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Fastelavnsarrangementer i bladets
udgivelsesområde
TYVELSE
Kl. 12:00 i Møllebæksalen
Se side 18

TYBJERG
Kl. 12:00 i Forsamlingshuset
Se side 21

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

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

HERLUFLILLE MØLLELAUG

TYBJERG GYMNASTIKFORENING

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

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

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

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

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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.

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

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

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

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: Margit Holler
Tlf. 4166 0133
Mail: 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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Håb om store lettelser
Mens dette skrives, er der kun få timer til, at det bliver åbenbaret for os, om landet
bliver lettet for en mængde restriktioner med relation til Corona.
Derfor er der stadig ved de planlagte og her i bladet annoncerede arrangementer anført forbehold for, at
disse kan gennemføres. Får vi lettelserne, kan læserne se bort fra disse tilføjelser, som har præget bladet
i næsten to år.
Under alle omstændigheder har vi hele tiden kunnet nyde naturens gang udenfor og med foråret lige om
hjørnet, vil alt kunne indåndes med større fornøjelse og uden den usikkerhed, der hele tiden har ligget og
luret -og måske hurtigt vil kunne vende tilbage.
De yngste blandt os blev ”snydt” for fastelavn sidste år, men kan forhåbentligt tage revanche d. 27. februar samt et par dage før på skolen og hos spejderne, når tønderne er hængt op. Så vil der uden tvivl
komme ekstra kraft i armene, når køllerne skal ramme godternes emballage.
Generalforsamlingerne står i kø for at kunne blive afholdt til tiden. Husk, at
hvis du langsomt vil aflive din forening, så bliv endelig væk fra dennes øverste
myndighed. Men heldigvis er de fleste jo glade for deres forening af den ene
eller art, så det bliver nok ikke noget problem med fremmøde.
God fornøjelse med at slå katten af tønden og hav nogle gode generalforsamlinger.

Annegrete

Forside:
FASTELAVN D. 27. FEBRUAR

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

DEADLINE: 15. februar KL. 20:00

Annegrete Schmidt (agt)
Tlf. 2577 8129
E-mail: sb.redaktion@gmail.com

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

ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/3 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. OBS! Se side 4
nederst til 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 tirsdag
mellem kl. 10:11
Mandag er fridag

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er altid vigtig.
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

Støtteforeningen 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.

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

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
Aversi

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

Februar
6. Sidste s.e. Hellig3K.

16:00 PIAJ

13. s. septuagesima

9:00 PIAJ

20. s. septuagesima

9:00 LJN

27. Fastelavn

13.15 PIAJ

12:00 PIAJ

Marts:
2. Askeonsdag

19:00 PIAJ

6. 1. s. i Fasten
13. 2. s. i Fasten

10:30 PIAJ
10:30 PIAJ

20. 3. s. i Fasten

10:30 PIAJ

27. Midtfaste

16:00 LJ

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. LJN: Lilian Jordan Nielsen. LJ: Laura Jensen

Kirkens Aktivitetskalender
Måned

Sted

Kl.

Aktivitet

Februar:
6. Søndag

27. Søndag

Sandby Kirke

16:00 Kyndelmisse: Læs mere på side 7
For første gang afholdes kyndelmisse, som er en lysgudstjeneste,
om eftermiddagen.
12:00 Fastelavnsgudstjeneste:
Læs mere på side 18

Tyvelse Kirke
Møllebæksalen
Med efterfølgende tøndeslagning i Møllebæksalen, Tyvelse.
Tybjerg Kirke
13:15 Fastelavnsgudstjeneste:
Læs mere på side 21
Tybjerg Fors.hus
Med efterfølgende tøndeslagnning i Tybjerg Forsamlingshus.

Marts:
2. Onsdag

Tybjerg Kirke

3. Torsdag

Aversi Kirke

19:00 Askeonsdagsgudstjeneste. Læs mere på side 6
19:00 Koncert med Peter og Betty Arendt. Læs mere på side 17
(Den koncert, der skulle have været Hellig 3 Kongers aften.)

