
  

 

42. ÅRGANG                NR. 1 

                       KONTAKTBLAD  
FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY -VRANGSTRUP 

FEBRUAR 2023 

Invitation til fastelavnsfest i Tybjerg 
søndag d. 19. februar fra kl. 11:30 

 
Se program på side 9 

 
Alle er velkomne – gratis adgang 
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FORENINGER & KONTAKTPERSONER 

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

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

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

MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,  
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE 
Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287 
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355 
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803 
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Signe Røssing. Tlf. 8175 7047 
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 GYMNASTIKFORENING 
www.tybjerggf.dk 
Bo Schou 
Tlf. 2237 4269 
E-mail: info@schou-handel.dk  
 
 
TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK 
Formand Johnny Sørvin 
Tlf. 2095 2355 
 
SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Kontaktperson og formand: Kim Visti Storch. 
Tlf. 4014 2228 
 
TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
www.tybjergforsamlingshus.dk 
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. 
 
 
LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN 
www.tybjerg.info 
Formand Jørn Haaber Christiansen  
Tlf.: 2071 9898  
E-mail: lbfformand@tybjerg.info 
 
 
TYBJERG PRIVATSKOLE www.tybjergprivatskole.dk 
Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg 
Tlf. 3220 0080. 
E-mail: skoleleder@tybjergprivatskole.dk  
 
 
FORENINGEN TYBJERGHUS                       
www.tybjerghus.dk 
Formand: Maria Pedersen 
E-mail:  maria_alvandi@yahoo.dk 
 
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 
 
  
  
  

            LOKALRÅDET FOR TYBJERG OG OMEGN 
 www.tybjerg.info 
 Formand Peter Seedorff 
 Tlf. 2514 1196.  E-mail:  pp.seedorff@gmail.com 
 
 
 TYBJERG SPEJDERNE 
 Kontaktperson:  Helge Christensen 
 Tlf. 5550 0605 E-mail: hbc@dlgmail.dk  
  
   
           HERLUFLILLE MØLLELAUG 
 www.herluflillemolle.dk 
 Formand: Peter Castberg. Tlf. 2324 2444 
 Møllen: 2614 5014 
 E-mail: korrektur@mail.dk  
 
 
 TYBJERG OG OMEGNS 
 FOLKEDANSERFORENING 
 Formand:  Kirsten Lange Rahbek 
 Tlf.:  4229 1802 
 E-mail: kirstenlangerahbek@gmail.com 
 
 
 SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING 
 Formand: Liselotte Andersen 
 Tlf.: 2065 4002 
 E-mail: a.liselotte60@gmail.com 
 
 
 SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING 
 www.susaaegnshistoriskeforening.dk 
 Formand: Anni Dam 
 Tlf. 2215 7333 
 E-mail: dam@guldagergaard.com 

 

  
       

 

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 

MILJØFORENINGEN FOR Gl. SUSÅLAND & OMEGN 
v/Charlotte Eliassen. Tlf. 2046 1874 
E-mail: info@miljosusaaland.dk 
 

MØLLEBÆKSALEN 
www.moellebæksalen.dk 
Formand: Aske Hønborg 
Tlf. 2860 6518 
E-mail: aske.hoenborg@hotmail.com  
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ANNONCEPRISER  
  1/1 side: 300,00 kr. 
  1/2 side: 150.00 kr. 
   1/4 side:   75,00 kr. 

              
Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info  
 

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

DEADLINE:  d. 15 februar  kL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
FASTELAVNSFEST I TYBJERG D. 19. FEBRUAR 

 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

2023 er skudt i gang 

 
Nytårsfyrværkerierne blev mange steder lidt slatne grundet ret kra ige regnbyger 
netop ved midnat, men forhåbentligt er året for jer alle kommet godt fra start alli‐
gevel. 
Enkelte lokale begivenheder og arrangementer har allerede fundet sted, og nu er 
det højsæson for generalforsamlinger! Og det kan ikke opfordres for t: mød nu 
op og vær ak v i den/de foreninger, I er medlem/medlemmer af!  
 
