig ligge i grønne enge han leder mig l det s lle
vand. Han giver mig kra på ny, han leder mig ad
re e s er for sit navns skyld.
Tekst og fotos:
Pia Abery Jacobsen

SB
40 år

Det stod at læse i Sognebladet marts 1985

Som kuriosum kan sammenlignes med s. 22‐23 i de e blad,
hvor der er referat fra 2022 – 37 år senere
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SB
40 år

Det stod at læse i Sognebladet maj 1984

27

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: kaﬀemaskiner, 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 til Susanneif@hotmail.com,
så vil du blive kontaktet.
NY KUNSTNER UDSTILLER FRA OG MED 27. APRIL - SE S. 8
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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

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.
MAJ
Søn. 1. Plantemarked på møllen. Se s. 19
Tir. 3. Hverdagsmad. Se s. 9
Tir. 3. Yoga i Møllebæksalen, Tyvelse

Ons. 18. Hverdagskaffe. Se s. 9
Lør.-søn. 21.-22 Familiedage på møllen. Se s. 19

Kl. 10:00 Herluflille Mølle
Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 17:00 og 19:00
Møllebæksalen
Kl. 17:30 Bjergbakken 26
Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 17:00 og 19:00
Møllebæksalen
Kl. 17:00 og 19:00
Møllebæksalen
Kl. 14:00 Tybjeghus Café
Kl. 10:00 Herluflille Mølle

JUNI
Ons. 1. Ukraineaften. Se s. 17
Lør. 11. NABODAG i Aversi Faldskærmsklub. Se s. 21
Tor. 23. Sankt Hans i Tybjerg. Se s. 13

Kl. 18:00 Møllebæksalen
Kl. 12:00 Tornelundsvej 8
kl. 18:00 Tybj. Fors.Hus

Ons. 4. Spejder for en dag. Se s. 15
Fre. 6. M&M´s køkken serverer i caféen. Se s. 11
Tir. 10. Yoga i Møllebæksalen, Tyvelse
Tir. 17. Yoga i Møllebæksalen –sæsonafslutning

AUGUST
Ons. 10. Udflugt til Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby.
Suså Egnshistoriske Forening arrangerer –se annonce i junibladet.

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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