Læs mere om aktiviteterne på næste side

Kommende offentlige menighedsrådsmøder:
Tirsdag 08.02 Kirkely, Tybjerg Kl. 18:30
Torsdag 10.03 Præstegården, Tyvelse Kl. 18:30
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SØVANG
torsdag d. 3. februar kl. 14:00 salmesang og altergang
ved sognepræst Annette Kruhøffer
BIRKEVANG
Salmesang torsdag d. 3. februar Kl. 1030
Begge handlinger ved sognepræst Lasse Thorman Madsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen . Ferie 19..-25. februar. Begge dage inkl. Præstens fridag er mandag

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
FEBBRUAR
For første gang afholdes kyndelmisse som en lysgudstjeneste, søndag den 6. februar kl. 16. Gudstjenesten
finder sted i Sandby.
Fastelavn fejres både i Tyvelse og i Tybjerg den 27. februar. I Tyvelse begynder fastelavnsgudstjenesten kl. 12.
Og i Tybjerg er der fastelavnsgudstjeneste kl. 13:15. Begge steder er der efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset, som i Tyvelse er Møllebæksalen og i Tybjerg er Tybjerg Forsamlingshus.
MARTS
Onsdag den 2. marts er der Askeonsdagsgudstjeneste i Tybjerg Kirke kl. 19. Gudstjenesten er både for konfirmander og alle andre interesserede.
På grund af Corona og den deraf manglende kirkegang lægges prædikenerne både på hjemmesiden: Tyvelse
Pastorat og Facebooksiden med samme navn, så man har mulighed for at læse dem, hvis man ønsker det.

Corona og kirken.
I øjeblikket er det for andet år i træk en svær tid, fordi kirkerne holder åbent, men de fleste kirkegængere ikke
tør komme på grund af Corona.
Hos præsten er der ikke lukket, og hvis man er bange for at møde op af hensyn til smitte, kan man altid ringe til
mig.
Der kan være mange tanker, som trænger sig på i en tid, hvor vi er isoleret fra hinanden. Der kan være ensomhed og tristhed. Ikke mindst på denne årstid, hvor det er koldt, når vi går udenfor og vi ikke har set solen ret
meget.
Du kan ringe eller skrive til mig på: 92 43 59 08 eller piaj@km.dk.
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Præstens hjørne – lyset i mørket
1. Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.
2. Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.
3. Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.
4. Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.
5.Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i
øje.

I skrivende stund har vi stadig Corona-nedlukning og tårnhøje smittetal, men
jeg har et klart håb om, at der kommer bedre tider sammen med lyset, som
jeg virkelig savner.
Og det er tydeligt, at jeg ikke er alene med det savn. For masser af mennesker dekorerer med lys i mørket. Nogle steder er det ganske diskret; det gælder f.eks. Rundetårn, som har lyskæder i de øverste vinduer og helt oppe.
Det ser smukt ud. Andre steder er der mere gang i den med ”Rudolf med den
røde tud” i haven og ved butikscentre. I modsætning til tidligere kan der gå
flere måneder, før ”lyspynten” bliver taget ned – det gælder mest hjemme
hos folk. Der er også nogle, som tænder ”julelysene” hele året.
Det har jeg ikke behov for, men jeg glæder mig over lys i mørket.
Troens lys blev med fødslen af Guds søn bragt ind i en verden formørket af
ondskab og synd.
I Esajas Bog begynder profetien om Jesu fødsel: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land” (Es 9,1).
I indledningen til Johannesevangeliet bruges profetien som baggrund for en
beskrivelse af det guddommelige lys, der bliver menneske i en formørket og
afvisende verden (Joh 1,9-10).
Senere i evangeliet bekræftes denne inkarnation, når Jesus beskriver sig selv
med ordene: ”Jeg er verdens lys” (Joh 8,12).
I Davids salme 139 står der: ”Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket
er som lyset. Det er ord, der trøster, når man føler sig allermest ulykkelig og
sort indvendig.
Alle disse citater fra Bibelen gør mig fortrøstningsfuld. Og heldigvis skal vi
ikke ret langt ind i januar måned, før det kan mærkes, at det bliver lysere.
Det går naturligvis langsomt, men bare det at kunne mærke, at det går den
rigtige vej, er glædeligt.

6. Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang fornemmer.
B.S. Ingemann 1837.

Der er noget med den vinter. Det er selvfølgelig koldt, det er upraktisk når man skal ud
at køre, man skal passe på, når man færdes,
fordi det kan være glat, men det er lysere
end det grå. Og når solen skinner er det
smukt
.Når solen skinner, føles det allerede lidt
som om foråret er på vej. Der er kommet
mere liv i naturen. Fuglene er begyndt at
snakke lidt og vi er på vej mod en skøn
årstid.
Det er værd at tænke på, når det hele ser
mørkt og dystert ud!