Der er e erhånden gået ”mode” i, at det er de samme Tordenskjolds soldater, som skal ud‐
kæmpe alle slag. Det er altså ikke særlig solidarisk, dersom man er glad for og gerne kommer l 
de arrangementer, som andre s ller på benene, men ‐uha ‐ man pu er sig, når der risiko for at 
blive valgt ind i en bestyrelse. Det er ikke farligt, og når der lø es i flok, bliver de enkeltes ind‐
sats desto sjovere og le ere for alle. 
Er man lfly er og gerne vil snuse lidt l løjerne, er det oplagt at komme l Fastelavnsfesten i 
Tybjerg søndag d. 19. februar. Man kan gerne komme helt anonymt, for det er jo oplagt at klæ‐
de sig ud l uigenkendelighed!! 
 
Den 2. februar er det Kyndelmisse, som er en meget gammel tradi on for at fejre, at det bl.a. 
kan mærkes, at lyset er ved at komme lbage, og at halvdelen af vinteren er gået. Læs gerne 
mere her om på side 5. Evt. associa oner l Store Bededag skal ikke kommenteres her! 
 
Udover de mange generalforsamlinger er det nu også ved at være højsæson for fællesspisnin‐
gerne rundt om i bladets udgivelsesområde. Deltag gerne med samme entusiasme i det hele og 
hav en god fornøjelse. 
 
                                    Annegrete 
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BEGRAVELSESKAFFE  
En god afslutning er al d vig g.  

 
Vi kan garantere rolige og harmoniske omgi-
velser og personale, der har fuld forståelse 

for, hvordan I har det netop denne dag.  
 

Kontakt  Lene  Andersen på   
mobil 5168 1349 

eller på www.tybjergforsamlingshus  
for yderligere oplysninger  

Med venlig hilsen                                        

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus  

Kirkelig vejviser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kirkebil:  
 
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester 
og arrangementer i Præstegården samt til 
Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 
 
1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, 
tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til han-
dicapkørsel.  
Bestil venligst dagen før. 
 
2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan 
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,  
tlf. 5577 7272.  
Bestil venligst dagen før.  
 
Kirkekassen betaler. 

Kons tueret sognepræst 
Karen Marie Bøggild 
Købmagergade 2 
4700 Næstved 
 
Træffes rsdag-fredag i 
dag merne, weekend e er 
a ale.  
 
Tlf. 2021 7441 
Mail kmb@km.dk 
 
Mandag er fridag 

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker  
Eric  Klinke 
tlf.: 2129 2292 
e-mail: tybjergkirke@mail.dk 
Gravermedhjælper: 
Birgitte Nielsen 

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

 
 

VIGTIG MEDDELELSE 
TIL ANNONCØRER OG  

FORFATTERE AF  LÆSERBREVE, 
ARTIKLER, INDLÆG MV. 

 
Læserbreve, som bringes i SOG-
NEBLADET, er alene brevskrive-
rens ansvar og ikke udtryk for 

bladets holdning. 
 
Fotos, citater  og lign., der ønskes 
bragt i forbindelse med læserbre-

ve, annoncer, indlæg mv., STÅR 
ALENE FOR AFSENDERS ANSVAR       

MHT. EVT. OPHAVSRET. 

 
Organist: Flemming Mørk Pedersen  
tlf.. 3965 1367 
 
Kirkesangere for de 5 sogne: 
Stine Horslev  tlf. 5764  6591, og  
Knud Østergaard Jensen tlf. 2085 6157 
 

Ledende graver samt 
graver for  Tyvelse Kirke: 
Camilla Bobek, tlf. 5174 4082 
Kontor ved Tyvelse Kirke 
E-mail:  
tyvelse-vrangstrupkirke@outlook.com 
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          Aversi                                  Tybjerg                        Tyvelse                            Sandby                            Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

 

        Aversi      Tybjerg      Tyvelse      Sandby    Vrangstrup 

FEBRUAR           

 5. S. Septuagesima             10:30 KMB 

12. S.  Seksagesima    09:00 NN       

19. Fastelavnssøndag.      13.00* VBJ       

26.  1.s. i fasten          10:30 KMB   

MARTS           

  5. 2. s. i Fasten         09:00 KMB     

  8. Onsdag        19:00 * *KMB   

12. 3. s. i Fasten   10:30 KMB         

19. Midfaste           09:00 KMB 

26. Mariæ bebud.dag     10:30  KMB       

KMB: Karen Marie Bøggild 
VBJ: Vagn Birk Jensen 
NN: Vikar – navn ikke oplyst ved redaktionens afslutning 
 
*Fastelavnssøndag i Tybjerg. Se side 9 
**Aftensang i Sandby Kirke. Se side 6. 

Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag den 2. februar. Dagen blev kaldt 
for Kjørmes Knud. Kyndelmisse kommer af det gamle danske ord kyndel  'fakkel, blus', afledt af kynde 'tænde', 
og af misse 'messe'. Udtrykket er dannet e er det la nske udtryk missa candelarum 'lysenes messe', som var 
den ceremoni, hvor kirkelysene blev indviet. Et andet ord for lysmesse var kermesse, og heraf 
kom kørmes og kjørmes, som var en folkelig betegnelse for kyndelmisse. Det er den dag, halvdelen af vinteren 
er gået, hvilket også ligger l grund for vendingen om at, kyndelmisse slår sin knude. I den katolske kirke fejres 
dagen med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. 
Kyndelmisse ligger 40 dage e er Jesu fødsel, og hans mor Jomfru Maria kunne frems lles i templet, så hun kun‐
ne gennemgå den tradi onelle renselse. Lysfesten er ikke helligdag i Danmark. 
 
Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse afskaffet sammen med 10 andre helligdage som 3. juledag, 3. 
påskedag, Sankt Hans Dag og Vor Frue Dag. Selv om kyndelmisse i over 250 år ikke har ha  status som helligdag, 
er der en tendens l, at kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester og dåb af kommen‐
de konfirmander. Ved kyndelmisse a oldtes kjørmes‐gilder, sammenskudsgilder med kra ig suppe, pandekager 
med øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse. 
 
Kilde:Wikipedia 
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SØVANG 
Torsdag d. 2. februar kl. 14:00 Kyndelmisse v/sognepræst Anne e Kruhøffer 

 
BIRKEVANG  

Torsdag d. 2. februar kl. 10:30 v/sognepræst Lasse Thormann Madsen 
Kort gudstjeneste og salmesang. 

 
 

 
Ordet ”a ensang” er den danske oversæ else af det engelske 
”evening song”, som dækker over en kort a enandagt med fokus 
på fællessang, musik og bibeltekster. 
Onsdag d. 8. marts kl. 19 inviterer vi l a ensang i Sandby med 
sognepræst Karen Marie Bøggild og violinister Peter Stevnhoved 
Olsen og Casper Nielsen, som spiller værker fra det klassiske re‐
pertoire. Andagten varer ca. 30 min., og alle er rig g hjerteligt 
velkomne.  

Måned Sted Kl. Ak vitet 

Februar:       

15. Onsdag Kirkely 18:30 Offentligt Menighedsrådsmøde. 

19. Fastelavn Tybjerg Kirke 13:00 Fastelavn.       Læs mere side 9 

Marts:       

08. Onsdag Sandby Kirke 19:00 A ensang.   Læs mere nederst på denne side         

16. Torsdag Præstegården 18:30 Offentligt Menighedsrådsmøde. 

30. Torsdag Sandby Kirke 19:00 Koncert med Herlufsholmskoret.   Læs i næste blad  

 
 Kirkens aktivitetskalender      

  

AFTENSANG 
SANDBY KIRKE  ONSDAG D. 8 MARTS KL. 19:00 

Kons tueret sognepræst Karen Marie Bøggild 
Ferie 11.‐19. februar. Begge dage inkl. 

Mandag er fast fridag 
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VIKARPRÆST I TYVELSE PASTORAT 

 
Fra fredag d. 6. januar er jeg blevet kons tueret kirkebogsførende 
præst i Tyvelse pastorat og må et øve mig i remsen ”Vrangstrup, Ty‐
velse, Sandby, Tybjerg og Aversi”. Det er mange sogne samlet under et 
menighedsråd og én præst og med en god håndfuld medarbejdere og 
endnu flere sognebørn. Nogle har muligvis allerede truffet mig, da jeg 
var så heldig at holde julea ensgudstjeneste i Sandby og Tybjerg i 
2022.  
 
Tyvelse pastorat har den ene smukke kirke e er den anden hver med 
sit særpræg, og som præst føles som et privilegie at få lov l at virke 
og prædike i dem. Men kirken er jo ikke blot bygninger. Det er også og 
måske i endnu højere grad de levende stene, som kirken er bygget op 
af, der holder det sammen i dagligdagen, nemlig alle dem der har be‐

røring med kirken, og som kommer l gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger, og jer 
glæder jeg mig l at møde og lære bedre at kende hen over foråret.  
 
