
  

 

42. ÅRGANG                NR. 2 

                       KONTAKTBLAD  
FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY -VRANGSTRUP 

MARTS 2023 

Et par vigtige datoer i marts: 
 

Jævndøgn d. 20.  
Nu starter foråret til glæde for alle! 

 
Sommertid starter d. 26.  

til glæde for nogle og irritation for andre! 
 

GLÆDELIG FORÅR 
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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. marts  kL. 20:00 
TRYK:  Sangill Grafisk, Holme‐Olstrup 

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside:  
 

Gæslinger  
 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

Nu lysner det! 
 

‐ i hvert fald når der tales om dagenes ltagende lysmængder, og vi‐
denskabeligt bevist virker disse opmuntrende på vores humør og 
sæ er skub i den indre energi.  
 
Forår er det egentligt først, når vi kommer l jævndøgn d. 20. marts, hvor dag og nat er 
lige lange  og dagene forlænges ind l sommersolhverv i juni, men det er der heldigvis 
længe l. 
 
Selv om det er marts måned, vi netop er gået ind i, skal der allerede her lø es sløret 
for, at Tybjergspejderne i april a older deres 40-års jubilæum!  De e højdepunkt vil 
blive fejret på bedste vis, og herom kan læses lidt i de e nummer af bladet, mens det 
store udførlige program offentliggøres i næste måned. 
 
”Nu er dagen  fuld af sang”, lyder en gammel sang, og her hentydes l alle sangfuglene, 
som vi nyder at ly e l. Har man selv lyst l at bryde ud i sang sammen med andre, så 
er der gode muligheder  lige om hjørnet. F.eks. er Seniorgudstjenesten vendt lbage, 
og der arrangeres flere sanga ner i kirkerne rundt om i pastoratet. Se siderne 6‐7 her i 
bladet og bliv inspireret. Husk, at der kan bes lles kirkebil, dersom man  ikke selv kan 
transportere sig l arrangementer, som a oldes i kirkeligt regi. 
 
Det spæde forår byder på mange udendørs glæder , og er vejret ikke lige l det, så er 
der en mængde gode indendørs lbud, som lokker! 
                                    
                                                                      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 

KMB: Karen Marie Bøggild. * Seniorgudstjeneste. Se . 7. ** Aftensang i Sandby  - se s. 6 

     Aversi    Tybjerg    Tyvelse    Sandby      Vrangstrup  

Marts            

  2. torsdag   14:00 KMB*        

  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 bud.dag   10:30 KMB        

April:            

 2.  Palmesøndag      10:30 KMB      

 6.  Skærtorsdag        18:30 KMB    

 7.  Langfredag   10:30 KMB        

 9.  Påskedag              10:30 KMB  

10. 2.Påskedag 09:00 KMB          

16. 1.s.e. Påske   10:30 KMB       

23. 2.s.e. Påske 10:30 KMB          
30. 3.s.e. Påske         09:00 KMB    

HERLUFSHOLMKORET 
 synger foråret ind i Tybjerg Kirke, torsdag den 30.3.2023 kl. 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigent Per Riis og pianist Phil Nice vil sammen med det 4‐stemmige kor komme foråret og som‐
meren i møde, med udvalgte klassiske og nyere salmer og sange. 
Organist Flemming Pedersen medvirker på orgel, og der vil være et par fællessalmer, hvor publi‐
kum kan være med.  

Alle er velkomne, og der er gra s adgang 
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SØVANG 
Torsdag d. 2. marts  kl. 14:00 SENIORGUDSTJENSTE I TYBJERG KIRKE  

v/sognepræst Karen Marie Bøggild. Se s. 7 
 
 

BIRKEVANG  
Torsdag d. 2. marts  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.  