Ovenstående kopi af kalkmaleri fra Højby Kirke viser Maria i templet for
at lade sin søn fremstille her. Simenon kalder Jesus for et lys, og det er
bl.a. derfor, at denne dag, den 2. februar, kaldes Kyndelmisse dvs. lys
messe fejres. Læs mere herom på side 16. Red.

Pia Abery Jacobsen,
sognepræst
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Foto: PIXABAY

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
Mandag d. 6. februar kl. 19:00 skal I se...

Tja, denne gang må I se lige det, I helst vil i hjemmebiografen på jeres TV, for der er stadig restriktioner
mod at samles i forsamlingshuse og bygninger tilhørende kirken udover selve kirken! Lettere uforståeligt,
men først d. 31. januar er det sat i udsigt, om der vil blive fulgt op på de restriktioner, som blev udstukket
d. 17. januar, og d. 26. januar er dette blad sendt til i trykkeri, så filmoperatøren og piccolinen enedes om,
at vi aflyser februars film.
Forhåbentligt kommer vi vældigt tilbage d.7. marts.
God fornøjelse med det, I allerhelst vil se d. 6. februar.

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER
HVERDAGSMAD
Tirsdag den 1. februar serveres der FORLOREN HARE MED OVNKARTOFLER OG FINE ÆRTER
Maden er klar kl. 17.30 og cafeen lukker kl. 19.30
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du afhente maden, hvis du selv medbringer bøtter til maden. 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 gratis.
Tilmelding/bestilling skal ske med SMS eller telefonisk til 2167 4483 senest søndag d.30. januar kl. 18.00

HVERDAGSKAFFE
Torsdag d. 17. februar kl. 14:00 -16:00 serveres kaffe/te og tre salgs kage.
Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen tilmelding -bare mød op.
HVERDAGSMAD
Tirsdag den 1. marts serveres der LASAGNE MED GULERODSSALAT.
Maden er klar kl. 17.30 og cafeen lukker kl. 19.30
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du afhente maden, hvis du selv medbringer bøtter til maden. 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 gratis.
Tilmelding/bestilling skal ske med SMS eller telefonisk til 2167 4483 senest søndag d. 27. februar kl. 18.00
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Børnecitater om Jesus, Gud og religion
“Hvis man lægger sig på knæ oppe ved hegnet ind til præsten, får man hundekiks.” (Frida 6 år)
“De børn, der skal døbes, skal have en lang kjole på, selv om de er drenge. De er for små til at grine af
det.” (Johnny 5 år)
“Præster skal bl.a. være med til fødsel og dåb og konspiration og begravelse.” (Christoffer 8 år)
“Hvis man ikke vil være gift længere, fordi manden måske var dummere end man troede, så kan man skilles som
venner.” (Silja Marie 7 år)
“Og der findes to slags engle: Almindelige engle og skytsengle. Skytsengle er skudt ud af kanoner. Dem er der
lidt mere fart på. Og så er de ofte lidt mere stive i håret.” (Anne Sophie 6 år)

“En dame, jeg kender, er så kristen, at det hedder religiøs. Hun er lige så from som en kat. (Ida 5 år)
“Når nogen dør, bliver de lagt ned i jorden, og så siger præsten: Af jord er du kommet og der skal du blive. Så
tømmer han en spand jord i hovedet på dig.” (Hans Petter 9 år)
“Man kan blive frelst eller totalfrelst; det kommer an på hvad man gider.” (Ingrid Marie 8 år)
“En discipel er en slags æsel.” (Rune 6 år)
“Jeg har spist en discipel engang, men den smagte ikke særlig godt.” (Sophie 7 år)
Kilde: Julidannevang.dk

PIXABAY
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Foreningens medlemmer indkaldes til
GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN SOGNEBLADET
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19:00
i ”KIRKELY”, Tybjerg Bygade 10
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
1. Beretning
2. Regnskab
a) Budget
b) Fordelingsnøgle
3. Indkomne forslag
Forslag bedes sendt senest 8 dage før
generalforsamlingen til formanden
4. Valg af bestyrelse
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
Valg af suppleant
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
5. Eventuelt

Der skal på generalforsamlingen drøftes evt. arrangement i anledning af
bladet 40-års jubilæum i 2022
P.b.v. Johnny E. Sørvin, formand.
sorvin.senior@gmail.com
Medlemmer af foreningen er alene de foreninger/institutioner, som betaler kontingent, dvs. har fast aftale mht. sideantal iflg. fordelingsnøglen.
Sognebladet er vært ved lille hyggeligt traktement
Der tages forbehold for evt. nye Coronarestriktioner
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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796
PIXABAY