Til daglig bor jeg i det centrale Næstved med min lille familie, min mand, Peter, som man kan møde 
ved a ensangsgudstjenesten i marts, min da er Sigrid på lige knap 15 og vores to hunde og en kat. Jeg 
har e erhånden været præst i mange år, først som sygehuspræst på Roskilde Sygehus med lknytning 

l Svogerslev Sogn og siden i et stort bysogn. Jeg har i den løb både været feltpræst med udsendelser 
l Balkan og tunge arbejdsopgaver herhjemme, når vi mistede soldater samt været leder af Roskilde 

S s katastrofeberedskab igennem 10 år. Senest har jeg uddannet mig l prak kvejleder og har ha  et 
par søde spritnye teologiske kandidater under mine vinger. 
 
På gensyn på kirkebænken, 
Sognepræst Karen Marie Bøggild  

Tybjerg Kirke lørdag d. 6. maj kl. 10 og kl. 12 
 
Tyvelse Kirke lørdag d. 13. maj kl. 10 
 
Sandby Kirke lørdag d. 13. maj kl. 12 
 

Konfirmationerne 2023 i Tyvelse Pastorat  

Karen Marie Bøggild 



8 

 

Velkommen på 

Vi vil ønske godt nytår l alle kontaktbladets læsere! 
 
E er en julemåned med mange ak viteter er vi ved at finde lbage l hverdagen på skolen. Lek‐

erne har ikke længere det hyggelige juletema, og sfo'en rafler ikke længere om pebernødder, 
når man går hjem. Det roder i garderoben, og det er buldermørkt, når vækkeuret ringer igen. 
Dog kan vi hæ e os ved, at dagen allerede er ltaget med 1 me og 40 minu er pr. 1. februar, 
så det går imod lysere der! 
 
Lige i øjeblikket medfører hverdagen dog en hel del vand. Det har vi alle oplevet, og også skolens 
område har taget imod en gedigen skylle. Boldbanerne har således stået under vand nogle dage. 
Det er nogle børn særdeles begejstrede for, men vi tænker, at deres forældre er knapt så pja e‐
de med, hvad det våde vejr medfører af tøjvask og mudder i skoene. For selvom vi er en ude‐
skole og derfor er godt forberedt på nær ved al slags vejr, så er det ikke al d, at poderne "har 

d" l at iklæde sig overtøjet. (Her kan høres en forælders hjertesuk...).  
 
Skolens ældste klasse har dog dårligt ha  d l at ænse vejret, for de har ha  terminsprøver i 
årets første uger. Vi hepper på vores unge mennesker og tror på, at det nok skal gå dem godt.  
Skolens yngste klasser har derimod en god fest i udsigt. Stø eforeningen for Tybjerg Privatskole 
a older nemlig diskofest for klasserne fra bh.kl. l 3. kl. igen ligesom sidste år, og vi ser alle frem 

l at gentage succesen. Der er lagt i kakkelovnen l høj musik, lysshow, ballondans og måske lidt 
for meget slik og sodavand, som det sig hør og bør, når den yngste ungdom går l fest på Tybjerg 
Privatskole. Det bliver et brag! 

 
Et andet brag er jo lyden af kølle imod træ——————————————————
——‐tønde ved skolens tradi onsrige a oldelse af fastelavn. Det glæder vi os l 
at fortælle mere om, for det er al d en underholdende dag! 
 

De bedste hverdagshilsner fra  
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen 
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   & fællesspisning i  
      Tybjerg Forsamlingshus 

I samarbejde med Tybjerg Kirke og Landsbyforeningen  inviteres l fastelavn i  

 
Tybjerg Forsamlingshus søndag den 19. februar 2023 

 

                                                               Program 
 

 Kl. 11:30-12:30 Spisning: fastelavnsgryde m/(fastelavns)ris 
 Kl. 13:00-13:30 Fastelavnsgudstjeneste i Tybjerg Kirke 
                 v/Vagn Birk Jensen 
 Kl. 14:00-16:00 Tøndeslagning i forsamlingshuset med                           
                              præmier l konger og dronninger 