 
 Kirkens aktivitetskalender 

  

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

Kons tueret sognepræst Karen Marie Bøggild 
Mandag er fast fridag 

 

 Sted Kl. Ak vitet 

 Marts       

 02. Torsdag  Tybjerg Kirke 14:00 Seniorgudstjeneste.  Med besøg fra Søvang. Alle er hjerteligt velkomne. 

 08.  Onsdag Sandby Kirke 19:00 A ensang.       Se  nederst på siden 

 16.  Torsdag Præstegården 18:30 Offentligt Menighedsrådsmøde. 

 30. Torsdag Tybjerg Kirke 19:00 Koncert med Herlufsholmskoret.    Se side 5 

 April       

 12. Onsdag Kirkely 18:30 Menighedsrådsmøde. 

 20. Torsdag Tyvelse Kirke 19:00 Sanga en.  Se side 7 
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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 

  
                      Seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke 
          torsdag d. 2. marts kl. 14:00 

 
 
 
 
E er lang ds pause med seniorgudstjeneste i Tybjerg Kirke indbydes sammen med nogle af 
beboerne fra Søvang i Glumsø  igen l en god og hyggelig e ermiddag.  
Vi starter med gudstjeneste ved Karen Marie Bøggild, og dere er serveres kaffe med lagkage i 
Kirkely, hvor der også vil være mulighed for sammen at synge nogle salmer og sange fra Høj‐
skolesangbogen. 
    Alle er velkomne, og der er gra s adgang 

 
 
 

 
Sanga en i Tyvelse Kirke den 20. april kl. 19.00 

  
Torsdag den 20.april kl. 19 indbydes l salmesangsa en i Tyvelse kirke. 

På programmet står forårets og påske dens dejlige salmer og sange. 
  
Foruden salmebogen vil vi også synge fra Tillægget 100 salmer, som er meget a oldt i landets kirker. 
Her skal vi møde salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner og Iben Krogsdal. 
Desuden skal vi synge fra Højskolesangbogen, hvor vi bl.a. skal møde Carl Nielsens dejlige sange. 
  
Undervejs vil vi høre fortællinger om salmedigtere og komponister og deltagerne har mulighed for at 
byde ind med sangønsker 
. 

Der bydes i a enens løb på en kop kaffe/te og alle er velkomne. Gra s adgang 
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Velkommen på 

Kære alle forældre på Tybjerg Privatskole 
 
Hermed indkalder vi jer alle l to generalforsamlinger på skolen onsdag den 22. marts 2023. 
Først vil vi gerne se jer alle l Stø eforeningens generalforsamling kl. 18.30. 
Dernæst følger Tybjerg Privatskoles generalforsamling kl. 19.00.  
I mellem de to generalforsamlinger er der mulighed for at forsyne sig med kaffe/te/vand og muligvis 
lidt sødt l ganen. 
Dagsorden vedr. skolens generalforsamling er på modstående side. 
Det er muligt at sende indkomne forslag l skolens generalforsamling, og disse skal være bestyrelsen 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på skri  via Forældreintra. 
Indkomne forslag offentliggøres umiddelbart e er fristens udløb ved opslag på Forældreintra. 
E er den 8. marts 2023, som er sidste frist for indkomne forslag, udsendes endelig dagsorden, samt 
bilag. 
Her følger også dagsorden for Stø eforeningens generalforsamling.  
 
Mange hilsner  
Maria Pedersen                                  
Formand skolebestyrelsen 
 
Anja Sørensen 
Formand Stø eforeningen 

Dagsorden l Stø eforeningens generalforsamling  
Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 18.30 

på skolens Torv 
 
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
6. Valg af 2 bilagskontrollører og 1 suppleant  
7. Eventuelt  
 
Forslag l dagsordenens pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin‐
gen. Fremsa e forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
 

Umiddelbart e er generalforsamlingens afslutning mødes den nyvalgte bestyrelse 
 l et kort kons tuerende møde. 
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Dagsorden l generalforsamling for Tybjerg Privatskole 
onsdag den 22. marts 2023 kl. 19:00 

på skolens Torv 
 1. Valg af dirigent 
 2- Fælles beretning fra skoleleder og bestyrelsesformand. 
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab l orientering 
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for 2023 l orientering 
 5. Strategiplan 2023 

Præsenta on af nyt indsatsmål og opsamling på handlingsplan 2022 samt handlingsplan for 2023 
Til orientering. 

 6. Afskaffelse af søskendegaran  
For at sikre skolens frem dige økonomiske fundament ønsker bestyrelsen at komme tæ ere på 
et samlet antal, på 200 elever. 
De e tænker bestyrelsen at gøre ved at afskaffe søskendegaran en, for derved at kunne gøre 
brug af de to pladser l nye gode elever, uanfægtet om det er søskende eller ej. 
Søskendegaran en bor alder på alle klassetrin gældende fra 1. klasse. 
I spire‐perioden og børnehaveklassen vil antallet fortsat være 20 elever pr. klasse. De e gøres for 
at sikre muligheden for at kunne lbyde plads l eventuelle børn der skal gå børnehaveklassen 
om. 
Til orientering og drø else. 