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

•

Reparationer
Forsikringsskader
Prøvestation
Test også af nye biler

•
•
•

Samarbejdspartnere:
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækskift

Velkommen på

Efter at have holdt vinterferie i uge 7 glæder vi os til forhåbentligt at kunne fejre fastelavn uden restriktioner i år. Vi har jo alle lært at være forsigtigt optimistiske, men hvis alt går vel, bliver skolen d.
25. februar igen fyldt med udklædte børn, der kan slå katten af tønden i lokaler, der dufter af hjemmebagte fastelavnsboller og overalt klistrer af farvestrålende glasur. Og så er det jo spændende,
hvem der vinder for bedste udklædning

Vi ønsker alle en festlig og farverig fastelavn!
Med venlig hilsen fra Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen.
Illustrationer: PIXABAY
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Kære medborgere!
Lad os lige sænke skuldrene og væbne os med tålmodighed! Selv om vi er trætte af restriktioner og
tale om pandemien, så går det fremad mod lysere tider, og hvor er vi dog heldige, at vi bor på landet, hvor vi ikke er så hårdt ramt!
Foreningsarbejdet i vores område har stort set stået stille og vil nok gøre det et stykke tid endnu. I
Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn trænger vi til et nyt foredrag om nabohjælp samt et kursus
omkring vores hjertestarter. Personligt ville jeg også gerne have sangaftenerne i Tybjerghus tilbage,
men desværre mangler vi én til at spille klaver, guitar eller et andet instrument, så hvis du kan spille
eller kender nogen, der kan, hører jeg gerne herom. Har du også en god ide til et foredrag, så sig
frem!
Vores Landsbyforening skal snart have generalforsamling, og det skulle glæde os, hvis du kunne
tænke dig at være med til at nedsætte gennemsnitsalderen i bestyrelsen bare en anelse!
Som jeg sagde indledningsvis, så går vi mod lysere tider og lad os glæde os til, at vi snart kan ses!
Venlig hilsen
Jørn Haaber Christiansen, formand

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
Tybjergspejderne holder tøndeslagning d. 23. februar i spejderhytten kl. 17.30

Vi inviterer alle til at komme hen til spejderhytten og være med.
Vi serverer varm og kold kakao og fastelavnsboller, og til de voksne er der kaffe/te.
Alle er velkomne.

To af vores ledere, Mette og Stine, har taget Gilwell, som er en af de største lederuddannelser
hos KFUM-spejderne. Her viser de deres nye halstørklæder frem som symbol på uddannelsen. Tillykke!

Ledere i Tybjergspejderne
6 -7 år Bævere: Stine
8 -10 år Ulve: Mikael
11 –13 år Junior: Mette
14 -17 år Senior: Mette

Program for Tybjergspejderne
Mødeaftener: onsdage kl. 17.30 – 19.00
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle.
Tøndeslagning: onsdag d.. 27.2. kl. 17:30
På spejdergrunden.

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

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Månedens salme februar 2022.
DDS 492: Guds igenfødte nylevende sjæle

Guds igenfødte, ny-levende sjæle,
møder vor Fader i syngende flok!
Herrens nyskabninger, I, som fik mæle,
kan i hans lovsang ej øve jer nok.
Lader dog hver sig for Faderen høre,
hvem der kan dejligst hans nåde kundgøre!
Halleluja, halleluja!

Onde vi vare og døde som stene,
hårde i hjertet som marmor og stål,
det var din mægtige styrke alene,
som os fik reddet og nå'de sit mål,
lod os ved Ånden i ordet fornemme
Frelserens levendegørende stemme.
Halleluja, halleluja!
Når vi betænker, hvad Faderen tænkte,
da han begyndte at drage os ud,
da han os livet i Midleren skænkte,
smykked os faldne til Frelserens brud,
at han os elskte, os onde, så såre,
må vi hensmelte i kærligheds tåre.
Halleluja, halleluja!
Hvo vil nu Herrens udvalgte anklage?
Gud os i Kristus retfærdige gør,
her er velsignelsens fylde at smage,
her er Guds nåde og Himlenes dør;
troen brød gennem al angestens pile,
fandt under korset sit fristed til hvile.
Halleluja, halleluja!
Aldrig kom englene sådant for øre,
før man begyndte Guds harper at slå,
det var for dem så livsaligt at høre,
Himlenes hele forsamling tog på:
Amen! Halleluja! Sejren er vundet,
Jesus sit får, det fortabte, har fundet!
Halleluja, halleluja!
Op da, I troende, Herrens udkårne,
kender dog Faderens kærlige sind!
Hjertens fortrolige, som hans Enbårne,
trænger i favnen ham tættere ind!
Takker for den uskattérlige ære,
at I hans sønner og døtre må være!
Halleluja, halleluja!