Gra s entré inkl. fastelavnsbolle og kaffe/te 
Drikkevarer kan købes l rimelige priser i baren 

Tilmelding nødvendig på 
tlf./sms 5197 7060. 
Tilmelding senest den 11.02.2022 
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Tybjerglille Bakker 
Tlf. 5764 2018 

info@susaa-auto.dk 

 Repara oner 
 Forsikringsskader 
 Prøvesta on 
 Test også af nye biler 

 Plæneklippere 
 Rustskader 
 Bilsalg 
 Dækski  

Samarbejdspartnere: 

PIXABAY 
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SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
                                indbyder l  

FÆLLESSPISNING 

FREDAG D. 17. FEBRUAR 2023 KL. 18:30 

hvor vores lokale kok, Torben, har sammensat en spændende 2-re ers menu 

                     Kom l en al d hyggelig a en. 
               Pris pr. person kr. 175,00  
               Børn under 12 år gra s 
                HUSK at medbringe drikkevarer selv! 

Ved kaffen spiller Kim l et par sange.  

ALLE ER VELKOMNE 
 

Tilmelding nødvendig senest d. 13.02.2023  
l Kim på tlf. 4014 2228 eller l Aage på e-mail aage@rugbjerg.dk 

 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

Hovedret: Helstegt grisemørbrad med lbehør 
Dessert: Torbens lækre Daim-is  

Kaffe/te 
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Tømrermester  
Søren Dahl Jensen 
 
Klintemarksvej 2 
Tybjerg 
4160 Herlufmagle 
 
Tlf. 2972 3467 
sdj@klinten2.dk  www.klinten2.dk  
 
Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 
 

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

 
 

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

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

 

                                                  KREA-a ner i caféen 
 

    
Torsdag i lige uger a oldes der KREA‐a en i cafeen fra kl. 19.00‐21.00. 
Alle velkomne l at komme og deltage i snakken og hyggen, mens der bliver strikket/
hæklet eller arbejdet med andet håndarbejde. 
Der er ingen lmelding, man skal bare møde op. Det koster 20. kr. pr. gang. 
Kaffe/te serveres. Vi ski es l at medbringe kage. 
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Månedens salme februar: DDS 441: Alle mine kilder skal være hos dig. 
  

Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det var Guds‐ordet i gamle dage 

l det folkefærd uden mage, 
som bar på vor Herres moder hos sig. 

  
Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det var Guds‐ordet i dens fylde, 
da han fødtes, som engle hylde, 
da Jomfru Marie ham bar hos sig. 

  
Alle mine kilder skal være hos dig! 
genlød røsten fra Himmel åben, 
Fader‐røsten ved Jesus‐dåben: 
Min Søn! Jeg har velbehag i dig. 

  
Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det er Guds‐ordet i nådens dage 

l det bad, som er uden mage, 
Ånds‐badet, vor Herre bar i sig. 

  
Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det er Gud Faders den høje tale 

l den dåb, som i jordens dale 
vor Herre han bærer skjult i sig. 

  
Alle mine kilder skal være hos dig! 
Af dig genfødes skal jord og himmel, 
folks og tungers og stjerners vrimmel 
med alt, hvad jeg evig bar i mig! 
 

Her i årets begyndelse er vi i Helligtrekonger den. Den strækker sig 
over de første to l seks søndage i kalenderåret, a ængig af hvornår 
påsken falder. 
Tiden mellem Helligtrekongers den og fastelavn kalder 
vi forfaste den. Den omfa er de tre søndage Septuagesima (70), 
seksagesima(60) og, fastelavnssøndag også kaldet Quinquagesima 
(50) e er antallet af  dage før påskesøndag. 
Fastelavn er en folkelig verdslig fest, som blev fejret inden fasteperi‐
oden, hvor man skulle forsage verdens goder. Fastelabend eller Fa‐
stelauen betyder fastea en ‐ altså a enen før fasten begynder. I den 
katolske d skulle man rense og "spæge" sit legeme l den store 
påskehøj d, på samme måde som Jesus havde gjort, da han opholdt 
sig i ørkenen i 40 dage. 
På fastelavnssøndag har vi evangeliet om Jesu dåb. Flere steder i 
landets kirker findes denne begivenhed gengivet i kalkmalerier.  Illu-
stra onen viser et af kalkmalerierne i Tingsted kirke. 
Som februar måneds salme har jeg valgt DDS 441: Alle mine kilder 
skal være hos dig. Salmen er central, idet den kny er sig l evange‐
lielæsningen om Jesu dåb på fastelavnssøndag. 

