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Hver fugl synger med sit næb…
og svaleunger skriger i kor efter mad!

Alle læserne ønskes en rigtig og glad sommer

FORENINGER & KONTAKTPERSONER
MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI,
TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE

LOKALRÅDET FOR TYBJERG OG OMEGN
www.tybjerg.info
Formand Peter Seedorff
Tlf. 2514 1196. E-mail: pp.seedorff@gmail.com

Formand: Inge Broms. Tlf. 2481 2287
Næstformand: Johnny Sørvin. Tlf. 9395 2355
Kontaktperson: Ib Nordmark. 4037 3803
Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev (fung.)
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Anni Nielsen. Tlf. 2211 4513
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

TYBJERG GYMNASTIKFORENING

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

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

HERLUFLILLE MØLLELAUG

www.tybjerggf.dk
Bo Schou
Tlf. 3237 4269
E-mail: info@schou-handel.dk

TYBJERG OG OMEGNS
FOLKEDANSERFORENING

TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK
Formand Johnny Sørvin
Tlf. 2095 2355

Formand: Bente Sørensen
Tlf.: 2422 8938
E-mail: bentes_583@hotmail.com

SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS

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

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

TYBJERG FORSAMLINGSHUS
www.tybjergforsamlingshus.dk

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

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

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

MØLLEBÆKSALEN

www.moellebæksalen.dk
Formand: Aske Hønborg
Tlf. 2860 6518
E-mail: 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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SOMMER!
Solen skinner (måske lidt for meget af hensyn l afgrøder på marker, i haver samt
reservoir i diverse søer og damme), og det er lyst de ﬂeste af døgnets mer.
De lyse næ er kommer som dispensa on for de lange mørke vinterdage og –næ er, så det er
næsten en ”helligbrøde” ikke at nyde de gode a ener, hvad enten disse bruges i hyggeligt
samvær omkring grillen eller i naturen, hvor na ergalen stadig synger, gøgen kukker og frøer
samt tudser med deres elskovsserenader bidrager l lyden af en sommernat.
Der er for alvor kommet gang i foreningernes ak viteter, inden sommerferien lader arrangø‐
rer og deltagere få et pusterum for at kunne lade op l e ersommerens lbud. Specielt er der
kommet ﬂere lbud på at spise sammen, hvilket under restrik onerne i Covid‐19‐perioderne
var meget begrænset. Og der er ri om pladserne, så der er et åbenlyst ønske om at kunne
mødes over en bid mad og få gode samtaler og la er over bordet.
Der behøver absolut ikke serveres de store røde bøﬀer; en skål med røde jordbær eller nyop‐
gravede danske kartoﬂer med en god sild l er da en himmerigsmundfuld! Og sæsonen for
disse kulinariske lækkerier er så uendelig kort, at den bør udny es!
Sognebladet udkommer som sædvanligt ikke i juli måned og på grund af, at vores trykkeri hol‐
der ferielukket de to sidste uger i juli, vil augustnummeret først udkomme i løbet af den første
uge i august.
Sognebladet sender de bedste ønsker for en fantas sk bragende god sommer l alle
‐ og nu er det blevet is d!
Annegrete

Forside:
Hver fugl synger med sit næb

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

DEADLINE: d. 25. juli 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

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.

Træﬀes bedst rsdag
mellem kl. 10:11
Mandag er fridag

Kontakt Lene Andersen på
mobil 5168 1349
eller på www.tybjergforsamlingshus
for yderligere oplysninger
Med venlig hilsen