Vi er nu inde i februar og har passeret Jul- og Helligtrekonger-tiden.
Inden da har vi flere mærkedage, bl.a. Kyndelmisse, søndag septuagesima, søndag sexagesima og fastelavn. Kyndelmisse markerede tidligere
afslutningen på Helligtrekongertiden. Ordet kommer af det latinske
missa candelarum (lysenes fest).
Oprindelig blev dagen kaldt festen for Marias renselse. Ifølge moseloven var kvinderne ved fødslen urene, og derfor måtte de ikke vise sig
offentligt i 40 dage derefter. I Lukasevangeliet berettes om, hvordan
Maria begiver sig til templet på denne dag for at lade sin søn fremstille
her. Ved Marias renselse møder hun den gamle mand Simeon i templet.
Han kalder Jesus for et lys til åbenbaring for hedninge, og det er blandt
andet derfor, at Marias renselse fejres med lystænding. Illustrationen
viser denne begivenhed på et kalkmaleri fra Højby Kirke. *)
Som månedens salme har jeg valgt nr. 492 (Guds igenfødte nylevende
sjæle). Vi er nu tilbage ved den autoriserede salmebog og ved én af
vore største salmedigtere, nemlig Hans Adolf Brorson (16941764). Brorson var først præst i Tønder og blev senere biskop i Ribe. I
Tønder begyndte han sin salmedigtning, bl.a. med udgivelse af hans
kendte julesalmer. Senere udgav Brorson sine salmer i hovedværket,
’Troens rare klenodie’, der fik uvurderlig betydning for salmesangen.
Brorson tilhørte pietismen, den teologiske retning, der i 1700-tallets
begyndelse kom til Danmark fra universitetsbyen Halle i Tyskland. Pietismen lagde vægt på at den kristne med personlig inderlighed tilegner
sig Guds ord.
Mange initiativer blev iværksat under pietismen. Der oprettedes Vajsenhuse og fromme stiftelser, der udøvedes sjælesorg og der udsendtes
missionærer til de danske kolonier i Indien. Også menighedssangen fik
et løft, idet flere tyske salmer og salmebøger vandt indpas i Danmark.
Brorsons salmer er inderlige i udtrykket og fremhæver særlig kristenlivets forpligtelse og troen som et dybt og personligt forhold mellem Gud
og mennesket. Månedens salme handler om genfødelsen eller omvendelsen til troen på Gud. I salmen ses omvendelsen som en ny skabelse
af mennesket. Derfor er hele salmen præget af stor glæde og jubel,
hvilket udtrykkes ved, at hvert vers slutter med Halleluja. Frelsen og
omvendelsen er sket ved Helligåndens hjælp, der sætter os i stand til at
høre Guds ord og modtage evangeliet.
På trods af vores ondskab har Gud i sin kærlighed sørget for at vi blev
frelste ved at sende sin søn Jesus Kristus til os. Ved hans død på korset
er vi blevet renset, og det gør, at vi overfor Gud fremstår som retfærdige.
Glæden over omvendelsen skaber jubel blandt alle englene, der straks
sætter musik og lovsang i bevægelse. I vers 5 henvises til lignelsen om
den gode hyrde, der sætter sit liv til for det fortabte får. I sidste vers
takkes der for den store kærlighed, Gud har vist os ved vores synders
tilgivelse. Som i første vers lyder der en opfordring til at prise Gud, og
det nævnes, at vi er blevet Guds børn.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
*) Se kopi fra kalkmaleriet på side 7 her i bladet. Billedet er bragt med
tilladelse fra Højby Kirke
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FESTLIG KONCERT I AVERSI KIRKE
Torsdag den 3. marts kl. 19:00 giver musikerparret Betty og Peter Arendt koncert i Aversi Kirke. Til daglig står Betty og Peter for
musikken i Haslev Kirke, hvor Peter er organist, og Betty leder
kirkens store ungdomskor og er kirkesanger. Men ved siden af
dette er de kendt for at have rejst jorden rundt og samlet kirkemusik op fra fremmede himmelstrøg.
Koncerten i Aversi var oprindeligt planlagt som en nytårskoncert, så først i koncerten vil man kunne høre festlige nytårstoner. Senere vil følge indsmigrende sange, der hører årstiden og
kirkeåret til, forårssange og stille sange til fastetiden. Koncerten
vil blive en blanding af solosang og fællessang, ligesom man vil
Peter og Betty Arendt.. Privatfoto
høre Aversi Kirkes lille orgel blive blæst igennem af toner, som
man sjældent hører i en kirke.
Betty Arendt vil bl.a. synge ”Den blå anemone” .Koncerten finder jo sted d. 3. marts.
I en lille pause under koncerten bliver der serveret en kop kaffe/te og kringle ved bænkene i kirken.
Der er gratis adgang til koncerten
Da der ved redaktionens slutning (d. 25. jan). ikke var offentliggjort varslede evt. nye Coronarestriktioner vedr.
deltagerantal, bedes interesserede venligst tilmelde sig til organist Flemming Mørk Pedersen på tlf. 3965 1367
senest d. 28. februar.