I salmen bevæger vi os fra Det gamle testamente over Jesu fødsel og 
dåb og over Helligåndens udgydelse i pinseberetningen l det evige 
liv ved dernes ende. 
Hvert vers indledes med citat fra Salmernes bog (salme 87,7) i det 
gamle testamente, hvor Gud henvender l mennesket og meddeler, 
at livet, der udspringer af Gud, skal gives mennesket. Grundtvig kal‐
der det for gudsordet i gamle dage. Det blev givet l det jødiske folk, 
som også Jesu mor Jomfru Maria nedstammede fra. 
I vers 2 hører vi om englen Gabriels besøg hos Maria, hvor det bebu‐
des at hun skal føde Jesus. Det gamle ord skal dermed gå i opfyldel‐
se. 

Vers 3 beskriver Jesu dåb i Jordan‐floden, hvor himlen 
åbnes og Guds ord lød: ’Du er min elskede søn, i dig har 
jeg fundet velbehag’. 
Vers 4 henviser l Guds ord, når vi bliver døbt om synder‐
nes forladelse og det evige liv. Med ånds‐badet tænker 
Grundtvig sikkert på Helligånden, der viste sig for apostle‐
ne pinsedag. Ved dåben får vi Helligåndens kra . 
I de to sidste vers hører vi, at skaberværket skal genopstå 
i de sidste der, al ng skal blive nyt. Det liv, vi har fået 
ved dåben, vil også blive skænket os e er døden. Livet 
som var hos Gud fra begyndelsen, vil vare i al evighed.  

Hermed vil den gamle profe  fra Salmernes bog gå i opfyldelse.   
 

Jeus dåb. Kalkmaleri Tingsted Kirke 

Kalkmalerier.dk 
Om kalkmalerier.dk. I mange år har kalkmaleridatabasen lidt under manglende finansiering. Hjemmesiden holdes ved 
lige på frivillig basis. Indtægter der genereres fra dona oner og salg af billeder går l dri en og udviklingen af 
www.kalkmalerier.dk 

Organist Flemming Mørk Pedersen. 
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Er du en hund  
 
efter at 
læse de bedste nyheder  
fra lokalområdet? 
Så læs SOGNEBLADET –  
Eller skriv selv! 
 
 
Sognebladet læses også udenfor om-
delingsområdet samt af alle byråds-
medlemmerne og har fået stor aner-

kendelse. 
 

Annoncer derfor gerne i  
 

 
 
 

 
som omdeles til godt 800 husstande 

og har de billigste 
annoncepriser. Se side 3. 

 
   

Kontakt sb.redaktion@gmail.com   
eller ring 2577 8129 

 

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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Foreningens medlemmer indkaldes til 
 

GENERALFORSAMLING I 
 FORENINGEN SOGNEBLADET 

 
Tirsdag den 21. februar 2022 kl. 19:00 

  i Caféen, Tybjerghus 
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 
 
                                                      
 P.b.v. Johnny E. Sørvin, formand. 
 sorvin.senior@gmail.com 
 
Medlemmer af foreningen er alene de foreninger/institutioner, som beta-
ler kontingent, dvs. har fast aftale mht. sideantal iflg. fordelingsnøglen. 

 
 
 

Sognebladet er vært ved et lille hyggeligt traktement! 
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F   T  F  

Fredag den 17. marts kl. 18.30  

DANMARKS NATIONALRET 
STEGT FLÆSK MED PERSILLESSOVS - 

Pris inkl. kaffe/te & kage: 
Voksne: 125 kr. 
Børn:       60 kr. 

Drikkevarer købes i baren l de sædvanlige populære priser 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

                  Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 

Tilmelding skal ske via tlf/SMS l 5197 7060 
senest torsdag d. 9. marts 
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Følg Tybjergspejderne på Facebook.   