 7. Valg l bestyrelsen:  
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for to år: 
‐ Anja Skov Sørensen, Katja Faurschou Jensen og Lars Gudbergsen er på valg og genops ller. 

        Der skal vælges 2 suppleanter. 
        Pia Quaade og Meavi Kjærgård genops ller. 
 8. Præsenta on af brugerundersøgelse 2023  
 9. Indkomne forslag – deadline 8. marts 2023 
10. Eventuelt 

Umiddelbart e er generalforsamlingens afslutning mødes den nyvalgte bestyrelse  

l et kort kons tuerende møde. 

FORENINGEN SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS AFHOLDER 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

TIRSDAG D. 14. MARTS KL. 19:30 
i husets lille sal 

Dagsorden i henhold l vedtægterne 
Alle er velkomne, og der er serveres et lille traktement e er generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen  
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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 

 
Møllelauget orienterer lidt om  
forårsak viteterne i Herluflille Mølle 
 
 

Tirsdag d. 21. marts generalforsamling i Kirkely kl. 19:00. 
I uge 11 kommer to frivillige 1.‐G’er fra Herlufsholm. De skal primært lave en introvideo og 
desuden træne de gamle møllenisser i begå sig på diverse elektroniske pla orme. 
Tirsdag d. 18. april får vi dejligt travlt igen. Søvang besøger møllen, og Cathrine Riegels Gud‐
bergsen kaster glans over arrangementet! 
I weekenden d. 13.‐14. maj byder vi på familiedag kl. 10‐15, og MC Hanen sommer, synger og 
spiller guitar om lørdagen kl. 13:00. 
Søndag d. 18. juni er der Åben‐mølle‐dag kl. 10‐15.  
 
Der vil løbende blive orienteret nærmere om de enkelte arrangementer! 
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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 
 
Lørdag d.  15. april. 40‐års jubilæum fejres 
ved hy en på Bjergbakken fra kl. 14:00 
Program for dagen følger i næste måned. 
 

Nyt  fra  Tybjergspejderne  

                            
                       40 år som spejdergruppe i Danmark.  
 
I november 1982 var der 4 ledere: Svend, Bodil, Tea og Helge, der sa e sig sammen. De ville starte 
en ny spejdergruppe, der byggede på sammenhold, kammeratskab og spejdersport.  
De ville udfordre børn, så de blev dyg ge spejdere. 
Korpssekretær Jørgen Holt blev inddraget, og et forældremøde blev a oldt i januar. Det gav to 
ledere mere: Jens Peter og Conny og en stor flok ulve og spejdere. Der var over 25 børn. 
 

Der blev også valgt et grupperåd, og d. 12‐4‐1983 blev vi godkendt som Tybjergspejderne 
 

Vi havde sat os nogle høje mål om at gøre spejderne dyg ge, så i foråret 1983 kvalificerede to af 
vores patruljer sig l finalen i L.P.K (DM i spejder); det blev l en 3. plads og en 12. Plads. De føl‐
gende år har vi deltaget i finalen 8 gange. I 1987 en 2. plads og i 2012 vandt vi DM i spejder.  
 

Ved første mønstring/Skovmandsøksen i november 1983 var vi 37 spejdere. 
 

Vores møder blev holdt på Suså Auto, Tybjerg skole, Bodils blomster. 
Vi havde en stor flok forældre der var med l at skaffe penge. Der blev strikket spejderdukker, la‐
vet juledekora oner, samlede flasker og aviser, og vi a oldt hy efest.  
Da vi holdt 10 års jubilæum, indviede vi vores hy e på Bjergbakken 26. 
 

Tybjerg spejderne fejrer 40 års jubilæum d. 15 april i spejderhy en på Bjergbakken 26  
                                                     Tybjerglille bakker.  
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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 
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Månedens salme marts DDS  498 Gud, e er dig jeg længes 
  

Gud, efter dig jeg længes, 
når jeg af synden trænges, 
til dig står al min lid: 
Jeg på dit ord, o Fader, 
på nåden mig forlader, 
o Herre, vær mig mild og blid! 