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

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

Tybjerg

Tyvelse

Sandby

Vrangstrup

JUNI
10:30 PIAJ

5. Pinsedag

Gunderslevholm. Se side 20

6. 2. Pinsedag

09:00 NN

12. Trinita s
09:00 AMAK

19. 1.s.e. Trinita s
26. 2.s.e. Trinita s

10:30 PIAJ

JULI
10:30 PIAJ

3. 3.s.e. Trinita s

10:30 PIAJ

10. 4.s.e. Trinita s
17. 5.s.e. Trinita s

10:30 PIAJ
10:30 PIAJ

24. 6.s.e. Trinita s
Tyvelse Præstegård. Se side 20

31. 7.s.e. Trinita s
AUGUST

09:00 RMN

7. 8.s.e. Trinita s
10:30 LDJ

14. 9.s.e. Trinita s
21. 10.s.e. Trinita s
28. 11.s.e. Trinita s

16:00 LSAA
10:30 PIAJ

PIAJ: Pia Abery Jacobsen. AMAK: Anne e Kruhøﬀer. LSAA: Lilian Jordan Nielsen.
LJ: Laura Daphne Jensen. RMN: Rikke Milan Nielsen
KONFIRMANDINDSKRIVNING I PRÆSTEGÅRDEN, BIRKELUNDSVEJ 10, 4171 GLUMSØ.
Der vil i år være konfirmandindskrivning den 22. juni kl. 17. I modsætning til tidligere år, hvor forældre og kommende konfirmander kunne komme i et længere tidsrum, kunne jeg tænke mig at have
lidt bedre tid til at tale med konfirmanderne og deres forældre. Derfor foretrækker jeg at se alle dem,
som har mulighed for at komme samtidigt.

Kommende oﬀentlige menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 14. juni. Kirkely, Tybjerg, kl. 18:30
Torsdag d. 11. august, Præstegården kl. 18:30
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SØVANG
Torsdag d. 2. juni kl. 14:00 . Seniorgudstjeneste i Næsby Kirke
Torsdag d. 7. juli. Salmesang og altergang v/sognepræst Anne e Kruhøﬀer.
Torsdag d. 4. august. Salmesang og altergang v/vikar for Anne e Kruhøﬀer.
BIRKEVANG
SALMESANG OG ALTERGANG kl. 10:30
Torsdag d. 2. juni kl. 10:30 v/Gunhild Sky Hastrup (vikar for Lasse Thormann Madsen)
Torsdag d. 7. juli v/sognepræst Lasse Thormann Madsen
Torsdag d. 4 august v/sognepræst Lasse Thormann Madsen
Sognepræst Pia Abery Jacobsen.
Kursus 7.-9. juni. Ferie 10.-19. juni (begge dage inkl.)
Træﬀes bedst rsdag mellem 10 og 11.
Præstens fridag er mandag

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
Måned
JUNI
1. Onsdag

Sted
Møllebæksalen

6. 2. Pinsedag
10 -12. Weekend
14. Tirsdag

Kl.

Ak vitet

18:00 Koncert l fordel for Ukraine. Se s.17
Gunderslevholm. Se s. 19

Møn
Kirkely

Pilgrimsvandring. Se s. 19
18:30 Menighedsrådsmøde

JULI
16. Lørdag

Gurre Slotsruin

10:00 Pilgrimsvandring. Se s. 19

31. 7.s.e.Trinita s

Præstegården

08:30 Morgenbrød i konﬁrmandstuen med e erfølgende
Gudstjeneste i Præstegårdshaven. Se s. 19

AUGUST
11. Torsdag

Præstegården

27. Lørdag

Ringsted

28. 11.s.e.Trinita s

Tybjerg kirke

18:30 Menighedsrådsmøde
14:00 Pilgrimsvandring. Se s. 19
10:30 Gudstjeneste med indvielse af alterdug.