Ledere i Tybjergspejderne 
6 ‐7 år Bævere:  S ne 
8 ‐10 år Ulve: Mikael  
11 –13 år Junior: Me e 
14 ‐17 år Senior: Me e 
 
Gruppeleder i Tybjerg: 
Helge Christensen 
Tlf. 5550 0605. hbc@dlgmail.dk 

Program for Tybjergspejderne 
 
Mødea ener: onsdage kl. 17.30 – 19.00 
på Bjergbakken 26. 4160 Herlufmagle 
Julestue: den 10.12 .2022 kl. 12:00‐14:00 
Store legemester: den 03.02.2023  
Tøndeslagning: d. 22.02.2023. på spejder‐
grunden kl. 17:30  

Nyt  fra  Tybjergspejderne  

Tybjerg spejderne holder tøndeslagning  
onsdag d. 22. 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 velkommen 
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    TYBJERG FORSAMLINGSHUS 

       AFHOLDER GENERALFORSAMLING 
        rsdag d. 14. marts kl. 19:00 

 

    Umiddelbart dere er a oldes generalforsamling i 
 

     Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus. 
 

For begge foreninger gælder: 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag indgives skri ligt l formanden 
senest 8 dage før a oldelse af generalforsamling. 

 
Alle er velkomne. 

Forsamlingshuset er vært ved en let anretning. 
 

Venlig hilsen  
Tybjerg Forsamlingshus 

   www.tybjergforsamlingshus.dk 
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TYBJERGHUS 
 

INDKALDELSE TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
 

 
 
 
 
 
Onsdag d. 15. 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 01.10.2021.-30.09.2022. 
 5. Fremlæggelse af forslag l årsbudget og l årskon ngent. 
 6. Indkomne forslag. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
 9. Eventuelt. 
 

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes l 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingens a oldelse på mail  

maria_alvandi@yahoo.dk   
eller pr. brev l Maria Pedersen, Tingbakken 12, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle. 
 

 ------------------------------------------------ 
 

E er generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. 
Drikkevarer kan købes l caféens normale priser 

 under hele generalforsamlingen. 
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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 

STEF TECH Electric 

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

industrivirksomheder.  

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

Så har du 

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

‐ brug for et overslag eller lbud 

er du velkommen l at kontakte mig 

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester 

Jørgen Egløkke Steffensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille 

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

www.ste ech.dk 

Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.  
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TBC Byg & Anlæg 
 

 Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde 
  

  - tag 
  - udskiftning af vinduer og døre 
             - renovering  

         - til- og ombygning 
  salg og montering af vinduer og døre  
 til fordelagtig pris. 
  

 Ring og få et uforpligtende tilbud 
  
   Tlf. 2045 8856 
          
              Hjelmsølillevej 35 
  4160 Herlufmagle 
  E-mail: timchristensen@live.dk 

HVERDAGSMAD   
Tirsdag den 7. marts - Stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler: 
Cafeen er åben kl. 17.30‐19.30 og maden er klar kl. 17.30. 
 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du a ente maden, hvis du selv medbringer bø er l 
maden 
Børn 0‐1 år gra s, 2‐12 år halv pris. Voksne 70 kr. 
Tilmelding/bes lling skal ske med SMS eller telefonisk l 2167 4483 senest søndag den 5. 
marts kl. 18.00 
  
Vedrørende HVERDAGSKAFFE er disse arrangementer desværre udsat et stykke d, da Søren 
Kagekunstner er blevet forhindret grundet sit primære arbejde.  
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Ravnstrup Sø  
 
 
                         Tur l håret judasøre, træer og buske i vinter lstand og skadeovernatning 
 
Når kyndelmisse slår sin knude – ”Kjørmes Knud” på jysk – er der tradi onelt meget tyst og s lle ved Ravns‐
trup Sø. Men for nogle år siden opdagedes her en meget sjælden svamp, der kun gror på død elm – Håret 
Judasøre. 
Den skyder frem netop om vinteren og lever resten af året som hemmelighedsfuldt mycelium inde i de døde 
elmestammer, som der er mange af e er elmesygen i 1980/90’erne. 
Undervejs vil der blive fortalt om træer og buske i vinter lstand, og vi skal opleve, hvordan husskaderne har 
fundet sig en overnatningsplads i pilekra ene i søens nordende. Måske hører vi en og anden overvintrende 
vandrikse give et skumringsskrig. 
 
Vi slu er af med cowboykaffe i bålhy en, mens vinterna en sænker sig, og natuglen kanske gi’r lyd. 
Og ja – kyndelmisse falder den 2. februar, men kyniske reformatorer sle ede den som helligdag i 1770, så vi 
har må et henlægge fejringen l søndagen e er. 
 