 
Mit hjerte gøres bange 
for mine synder mange, 
dog Jesus er min trøst: 
jeg tror ham vel for alle, 
han vil mig ej undfalde,1 
han har mig med sit blod forløst. 

 
Stor fristelse jeg finder, 
og hårdt mig synden binder, 
Gud, hjælp derfra mig ud! 
I døden som i live 
lad mig fortabt ej blive, 
og evig priser jeg min Gud! 
 
Du livsens Herre kære, 
min Jesus vil du være, 
livsaligt er dit navn. 
Min frelser, Jesus milde, 
du ej fra mig dig skille, 
du altid er min trygge havn! 

 
Gud Fader, som mig skabte, 
tæl ej mig blandt fortabte, 
mit håb er sat til dig: 
Guds Søn, som mig forløste, 
din hjælp mig altid trøste, 
styrk det, du har begyndt i mig! 

 
Du, Helligånd, mig råde, 
giv visdom mig og nåde, 
giv lykke, gode råd: 
I kaldet flittig være, 
mit kors tålmodig bære, 
giv mig i Himlen del og lod! 

Med marts er vi nu inde i faste den, den d hvor vi forbereder os l 
påskehøj deligheden. Fasten starter med askeonsdag, der falder i 
ugen e er fastelavnssøndag. Den varer således 40 dage, når man 
fraregner søndagene.  
Navnet askeonsdag stammer lbage fra den katolske d. Asken er i 
bibelen symbolet på ildens rensende og lutrende virkning. 
Dagen fejres fortrinsvis i de katolske lande, idet den stammer lbage 
fra oldkirken. Den er dog afskaffet som officiel helligdag herhjemme. I 
de senere år har enkelte folkekirker dog fejret askeonsdag. 
Faste den var en forberedelses d l påskehøj den, hvor man må e 
gennemgå en renselse, bl.a. ved at a olde sig fra at spise kød. 
 
Senere i marts har vi Maria bebudelsesdag, der falder 5.søndag i 
fasten og er én af årets betydeligste helligdage. 
Illustra onen viser et kalkmaleri fra Keldby kirke på Møn, hvor englen 
Gabriel besøger Maria.  
 
Som marts måneds salme har jeg valgt salmebogens nr. 498: Gud 
e er dig jeg længes. Salmen er skrevet af Hans Christensen Sthen 
(1544‐1610), der er én af reforma ons dens betydeligste salmedig‐
tere. Han var skolemand og præst, først rektor i Helsingør, senere 
præst og provst i Malmø. 
Hans navn er særlig kny et l den megen bønne‐ og andagtsli era‐
tur, der var kendetegnende for reforma onens århundrede  

Hans Sthens hovedværk ’En liden vandrebog’ stammer fra 1589, hvor 
nærværende salme findes. Det var ikke en salmebog i tradi onel for‐
stand, men en blanding af bønner, sange, leveregler, der skulle være 
ny ge i alle livets forhold. Salmerne er inderlige og tungsindige. 
Denne inderlighed viser sig også i salmen. Den er præget af llid l 
Guds barmhjer ghed og lgivelse for vores synder. I de første tre 
vers er mennesket bange og føler sig skyldig grundet sine mange syn‐
der. Han håber på Guds nåde. Han erkender overfor Gud sine mange 
synder. Dog ved han, at Jesus ved sin død på korset har skænket os 

Salmens anden del (vers 4‐6) er en bøn 
l den treenige Gud. Først bedes om at 

Jesus al d vil være hos os, dernæst at vi 
ikke må fortabes, men bevare fælles‐
skabet med ham.  

I sidste vers henvender salmedigteren sig l Helligånden om at skænke os et godt liv, fuld af lykke og visdom, så 
vi derved må finde styrke l udføre vores pligter og arbejde (vores kald) og l at bære modgangen (korset).  
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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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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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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F   T  F  

Fredag den 17. marts kl. 18.30  

    DANMARKS NATIONALRET 
      STEGT FLÆSK MED PERSILLESSOVS - AD LIBITUM! 