OBS. KURSUS I BRUG AF HJERTESTARTER. SE S. 20!
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Præstens hjørne
Så blev det sommer
E er et skønt forår er det nu blevet sommer. Det er lyst, skoven er sprunget ud ,
og den døde natur sprudler lige nu af alle mulige farver!
Hvert år føles det som et mirakel, når al ng springer ud. Naturen har i månedsvis
været brun og grå og trist, og nu er der ingen ende på farverne.
Det er naturens liv og glæde. Det er næsten ikke l at holde sig indendørs.
Sommeren starter i år med pinsen. Og tradi onen tro er vi nogle pastorater, der går sammen om en stor festlig
fælles gudstjeneste i haven på Gunderslevholm.
Pinsen er en af de vig gste høj der i kristendommen, for her fejrer kristne Helligåndens komme og kirkens fød‐
selsdag.
Pinse falder e er både påske, hvor Jesus blev korsfæstet, døde og genopstod, og e er Kris himmelfart, hvor
han steg l himmels.
Inden Jesus steg l himmels ved Kris himmelfart, lovede han sine disciple, at Helligånden ville komme for at dø‐
be dem og give dem kra l at forkynde det kristne budskab, og det er Helligåndens komme, kristne fejrer ved
pinse.
Pinsen falder syv uger, eller 49 dage, e er påskedag og 10 dage e er Kris himmelfart. Fordi påsken følger må‐
nens cyklus, rykker datoen sig for disse høj der hvert år. Dog falder pinsen al d i maj eller juni.
Pinse stammer fra den jødiske høj d shavuot, der oprindeligt var en høs est. Shavuot har sidenhen fået llagt en
mere teologisk betydning, og nu fejrer jøder, at Moses modtog de bud på Sinaibjerget og slu ede pagt med
Gud. Høj den falder tæt ved pinse.
Da Jesus 10 dage inden steg l himmels, fortalte han disciplene, at de skulle vente i Jerusalem, ind‐
l Helligånden ville komme og give dem kræ er.
Disciplene var alle samlet den dag hvor Helligånden kom. Med ét kom en lyd, der lød som et kra igt vindpust, og
Helligånden viste sig som ildtunger, der fordelte sig på disciplene og gjorde, at de kunne tale sådan, at alle kunne
forstå dem uanset modersmål.
Peter begyndte here er en prædiken l det jødiske folk, hvor han fortalte, at Helligånden var kommet, som det
blev forudsagt i Det Gamle Testamente. Han fortalte også om Jesus og om, hvordan han var den ventede Messi‐
as.
Alle i forsamlingen var overbeviste e er Peters prædiken og spurgte, hvad de skulle gøre. Peter fortalte, at de
skulle lade sig døbe, og det gjorde de. De var tre tusinde mennesker, der alle blev omvendt og dermed kom l at
udgøre den første kristne menighed.
Hvordan fejrer man pinse?
Der er ikke længere nogle stærke folkelige tradi oner forbundet med pinsen, men fra midten af 1800‐tallet var
der mange steder i landet tradi on for at “se pinsesolen danse”. Tradi onen gik ud på, at man skulle se morgen‐
solen, enten ved at stå meget dligt op eller ved at feste igennem hele na en.
Mange kristne høj der forbindes med nogle specielle madtradi oner, for eksempel juleanden, påskelammet og
de varme hveder ved store bededag. I lang d har der dog ikke været nogen madtradi on forbundet med pinse.
Det forsøgte den forhenværende og nu afdøde biskop af Roskilde S , Jan Lindhardt, at lave om på. I et samar‐
bejde med Foreningen Fiskebranchen forsøgte han i 1999 at gøre ﬁsken l pinsens spise, og hvert år kåres pin‐
sens ﬁsk.
Det er ikke helt lfældigt, at det er ﬁsken, der bliver markedsført i forbindelse med pinse. Fisken har nemlig en
central symbolsk betydning i kristendommen.
Fisk hedder på græsk "ichthus". Hvis vi opløser ordet i fem dele, får vi "i", "ch", "th", "u" og "s", som kan udgøre
forbogstaverne l en bekendelse l Jesus: "Iesous, Christos, Theou, Uios, Sotér", en sætning, som vi kan over‐
sæ e som følger: "Jesus Kristus (Messias), Guds Søn, Frelser". For en kristen person eller et kristent samfund bli‐
ver det således en kristen bekendelse at tegne eller male en ﬁsk. I de dlige kristne menigheder var ﬁsken og ikke
korset symbol på Kristus.
Glædelig Pinse!
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SB
40 år

Det stod at læse i Sognebladet maj 1993

Det skal dog bemærkes, at 13 år e er gravøllet var drukket, var savnet af et landsbylaug eller
noget lsvarende blevet så stort, at Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn som en skumfødt
Venus blev s et i Café 21 på Smedebakken d. 6. april 2006. (Red.)