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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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
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SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
indbyder til

FÆLLESSPISNING

FREDAG D. 18. FEBRUAR 2022 KL. 18:00
hvor vores lokale kok, Torben, har sammensat en spændende buffet

Kom til en altid hyggelig aften.
Pris pr. person kr. 150,00
Børn under 12 år gratis
HUSK selv at medbringe drikkevarer!
Under kaffen vil Elmo Hansen,
Vetterslev, fortælle om sin tur til
Svalbard januar 2020

ALLE ER VELKOMNE
Tilmelding nødvendig senest d. 12.02.2022 på tlf. 5764 9320 – Lise
og Ole eller til Aage på e-mail aage@rugbjerg.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen

OBS! MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
I RELATION TIL CORONA
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TYBJERGHUS
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00
i Caféen Smedebakken 32b, Tybjerglille Bakker
Dagsorden jf. vedtægterne
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent.
3.Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af
- Regnskab for perioden 1.10.2020.-30.9.2021.
5. Fremlæggelse af forslag til årsbudget og til årskontingent.
6. Indkomne forslag.
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, på mail til: tina.tybjerg@gmail.com
eller pr. brev til: Tina Olsen, Plantagevej 4, Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.
Drikkevarer kan købes til caféens normale priser til frokosten
og under hele generalforsamlingen

Engagement og sammenhold skaber
attraktive lokalsamfund
Mange negligerer en debat om livet i landdistrikterne, fordi samtalen starter og slutter med vækst
og arbejdspladser. Det er derfor på tide, at vi italesætter dét, som i virkeligheden skaber gode og
attraktive lokalsamfund. Nemlig stærke og inkluderende fællesskaber, som man har lyst til at dyrke
og involvere sig i.
Frivillige foreninger kan ikke kun beskrives. De skal opleves. Her lærer man at indgå i et fællesskab, med alt, hvad det indebærer. Man lærer at samarbejde for og med hinanden. Man lærer,
hvordan man træffer beslutninger til gavn for et større formål – også selvom man måske er uenige.
Man lærer at tage ansvar, og at sætte og følge en fælles retning.

Citat fra Landdistrikternes Fællesråds nyhedsbrev, februar 2022
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& fællesspisning i
Tybjerg Forsamlingshus
I samarbejde med Tybjerg Kirke og Landsbyforeningen inviteres til fastelavn i

Tybjerg Forsamlingshus søndag den 27. februar 2022
Program:

Kl. 12.00-13.00: Spisning: fastelavnsgryde m/(fastelavns)ris
Kl. 13.15-13.45: Fastelavnsgudstjeneste i Tybjerg Kirke
v/Pia Abery Jacobsen
Kl. 14.00-16.00: Tøndeslagning i forsamlingshuset med
præmier til konger og dronninger

Gratis entré inkl. fastelavnsbolle
Drikkevarer kan købes til rimelige priser i baren

Tilmelding nødvendig på
tilmeldingarrangement968@gmail.com
Tilmelding senest den 19.02.2022
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Tag med på vandring

Pilgrimsvandring
på Møn

Kom med ud at gå i den charmerende og afvekslende natur ved Møns Klint. Her mærker man
naturens storhed og betages igen og igen over
skønheden! – Guds skaberværk folder sig ud og
viser sig i sin skønneste dragt: det turkisblåt
vand, den græsgrønne skov og den kridhvide
klint er et stykke dansk natur, når den er smukkest!