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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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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    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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Indkaldelse l ordinær generalforsamling 
mandag den 20. marts 2023 kl. 1900 

 
i Café Tybjerghus, Smedebakken 

 
Dagsorden ifølge vedtægternes §6: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens supplement l beretningen. Beretningen kan ses i Sognebladet marts 2023 
3. Det reviderede 2022‐regnskab forelægges l behandling og godkendelse. 
4. Forslag l ”Budget 2023” forelægges generalforsamlingen. 
5. Valg l bestyrelsen: På valg er Lone Paaske og Jørgen Anton Andersen 
6. Valg af suppleant: På valg er Steen Sepstrup 
7. Valg af revisorer. På valg er Jørn Haaber Chris ansen 
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

skri ligt være formanden i hænde senest den 13. marts 2023. 
9. Eventuelt. 
 
E er generalforsamlingen byder vandværket på lidt smørrebrød med ledsagende drikkelse. 
Med venlig hilsen og på gensyn. 
 
BESTYRELSEN 
 

   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

Bestyrelsens beretning 
 
Kære forbrugere 
Hvis nogen skulle være i tvivl, så har vi i vandværkets bestyrelse al d lstræbt at lade det gode humør og et posi‐

vt livssyn danne grundlaget for en op mis sk tro på, at vi l alle der kan levere rent drikkevand l vore forbru‐
gere. Og naturligvis økonomisk overkommeligt. De e l trods for de udfordringer og det pres, som vores grund‐
vand er sat under i disse år med en stadig større risiko for forurening af menneskehedens vig gste ressource. 
Når vi for den lader øjnene glide rundt i verden omkring os, kan det imidler d være vanskeligt at få øje på posi‐

vitet og op misme. Til trods for, at ”det gode” trods alt er fremherskende på Moder Jord, så er det fortsat en 
håndfuld ”galninge”, der sæ er den verdenspoli ske dagsorden med deraf følgende kaos, ulykke og ustabilitet. 
Det forgangne år begyndte ellers nogenlunde op mis sk. Coronaen så endelig ud l at ville slippe sit greb om 
samfundet, og de snærende restrik oner begyndte så småt at blive ophævet. Alt så nogenlunde lyst og lforla‐
deligt ud, 
lige ind l ”en despot i spidsen for et sygt regime i Moskva” blev ramt af storhedsvanvid og overfaldt en fredelig 
nabo (igen) med en forkvaklet forklaring om at ville befri nabolandet for nazis ske elementer. Mon ikke der sna‐
rere var tale om en syg fores lling om Sovjetunionens genfødsel!! 
Endnu engang blev Europa kastet ud i en væbnet konflikt, og det var som bekendt starten på en lavine af uheldi‐
ge følger, der først og fremmest ramte forsyning af gas og olie med en stærkt afsmi ende effekt på el‐priserne 
og ikke mindst på infla onen. Både privat‐ og verdensøkonomien var sat under gevaldigt pres. Vi ved alle, hvor‐
dan 2022 er forløbet, og det er trods alt glædeligt at konstatere, at sammenholdet, viljen l at hjælpe Ukraine 
samt op mismen i både EU og NATO har gjort en forskel, og i skrivende stund lsyneladende har overkommet 
de værste følger, som krigen har afstedkommet. Trist er det dog, at det sidste skud endnu ikke er affyret, og at 
landet og befolkningen fortsat lider under tyranniet fra øst. 
Lad det være en påmindelse om, at sammenhold gør stærk, og at det er vig gt at finde det lyse og det posi ve i 
livet, selv om det l der kan være vanskeligt at overskue eller forstå, hvorfor virkeligheden er, som den er. 
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Værkets dri   
I lighed med sidste år ses både en glad og en sur smiley. 
Den glade er selve værket med pumper, filtre, belu ning m.m., og bortset fra almindeligt vedligehold, har der 
ikke været noget at udsæ e på værket, der trofast producerer og leverer rent drikkevand l forbrugerne. 
På baggrund af situa onen i Ukraine med risiko for udslip fra landets store atomkra værk og ikke mindst Pu ns 
evindelige raslen med atomsabelen, beslu ede bestyrelsen at forsyne vandværkets kompressor med et atomfil‐
ter. Beslutningen er truffet i erkendelse af, at det omkringliggende samfund er oppe imod en tåbe, der i yderste 
konsekvens vil kunne mistænkes for at tage alle midler i brug for at nå sine mål.  
Forsyningssikkerheden fra værk l forbruger i lfælde af svigt i el‐forsyningen l værket er i denne sammen‐
hæng sikret så godt, som det overhovedet har været muligt. Blot l behagelig orientering. 
Den sure er desværre en bekostelig en af slagsen. Gennem sommeren konstateredes et stadigt s gende vand‐
forbrug, der ikke umiddelbart kunne findes en fornu ig forklaring på, og som derfor fik os l at mistænke et 
brud, som værende synderen. Det viste sig at være en korrekt antagelse, men ledningsbruddet blev, trods lang 