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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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.

CAFÉEN BYDER PÅ HVERDAGSGLÆDER
HVERDAGSMAD
Torsdag den 2. juni serveres der Bu er Chicken med ris og salat.
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 seenest tre dag før.
OBS. DER ER FERIELUKKE FOR HVERDAGSMAD I JULI OG AUGUST

HVERDAGSKAFFE
Onsdag den 15 juni 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.
OBS! DER ER FERIELUKKET FOR HVERDAGSKAFFE I JULI, STARTER IGEN D. 24. AUGUST
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Dansk
Honning sælges
25-/glas
5 for 100,Knud Jensen
Krogsøvej 2
2065 2796

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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Kære medborgere!
Onsdag den 20. april 2022 havde vi generalforsamling i Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn, og lørdag
den 7. maj 2022 holdt vi et kons tuerende møde, hvor undertegnede blev genvalgt som formand. Bestyrel‐
sen har i det sidste par år fået nyere og yngre medlemmer, og det er dejligt!
Desværre har Mai‐Bri Sieben Hansen beslu et at trække sig, men hun har i en del år gjort en kæmpe ind‐
sats, som vi er dybt taknemmelige for, og Mai‐Bri har lovet fortsat at ordne vores hjemmeside og at holde
den ajour. I stedet kan vi så byde velkommen l Katja Faurschou Jensen, og vi glæder os l et godt og frugt‐
bart samarbejde.
Da der nu er to af vores bestyrelsesmedlemmer, nemlig Maiken Vesth og Maria Pedersen, hvor sidstnævn‐
te nu også er formand for Tybjerghus, blev det beslu et at søge et større samarbejde mellem vore forenin‐
ger, blandt andet på kulturelle arrangementer, og danne et bærbart og eﬀek vt udvalgt omkring vores
legeplads. Samarbejdet tænkes forøget gennem det næste halve års d. Vi skal også koncentrere os om at
gøre traﬁkken mere sikker i vort område. Det skulle glæde os, hvis der kom forslag l ak viteter udefra!
Her l sidst: Bestyrelsen har nu følgende medlemmer: Undertegnede Jørn Haaber Chris ansen, formand,
kasserer Anders Madsen, Johnny Sørvin, Katja Jensen, Maria Pedersen, Maiken Vesth, Peter Seedorﬀ. Inge
og Ole Jensen lod sig vælge som suppleanter. Se i øvrigt vores hjemmeside på tybjerg.info.
God sommer!
Venlig hilsen
Jørn Haaber Chris ansen, formand.
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SB
40 år

Det stod at læse i Sognebladet januar 1993
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Det stod at læse på forsiden af Sognebladet febr. 1994

SB
40 år

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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Månedens salme juni: ”100 salmer” nr. 807 Den lange lyse sommerdag

Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet l en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er ﬂyg ge som dselfrø
på sommera envinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Vi er nu inde i juni måned og sommer den, hvor vi har af‐
slu et påske den, den med de mange helligdage. I juni kom‐
mer pinsen, festen for Helligånden. Den ligger 50 dage e er
påskedag. Navnet er aﬂedt af det græske ord pentekoste, der
betyder halvtredsindstyvende. Pinsens liturgiske farve er rød,
symbolet for ånd, ild og blod i overensstemmelse med at vi
fejrer Helligånden og hører beretningen om Helligåndens ild‐
tunger. Illustra onen viser pinseunderet på et kalkmaleri fra
Jetsmark Kirke i Vendsyssel.
Som månedens salme har jeg valgt en af de nyere salmer fra
llægget 100 salmer. Den er skrevet af Lars Busk Sørensen, der
i Den danske salmebog er repræsenteret med tre salmer.
Lars Busk Sørensen har i sine salmer meget fokus på naturen
og Guds gode skaberværk. Naturen er en del af det hjem, vi
som mennesker har fået af Gud. Derfor har vi et ansvar for
både jorden og vores medmennesker.
I hele salmen udtrykkes en stor glæde over den smukke som‐
mer og naturens blomstring. Naturens elementer ses som en
del af Guds skaberværk. Livet og sommeren med dens smukke
natur er udtryk for Guds uendelige kærlighed l os mennesker.
I salmen ses solen og lyset som det livgivende. Lyset var jo det
første Gud skabte og forudsætningen for alt liv. Med ordet
glød antydes det, at kærligheden vækkes og hele livet blom‐
strer.
I vers 2 oplever vi glæden over sommeren og dens naturele‐
menter. Naturen ses som udtryk for Guds nærvær. Træet er
her et billede på livet, der fra de ældste der har det været
symbol på frugtbarhed. I beretningen om syndefaldet fortælles
om to træer, kundskabens træ og livets træ. De er forbundet
med Guds visdom og hans livgivende kra . Flere steder bruges
træet som et billede på menneskers forhold l Gud. I lignelsen
om vintræet er Jesus træet og vi mennesker grenene.