Vandretur
langs Camønoen
10.-12. juni 2022

Vandringen vil atter i år være inspireret af eventyr. Der er skrevet så mange på Møn, at det bare
gælder om at dykke ned i skatkisten. Vi kommer
ikke udenom H.C. Andersen, men vil også høre
”mønske eventyr” og ”Ringenes Herre”.
Det vil blive en tur, som taler til hovedet, ånden
og hjertet. Der vil være rig mulighed for at nyde
og fordybe sig i den skønne natur.
Sværhedsgrad: Turen er for trænede vandrere.
Fredag og søndag bliver turen på ca 6-8 km. Lørdag vil vi gå en tur på ca. 18-20 km. Der skal tages
højde for et meget varieret og kuperet terræn.
Program
Fredag den 10. juni: Ankomst til campingpladsen Camp Møn kl. 10. Vandringen påbegyndes
kl. 11. Undervejs på turen spises den medbragte
madpakke. Det anbefales både at medbringe
mad og drikkelse til turen.

Rute: Via Langebjergvej til: Liselund – Klinten – Jydelejet. Der er mulighed for at gå ned på stranden fra
Liselund og Jydelejet.
Lørdag den 11. juni: Vandringen begynder kl. 9. På turen medbringes en madpakke og noget at drikke.
Rute: Via Kridtstien til: Vitmunds Nakke – Geocenteret – Gråryg – Stengården – Karensby – Store Geddesø. Der er mulighed for at gå ned til stranden ved Geocenteret og Gråryg Fald.
Søndag den 12. juni: Andagt i Magleby Kirke kl. 9:00. Vandringen starter kl. 9:30. Madpakke og drikkelse er nødvendigt til turen.
Rute: Fra Magleby Kirke – via Kirkestien til Klintholm Gods – Mandemarke Bakker – Kongsbjerg – Kraneled – Klintholm Havn.
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Pilgrimsvandring på Møn Vandretur langs Camønoen 10.-12. juni 2022
Indkvarteringen foregår på Camp Møns Klint, Klintevej 544, 4791 Borre i familiehytter med plads til 4
personer.
Praktisk information
1 pers. I hytte = 1755,- kr.
2 pers. I hytte = 2005,- kr. (= 1002,5/pers.)
3 pers. i hytte = 2265,- kr. (= 755,-/pers.)
4 pers. I hytte = 2520,- kr. (= 630,-/pers.)
Sengelinned og håndklæder kan tilkøbes for 100,- kr./pers.
Slutrengøring kan tilkøbes for 500,- kr.
Hver hytte har en dobbeltseng (to voksne), en køjeseng (to voksne) og en hems med plads til mindre
børn.
Der er desuden køkken med fuldt udstyr, køleskab og kogeplader, samt toilet og bad i hver hytte.
Der er mulighed for at deltage i en sejltur fra Klintholm Havn, søndag kl. 14. Dette koster 200,- kr. pr.
person, som indbetales ved tilmeldingen.
Forplejning
Madpakke medbringes til turen fredag. Lørdag og søndag smører vi madpakker i hytten inden start.
Aftensmad Der ligger et pizzeria på campingpladsen, som vi har mulighed for at benytte. Desuden er
der mulighed for at lave mad over bål en aften. Campingpladsen giver desuden god mulighed for at
se Dark Sky (det betyder at der er en særlig god mulighed for at se stjernerne over Møn).
Arrangør af turen er sognepræst Pia Abery Jacobsen. Jeg er tidligere sogne-, turist- og pilgrimspræst
på Møn, og har arrangeret mange vandringer på hele øen. Skulle der opstå spørgsmål undervejs, er I
velkomne til at ringe eller skrive til mig på: + 45 92 43 59 08 eller piaj@km.dk
Tilmelding til jeanettjensen65@hotmail.com mærk mail ”mønvandring 2022”
Ved tilmelding må I gerne oplyse det antal personer, som skal bo i den samme hytte, samt telefon
nummer, mailadresse og om I deltager i sejlturen (hvor mange).
Betaling – gerne på mobile pay her: https://mobilepay.dk/box?ON6J7esRBVJnki1BdoNt954aA eller til
mobilepay nr. 158HS inden den 1/3 2022.
Afbestilling senest 1. juni på mail til jeanettjensen65@hotmail.com
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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 installation af samt service på varmepumper.
KMO certificeret.
Følgende mærker forhandles: Panasonic og Gree
Så har du
- et elektrisk problem eller lyst til en uforpligtende el-snak
- brug for et overslag eller tilbud
er du velkommen til 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: steftech@surfpost.dk
www.steftech.dk