ds lækagesøgning, først lokaliseret l en adresse på Tybjerglillevej i midten af august. Over en længere periode 
var der strømmet ca. 25 m3 vand ud i jorden dagligt. Lækagesøgning og repara on af bruddet beløb sig l ca. kr. 
50.000 + el‐forbrug. 
Ja, hamrende ærgerligt, og lsvarende bruddet i 2021, hvor det var et gammelt jernrør på Hæggerupvej ved 
Smedebakken, der var synderen. 
Ingen af disse gamle jernrør fremgår af ledningsregistreringen, og vi var derfor ikke vidende om deres eksistens. 
Lad os bede l de højere magter om, at de e var den sidste ubehagelige overraskelse af den slags. 
 
Årsforbrug 2022 

Til forsyningsområdets 219 husstande er der i 2022 udpumpet 23.211 m3 vand incl. lækage, og med et effek or‐
brug på 24.019 kw/t. 
Forbruget viser et fald i forhold l 2021, men faldet kan ikke fastsæ es nøjag gt på grund af den omtalte læka‐
ge, hvor det er vanskeligt at aflæse, hvor meget vand, der er gået l spilde. 
Sikkert er det dog, at det reelle fald i forbruget er markant, og at det med stor sandsynlighed skyldes den økono‐
miske udvikling i de private husholdninger, der har fået forbrugerne l at spare på vand og ikke mindst el l bru‐
sebadet. 
 
BNBO BoringsNære Besky elsesOmråder  
Med fare for at nogen skulle føle sig krænket beklager vi dybt de anførte symboler, men det er fak sk sådan vi 
føler omkring BNBO. Og vi er ikke den eneste vandværksbestyrelse, der har den opfa else. 
Summen af tåbelige beslutninger, der udspringer fra Chris ansborg synes at være konstant. Måske ikke så me‐
get lovgivningen i sig selv, men mere måden, hvorpå loven implementeres. Egentlig understreger det vel bare, at 
poli k og sund fornu  ikke nødvendigvis behøver at have noget som helst med hinanden at gøre. Måske snarere 
tvær mod. 
Sigtet med loven er sådan lidt firkantet sagt ”at sæ e en stopper for udledning af skadelige stoffer i naturen med 
risiko for forurening af drikkevandet og dermed en fare for folkesundheden samt indføre sprøjteforbud nær vand-
boringer”. Loven, som er nødvendig, blev vedtaget af den borgerlige regering i 2019 og blev påbegyndt imple‐
menteret i den forrige regering. Og det er så her, at kæden hopper af i de private vandværksbestyrelser. 
Alt har nemlig en pris. BNBO har også en pris. Problemet er bare l vores slet skjulte forargelse, at regningen 
havner hos vandværkerne og dermed hos jer, kære forbrugere. 
Det forholder sig nemlig således, at landbrugerne skal kompenseres for det dri stab, som de i frem den sprøjte‐
fri marker bliver et resultat af, og da staten lsyneladende ikke er l sinds at yde kompensa on l landbrugerne, 
er regningen for gildet behændigt tørret af på vandværkerne. Smart men usmageligt beslu et af vore folkevalg‐
te poli kere, som ligeledes i loven har bestemt, at det er vandværkerne selv, der skal stå for al forhandling om 
frivillige a aler og fastsæ else af kompensa onens størrelse med de respek ve lodsejere, samt i lgi  her l 
a olde udgi en l landmåler l bestemmelse af arealets placering i forhold l BNBO og nglysning i samme 
forbindelse.  
Hvis nogle poli kere oplever manglende respekt for deres arbejde, så er der e erhånden særdeles mange gode 
forklaringer på det faktum. At poli kerleden er støt s gende i samfundet, er både forståeligt og forventeligt. 
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Prisen for landmåleren og nglysning kendes ikke på nuværende dspunkt, men vil nok nærme sig kr. 40.000. 
Ved udgangen af 2022 har vi indgået a ale med Tybjerggaard om leje af 4 ha jord syd for Tornelundsvej l en 
årlig lejepris på kr. 25.000. Desuden er der indgået a ale med lodsejer Ole Thorsen om køb af ca. 1.100 m2 
jord omkring boringen syd for Tornelundsvej. Pris ca. kr. 20.000.  
 