Bølgebruset er også billede på Guds nærvær. I bibelen ses
vinden som et udtryk for Helligåndens kra . I pinseberetnin‐
gen viser Helligånden sig som en susen.
Midt i glæden over sommeren melder tanken sig, om at livet
her på jorden er kortvarigt. På trods af livets korthed, ved vi
dog at Himmeriget venter på den anden side. Den sommer, vi
oplever her på jorden, peger videre mod den evige sommer i
Guds rige. I verset kny es an l lignelsen om hvedekornet,
der må dø for at det kan spire og bære frugt. Et billede på at
Jesu død på korset har givet os det evige liv i paradiset e er
døden. Det skyldes hans uendelige kærlighed l os.
Organist Flemming Mørk Pedersen
Kalkmaleri fra Jetsmark Kirke.
Foto: Kirsten Trampedach, Nationalmuseet.
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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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Åben mølledag
Søndag d. 19. juni 2022
kl. 10-15
Møllelauget glæder sig helt vildt l at
se mennesker (mange) på møllen.
Vi vil derfor gøre alt for, at vores
gæster kan føle sig godt lpas og få en
god dag med mange oplevelser på vo‐
res smukke mølle og i omgivelserne.
I vil blive taget imod med åbne arme,
og vi byder på lidt af hvert l rimelige
priser:





Kaﬀe/kage
pandekager (gør det selv over bålet!)
Riste‐selv‐pølser over bålet
pølser og øl/vand.

PÅ MEGET GLÆDELIGT GENSYN

Skal man træde af på naturens vegne, sker det naturligst ved at beny e vores
solmult

Spejderne hjælper med
bagning af snobrød og
at riste pølser
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Kirkens ak viteter
JUNI
1. juni kl. 18: Fællesspisning og koncert i Møllebæksalen l fordel for ofrene for krigen i Ukraine:
Menu: tradi onel ukrainsk mad lberedt af ukrainske ﬂygtninge. Musik: Peter og Antje Fritsch, trioen, som er
ved at blive husorkester, idet de mødes i Tyvelse og Sandby for at øve sig – Charlo e Dyresberg, Poul Dysgaard
Jensen og Lars Skov Opsahl. Se nærmere på side 17.
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! Li‐
gesom dligere år vil der være boder med mad og drikke, kaﬀe og kage. Og så vil gudstjenesten ligesom dlige‐
re år blive a oldt af præsterne fra de forskellige pastorater, som samarbejder om denne fælles gudstjeneste.
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. april,, men man kan alligevel ringe og forhøre sig. Tilmel‐
ding og betaling l Jeane Jensen på: jeane jensen65@hotmail.com. Mærk mailen: ”mønvandring 2022”. Ger‐
ne mobilepay 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