Mødested: P‐pladsen, Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej er beliggende to km vest for Herlufmagle 
mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej l Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet l søen. 
 
Turleder: Frivillige fra arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø. 

Søndag 5. februar 2023 kl. 15:00 - 17:00 
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MARKEDSPLADSEN 
  
Markedspladsen er en køb/
salg/bytte-rubrik for private. 
Her kan I indrykke en lille an-
nonce, dersom I søger noget, 
I vil af med, bytte med, ja 
næsten hvad som helst. Dog 
må levende dyr ikke bortgives! 
 
 
Det er ganske gratis!! Ring el-
ler skriv til redaktionen.  
Tlf. 2577 8129 - mail 
mail sb.redaktion@gmail.com 

Servicespalten 

I denne spalte vil der vises f.eks. vig ge ændringer i 
arrangementer. 
 
Der kan også i sidste øjeblik, før bladet trykkes, komme 
nye oplysninger, som er aktuelle for den pågældende 
måned, og som vil være uaktuelt at bringe i næste må‐
neds blad.  
Men mulighederne er mange, og har læserne/
annoncørerne en pludselig ændring l arrangementer, 
er I velkomne l at kontakte redak onen. 
De e er en gra s service, men selvfølgelig kan der ikke 
her bringes længere indlæg  eller nye hele annoncer. 
Kun korte meddelelser/re elser 
 
Kender I www.glumsø netavis? En meget informa v 
orientering om aktuelle begivenheder -og så er Sogne-
bladet i farver med i sin helhed! 

     Sælges: 

Spisebord af massivt egetræ,  
111cm X 220cm,  
inklusiv 1 plade: 5.000,‐ kr. 
 
Spejl, 70 cm X 185 cm: 200,‐ kr. 
 
Henvendelse: 
Simon Frederiksen,  
Tlf. 5363 9791 
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Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i arrangementerne. 
For nærmere info vedr. arrangementerne henvises l side 2, 

hvor man kan finde de respek ve foreninger. 

OPSLAGSTAVLEN 
Se opslagsskabet uden for Caféen om arrangementer.  

Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om lbud.   
Besøg tybjerghus.dk  Vi er også på Face Book. 

PIXABAY 

 
FEBRUAR 
Søn.   5. Guided tur ved Ravstrup Sø. Se s. 22    Kl. 15:00 P-plads v/Ålehusv. 14a 
Tirs.   7. Vi besøger Matas i Ringsted      AFLYST 
  Suså Husholdn.foren. Se link på tybjerg.info 
Tor.     9. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Ons.  15. Suså Egnshist. Foren. Foredrag v/Michal Mentz  Kl. 19:30 Glumsø Kro 
  Se www. susaaegnshistoriskeforening 
Fre.   17. Fællesspisning i Sandby. Se s. 11     Kl. 18:30 Sandby Fors.Hus 
Søn.  19. Fastelavnsfest. Se s. 9       Kl. 11:30 Tybjerg Fors.Hus 
Tirs.  21. Sognebladets generalforsamling. Se s. 15   Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Ons.  22. Tøndeslagning hos spejderne. Se s. 17    Kl. 17:30 Spejderhytten 
Tor.   23. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Fre.   24. Jensen Madcirkus kommer til byen    Kl. 18:30 Tybjerghus Café 
 
 
MARTS 
Tirs.   7. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 21     Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
Tor.    9. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tir.    14. Tybjerg Forsamlingshus generalforsamling. Se s. 18  Kl. 19:00 Tybjerg Fors.Hus 
Ons.  15. Tybjerghus generalforsamling. Se s. 19    Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Ons.  15. Suså Egnhist.  Foren. Generalforsamling    Kl. 19:30 Glumsø Kro 
Fre.   17. Fællesspisning i Tybjerg. Se s. 16     Kl. 18:30 Tybjerg Fors.Hus 
Tirs.  21. Herluflille Møllelaug. Gen.fors. Se herom i martsbladet Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
Ons.  22. Suså Husholdn.foren. ”Vi besøger Brugskunst by DT”  Kl. 18:30 Håndværkervej 13 
  Se link på tybjerg.info 
Tor.  23. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se i øvrigt kirkens ak vitetskalender på side 6 