Økonomi  
Det er desværre kun blevet l en sur smiley. Der er dog ikke tale om, at vi er på vej ned i den økonomiske af‐
grund. På ingen måde, men det ville være synd at påstå, at økonomien i det forgange år er gået vores vej. Der‐

l har der været lidt for mange uforudsete begivenheder, som vi ingen indflydelse har ha  på. 
Indtægterne har været 10.000 kr. mindre end budge eret, men de store syndere i dri sudgi erne er de vold‐
somme merudgi er l drivkra  (el), repara oner og vedligeholdelse (lækagen) samt ekstraordinært store 
udgi er l vandanalyser, hvilket samlet bringer dri sudgi erne op på ca. kr. 279.000 mod budge ets kr. 
152.500, og altså en forøgelse på ca. kr. 127.000. Øv, øv. 
Årets dri sresultat ender med et overskud på kr. 19.014,39 før afskrivninger. Da vi har valgt at afskrive med 
kr. 158.000, bliver  
årets dri sresultat kr. ‐138.985,61 e er afskrivninger. 
For så vidt angår udgi erne l drivkra , er der i budge et for 2023 naturligvis taget højde for de e med en 
betragtelig forhøjelse l følge. 
Det reviderede regnskab kan ses i sin helhed her i Sognebladet. 
Opmærksomheden henledes dog på, at Budget 23 for så vidt angår Indtægter endnu ikke er udfærdiget, da 
grundlaget for budge et endnu ikke er kendt fuldt ud. Det forventes dog at være på plads l forelæggelse 
på generalforsamlingen. 
De udgi er, som BNBO har påtvunget os, skal naturligvis finansieres. Da vi i skrivende stund er tæt på deadline 
i Sognebladet og endnu ikke har det fulde overblik over disse udgi ers størrelse, har bestyrelsen endnu ikke 
lagt sig fast på, hvordan eengangsudgi en l jordkøb, landmåler, nglysning m.m. skal finansieres. Da vi imid‐
ler d har sat os for, at udgi en skal påvirke den enkelte forbrugers privatøkonomi mindst muligt, hælder vi 
nok l den løsning, at beløbet skal finansieres langfristet via Kommunekredit, hvis muligt. 
Nødvendig taks orhøjelse. 
Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at vi på baggrund af det beskrevne desværre ser os nødsa‐
get l at hæve vandtaksterne. På samme måde som budge et, har vi endnu ikke fuldt overblik over, hvor me‐
get s gningen bliver, da vi også her mangler at se de endelige tal, som skal danne grundlag for forhøjelsen. Til 
beroligelse kan vi dog med nogenlunde sikkerhed sige, at taks orhøjelsen vil være i den lille skala og langt fra 
den eksplosive s gning, som energiområdet har oplevet. Selv om mange husstandes privatøkonomi er under 
pres, tør vi godt love, at taks orhøjelsen vil være overkommelig. 
Vi satser stærkt på, at taksterne kan være på plads inden deadline for Sognebladet April, hvor de da vil blive 
offentliggjort inden vandafgi en skal betales i april. 
 
Vandkvalitet 
Endelig et emne, vi kan glæde os ved! 
Vi har pligt l en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten. Og det gør vi med glæde og lfredshed 
vel vidende, at rent drikkevand e erhånden ikke længere er en selvfølge. Vi er meget taknemmelige for, at 
vores lille vandværk stadig kan producere vel nok noget af landets reneste og mest velsmagende drikkevand. 
De e er dog udelukkende be nget af, at ALLE tager et fælles ansvar og passer på vores drikkevand. 
Vi foretager screeninger sideløbende med de lovplig ge udtagelser af prøver l analyse, og i løbet af 2022 er 
der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgi er, ætser, irriterer, giver 
kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundheden. Det er vand og kun vand, 
der bliver tappet fra vandhanen. 
Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vig ge mineraler og salte, der 
giver vandet den smag, som vi alle sæ er så stor pris på. 