JULI
16. kl. 10: Pilgrimsvandring ved Gurre Slotsruin og Gurre Sø.
Vi mødes ved slotsruinen og fores ller os, hvordan Valdemar A erdags yndlings slot har set ud. Ligesom det
var lfældet på Vordingborg Slot, har Margrete den første boet på de e slot. Derfra går vi en tur rundt om Gur‐
re Sø. Turen er på ca. 12 km. Vi slu er med at drikke kaﬀe.
31. kl. 8:30: Morgenbrød i præstegården og gudstjeneste i præstegårdshaven.
Den sidste søndag i juli måned har vi beslu et at mødes l morgenbrød og kaﬀe i konﬁrmandstuen kl. 8:30.
Dere er tager vi stolene med ud i haven og holder gudstjeneste i det grønne.
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Hjertestartere i Aversi og Vrangstrup
Med stø e fra Hjerteforeningen i Næstved er der nu opsat hjerte‐
startere ved både Aversi og Vrangstrup Kirke.
Det skulle jo gerne blive l gavn og glæde for os alle sammen, og
derfor indbydes der herved l

Hjerteredderkursus
hvor man får en intro i genoplivning og får basal viden om, hvordan man skal agere, hvis man bliver
vidne l et hjertestop. Disse kurser a oldes
rsdag den 21.06 19.00-19.45 i Kirkely
eller
torsdag den 30.06 19.00-19.45 i præstegården i Tyvelse
Tilmelding er nødvendigt, og det sker l mig, enten på
SMS 2481 2287 eller mail inge.broms@privat.dk
med oplysning om navn og hvilken dag, du gerne vil deltage. Der er plads l max 10, og kommer der
ﬂere lmeldinger end det, opre er vi et kursus eller to mere.
Vel mødt.
Inge Broms
Formand for menighedsrådet

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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Sankt Hans hos spejderne

Tybjergspejderne a older Sankt Hans den 23. juni 2022.
Bålet tændes kl. 19:30, og der vil blive serveret pølser og sodavand.
Kom og vær med l Sankt Hans hos spejderne.
KFUM‐spejderne i Danmark har indgået et samarbejde med jem&ﬁx om naturløb l Sankt Hans,
og Tybjerg spejderne er med ‐ kom og se hvad det går ud på, eller bare kom og se bålet blive
tændt og få en gra s sodavand og pølse.
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.

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

Sommerlejr: I år er vi med på sommerlejr
i Hedeland Naturpark i uge 30.

Følg Tybjergspejderne på Facebook.
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Velkommen på

Nu banker sommeren på, og varmegraderne sniger sig deropad. Det betyder jo, at skoleåret lakker imod enden,
hvilket bliver markeret med skolens tradi onsrige sommerfest d. 16. juni. Igen i år arbejder hver klasse med et
land, og kommer derfor godt ned i både kultur, sprog og ikke mindst mad fra hvert enkelt land.
Også for 9. klasse lakker det imod enden i . deres d på Tybjerg Privatskole. Det er al d vemodigt, men vi er
meget stolte af vores unge mennesker, og vi ønsker dem alt godt på deres videre færd, og sender dem afsted
med dimission d. 22. juni. De unge mennesker har deres sidste afslu ende eksamener i dagene op l dimissio‐
nen.
Hele skolen har sidste skoledag d. 24. juni.
Men inden vi går på sommerferie, skal I da lige se nogle
herlige billeder fra Stø eforeningens diskofest, hvor vo‐
res yngste elever gav den gas! Børn fra de helt nye spirer
(forskolebørn) l 3. kl. dansede, snoldede og hyggede løs
d. 6. maj, og det gik ikke s lle for sig!
Tre gæve gu er fra 6. klasse spillede op l dans, og så ﬁk
den ellers ikke for lidt med både ballondans, stopdans og
ikke mindst limbo, hvor Alma fra 3.kl. stolt løb af med
sejren, som det ses på billedet.