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________

Forsikringsmægler
Tlf. 27 57 21 13
Mail: tio@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 besluttet, at man kan leje huset, dersom det er ledigt, til følgende aktiviteter: folkekirkelige som f.eks. begravelseskaffe, reception ifm. vielse eller dåb.
Desuden til arrangementer af folkelig art. Der forefindes storskærm og fremviser til filmaftener.
Dog henvises til Tybjerg Forsamlingshus ved flere end 30 deltagere. I huset er der følgende
køkkenfaciliteter: kaffemaskine, elkedel samt service til 35 deltagere plus opvaskemaskine
Der kan ikke produceres varm mad i huset.
Ansøgning om leje af lokalerne og udlevering af nøgle aftales med Inge Broms på tlf. 2481
2287 eller e-mail inge.broms@privat.dk. Nøglen kan evt. afhentes hos graveren Eric Klinke
efter nærmere aftale 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 efter anvisningerne. Der
stilles rengøringsmidler til rådighed. Evt. ituslået porcelæn og beskadiget inventar erstattes af
lejeren.
Ved leje betales et bidrag til dækning af de faste omkostninger, der er ved at drive Kirkely.

Betaling pr. arrangement er kr. 350,- kontant.
Eller beløbet overføres til 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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Tybjerghus Galleri
Så er der kommet nye smukke og spændende malerier op i caféen. Udstiller er Edith Frederiksen fra
Præstø som efter endt arbejdsliv fik lyst til at prøve
kræfter med kunsten at sætte farver på lærred. Edith
startede på malehold hos Susanne I. Frederiksen og
har haft stor fornøjelse af samværet og fællesskabet.
De kunstneriske udtryk er meget forskellige, da Edith
finder det spændende at afprøve forskellige teknikker og materialer.

Edith Frederiksen, Præstø, som i
Tybjerghus Galleri netop nu udstiller et lille udsnit af sine
mange værker.

Private fotos
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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. vigtige 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 måneds blad.
Men mulighederne er mange, og har læserne/
annoncørerne en pludselig ændring til arrangementer,
er I velkomne til at kontakte redaktionen.
Dette er en gratis service, men selvfølgelig kan der ikke
her bringes længere indlæg eller nye hele annoncer.
Kun korte meddelelser/rettelser
Kender I www.glumsø netavis? En meget informativ
orientering om aktuelle begivenheder -og så er Sognebladet i farver med i sin helhed!

PIXABAY

Nu er det tid for hasselpollen.
Så pas på, hvis I er allergiker.
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OPSLAGSTAVLEN
Se opslagsskabet uden for Caféen om arrangementer.
Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om tilbud.
Besøg tybjerghus.dk Vi er også på Face Book.

FEBRUAR
Tir. 1. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 9
Tor. 3. Kreativ Café
Man. 7. Kino Kirkely . AFLYST. Se s. 9
Ons. 9. Kvinder i 1800-tallets forbryderalbum. Suså Egnshist.
Tor. 10. Suså Hush. Foren. Besøg på Affald Plus, Næstved
Se link til foreningen på tybjerg.info
Tor. 17. Hverdagskaffe i Caféen. Se s. 9
Tor. 17. Kreativ Café
Fre. 18. Fællesspisning og foredrag. Se s. 19
Tor. 22. Sognebladets generalforsamling. Se s. 11
Ons. 22. Tybjergspejdernes tøndeslagning. Se s. 15

MARTS
Tir. 1. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 9
Tor. 3. Kreativ Café
Man. 7. Kino Kirkely. Film –se martsbladet
Ons. 9. Suså Egnshist. Foren. Generalforsamling
Tor. 10. Foreningen Tybjerghus. Generalforsamling Se s. 20
Tir. 15. Generalforsamling, Herluflille Møllelaug
Ons. 16. Suså Hush. Foren. ”Vi mødes hos Frk. Søndergaard”
Se link til foreningen på tybjerg. Info
Tor. 17. Kreativ Café

Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl.19:30 Glumsø Kro
Kl. 19:00 Elektrovej 2. Næstved
Kl. 14:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 18:00 Sandby Fors.Hus
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 17:30 Spejdergrunden

Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg
Kl. 19:30 Glumsø Kro
Kl. 19:00 Tybjerghus Café
Kl. 19:00 Kirkely, Tybj. Bygade
Kl. 18:30 Tybjergvej 8
Kl. 19:00 Tybjerghus Café

For øvrige arrangementer se siderne 6-7

DER MÅ TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE
ÆNDRINGER I RELATION TIL CORONA

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i arrangementerne.
For nærmere info vedr. arrangementerne henvises til side 2,
hvor man kan finde de respektive foreninger.
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