   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  
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PIXABAY 

Afslutningsvis skal bestyrelsen understrege følgende: 
Som anført under afsni et om BNBO vil vi gerne gentage og fremhæve, at loven omkring BNBO er både rig g 
og nødvendig, hvis det da ikke allerede er for sent. Det er ikke loven men derimod præmisserne, der er helt 
hen i vejret og uden for al sund fornu . Risikoen (eller sandsynligheden om man vil) for at vores kostbare drik‐
kevandsressourcer bliver forurenet er desværre stadigt s gende, og det afsløres med al tydelighed og bekym‐
ring i takt med, at flere og flere boringer konstateres forurenet. Hvem bliver den næste i rækken?? 
Poli sk burde der have været grebet ind for mange år siden. Det er jo ikke en ny situa on, vi i disse år er vidner 

l. Det paradoksale er bare, at BNBO langt fra er lstrækkeligt og langt fra vidtrækkende nok l at besky e 
vores drikkevand. Der l er området alt for lille, idet de vandførende lag, hvorfra vi henter vores drikkevand, 
strækker sig mange kilometer ud fra boringen. Det er man fra poli sk hold vidende om, men har for nuværen‐
de valgt ikke at reagere eller handle på. Man lader åbenbart stå l i en (muligvis) naiv tro på, at problemet løser 
sig selv og forsvinder. Men det er nok sådan man agerer, når man som poli sk beslutningstager færdes i en 
”verden”, der er så isoleret og besky et og markant forskellig fra ”den virkelige verden”, hvor det virkelige liv 
leves. Vi kan vel konstatere, at uden poli sk vilje er der heller ingen vej. 
Tybjerglille Bakker Vandværk er i almindelighed upoli sk, men vi vil al d forbeholde os ret l at have en poli sk 
mening og lade den komme l udtryk, når tåbelighederne og uhensigtsmæssighederne bliver for overvælden‐
de, som lfældet desværre er i øjeblikket. 
Vi har ikke l hensigt at ”lægge nogen for had”. Ej heller poli kere og hvad deraf følger. 
Det klarer de såmænd ganske glimrende selv. 
 
Beretningen 2023 er så småt ved at skulle afslu es. Ordvalget har været mere harsk, end vi dligere har været 
vant l, men omstændighederne omkring året, der er gået, har på mange parametre desværre også adskilt sig 
væsentligt fra dligere. På den dårlige måde. 
Det er d at se fremad. Inden vi ser os om er det forår med alt, hvad foråret bringer af lys, varme, energi og nyt 
liv i naturen, og en lang, småkedelig vinter kan langt om længe finde sin afslutning. 
Hvad 2023 i øvrigt bringer af godt og skidt, er i sagens natur endnu for dligt at gisne om. Men det er Bestyrel‐
sens varmeste ønske, at alle vores forbrugere må genfinde de posi ve og livsbekræ ende takter med forårets 
komme, såfremt disse essen elle forudsætninger for en meningsfuld lværelse med glæde og lfredshed for 
en stund må e være falmet eller helt forsvundet. 
Alt det bedste l jer fra os i det kommende år. 
 
Med disse ord byder vi hjertelig velkommen  l generalforsamlingen 2023. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Tybjerglille Bakker Vandværk 
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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. 

 
 
MARTS 
Tirs.   7. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 15     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 
Tir.   14. Sandby-Vrangstrup Fors.Hus. Generalforsamling. Se s. 9 Kl. 19:30 Sandby 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. 17     Kl. 18:30 Tybjerg Fors.Hus 
Man. 20.  Tybjerglille Bakker Vandværk. Generalforsaml. Se s. 20 Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tir.   21. Herluflille Møllelaug. Gen.fors. Se s.  10    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 
Ons. 22. Tybjerg Privatskole. Generalforsamlinger. Se s. 8-9  Kl. 18:30  på skolens Torv 
Tor.  23. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Fre.  31. Jensens Madcirkus kommer til byen    Kl. 18:30 Tybjerghus Café 
 
 
 
 
APRIL 
Lør.   15.  Tybjerg Spejdernes 40-års jubilæum. Se s. 11   Kl. 14:00. Bjergbakken 26 
Tor.  20.  Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tor.  20.  Suså Husholdn.foren. Generalforsamling   Kl. 19:30 Tybj. Forsaml.hus 
  Se link på tybjerg.info 
Fre.  31. Jensens Madcirkus kommer til byen.    Kl. 18:30 Tybjerghus Café  
 
 

Se i øvrigt kirkens ak vitetskalender på side 6 