D. 9. juni går det løs igen, hvor cirkus kommer l byen! Skolen har indgået et samarbejde med Cirkus Baldoni,
hvor eleverne deltager i fores llingen. Det bliver spændende at se, hvor super seje cirkusar ster Tybjerg Pri‐
vatskole også kan udklækkes!
Alle fra Tybjerg Privatskole vil ønske alle læsere af Kontaktbladet en rig g god sommer, og vi ses igen søndag
d. 7. august, hvor skolen har første skoledag!
De bedste hilsner,
Tybjerg Privatskole og skolebestyrelsen
Tekst: Julie Kronbach–Andersen. Fotos: Lene Gry Hansen
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STEF TECH Electric
Din lokale elinstallatør, der løser alle el‐opgaver for private kunder, mindre landbrug, erhvers‐ og
industrivirksomheder.
Salg og installa on af samt service på varmepumper.
KMO cer ﬁceret.
Følgende mærker forhandles: Panasonic og Gree
Så har du
‐ et elektrisk problem eller lyst l en uforpligtende el‐snak
‐ brug for et overslag eller lbud
er du velkommen l at kontakte mig

Der ydes 10% fakturarabat ved betaling med kontanter ved afslutningen af en opgave.

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester
Jørgen Egløkke Steﬀensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille
Mobil: 2616 5840, mail: ste ech@surfpost.dk
www.ste ech.dk

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________

Forsikringsmægler
Tlf. 27 57 21 13
Mail: o@danskforsikring.dk

Forsikringsmæglerne DFM A/S

Jeg har så meget at fortælle om dine muligheder,
at der er ikke plads nok her.
Ring og aftal et møde med mig!
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REGLER FOR LEJE AF SOGNEHUSET ”KIRKELY ” I TYBJERG
Menighedsrådet har beslu et, at man kan leje huset, dersom det er ledigt, l følgende ak vi‐
teter: folkekirkelige som f.eks. begravelseskaﬀe, recep on ifm. vielse eller dåb.
Desuden l arrangementer af folkelig art. Der foreﬁndes storskærm og fremviser l ﬁlma e‐
ner.
Dog henvises l Tybjerg Forsamlingshus ved ﬂere end 30 deltagere. I huset er der følgende
køkkenfaciliteter: 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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SB
40 år

Det stod at læse i Sognebladet maj 1985

Det skal lige oplyses, at benzinprisen inkl. afgi er i 1985 var kr. 9,02/liter. (Red)
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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!

Snart bølgerne kornmarkerne, men kender dine
børn/børnebørn kornsorterne?
En sang fra ”De små Synger” hjælper nemt, når
man skal huske hvad, der er hvad.
(Melodien kan høres på YouTube)

Hveden er en
vig gpeter,
er skaldet, tæt og tyk.

Havremandens klokker
ringer, når han rokker.

Rug har ikke nær så lang og

ﬂot paryk som byg.
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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.

JUNI
Ons. 1. Ukraineaften. Se s. 16
Tor. 2. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 9
Søn. 5. Grundlovsmøde med div. politikere
Fre. 10. Jensens Madcirkus
Ons. 15. Hverdagskaffe i Caféen. Se s. 9
Lør. 11. NABODAG i Aversi Faldskærmsklub. Se s. 9
Fre. 17. Jubilæumshøjtidelighed på Assendrup. Se s. 13
Søn. 19. Åben Mølledag. Se s. 18
Tor. 23. Sankt Hans i Tybjerg. Se s. 17
Tor. 23. Sankt Hans hos spejderne. Se s. 22

Kl. 18:00 Møllebæksalen
Kl. 17:30 Tybjerghus Café
Kl. 11:00 Broksø Gods
Kl. 18:30 Tybjerghus Café
Kl. 14:00 Tybjerghus Café
Kl. 12:00 Tornelundsvej 8
Kl. 11:30 Assendrup Hovedgaard
Kl. 10:00 Herluflille Mølle
kl. 18:00 Tybjerg Fors.Hus
Kl. 19:30. Bjergbakken 22

JULI
Fre. 29. Jensens Madcirkus

Kl. 18:30 Tybjeghus Café

AUGUST
Søn. 7. Tybjerg Privatskole starter det nye skoleår.
Ons. 10. Udflugt til Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby. Se s. 21

Fra kl. 08:30 -ca. 17:00

For kirkelige arrangementer udover gudstjenester se s. 6

PIXABAY

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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