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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: Lærke Ingerslev
Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641
Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129
Kirkeværge Tybjerg Kirke: Johnny Sørvin, Tlf. 9395 2355
Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130
Kasserer: Elsa Dahl. Tlf. 4081 6311
Sekretær: Cecilie Sørvin. Tlf. 2289 7896

TYBJERG SPEJDERNE

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

HERLUFLILLE MØLLELAUG

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

TYBJERG GYMNASTIKFORENING
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 Henrik Bjørn Christensen
Tlf. 2225 3100
E-mail: henrik@danskejendomsforvaltning.dk
Husbestilling v/Solveig Olsen
Tlf.: 2134 9817
2. torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20
er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse.

RIDERS CUP
www.riderscup.dk

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

LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN
www.tybjerg.info

Formand Jørn Haaber Christiansen
Tlf.: 2071 9898
E-mail: lbfformand@tybjerg.info

AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
www.aversi.dk

TYBJERG PRIVATSKOLE www.tybjergprivatskole.dk

Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg
Tlf. 3220 0080.
E-mail: skoleleder@tybjergprivatskole.dk

Formand: Giacomo Lindorff
Tlf. 2487 2441
E-mail: formand@aversi.dk

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

FORENINGEN TYBJERGHUS
www.tybjerghus.dk
Formand: Tina Olsen
Tlf.: 2757 2113
E-mail: tybjerghus@gmail.com

SOGNEBLADETS BESTYRELSE

Formand: Johnny Sørvin tlf. 9395 2355
E-mail: sorvin@outlook.dk
Næstformand: Steen Sepstrup
E-mail: sepper.sepstrup@gmail.com
Tlf. 2087 3317
Kasserer: Knud Arne Jensen tlf. 5764 2300
E-mail: krogsoevej2@mail.tele.dk
Mobil: 2065 2796

Udlejning af café: Erik Elingaard.
mail: erikelingaard@gmail.com
cc til tybjerghus@gmail.com
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet
Booking for galleri: Pia Petersen Tlf. 5155 4900

Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af
”Foreningen Sognebladet”.
Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse
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MARTS
‐ den såkaldte første forårsmåned, men klima sk regnes forårets start med forårsjævn‐
døgn, som på denne vor nordlige klode i år er lørdag d. 20. marts.
Februar gav os temperaturmæssigt nogle dage med rig g vinter og rig gt forår; koldeste morgen og
varmeste dag her på redak onens matrikel var med få dages interval henholdsvis minus 11,1 grader
og plus 15,9 grader – en diﬀerence på hele 27 grader!
Ja, alle taler om vejret – OG Corona. Det første kan vi ikke gøre så meget ved, men det andet er der
ved at se en ende på; der er lys for enden af tunnelen. Desværre bugter denne sig uforudsigeligt , så
vi må traske videre med gå‐på‐mod, sådan hver for sig.
De e præger også foreningslivet specielt her i foråret, som er sæson for generalforsamlingerne. Dis‐
se er stort set aﬂyst, og for ﬂere foreningers vedkommende for anden gang. Det er trist for demo‐
kra et, men også for det sammenhold, der skabes i lokalsamfundet.
Derfor vil det være en rig g dårlig idé at undlade kon ngentbetaling, ”bare” fordi man ikke har fået
noget for pengene i snart et helt år. Danmark er et foreningernes land, og sådan skulle det gerne
vedblive med at være.
Dagene er blevet længere og lysere, og dermed s ger humøret som o est, så hvorfor ikke også i
2021? Og når der er røde tal på bundlinjen i vejrregnskabet, er det da ganske posi vt.

Glædeligt forår.
Annegrete

Forside:
Mon drømme ligesom filer kan lagres i en ”sky” og hentes ned
præcis, når man vil realisere dem?

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

DEADLINE: 15. MARTS KL. 20:00
TRYK: Sangill Graﬁsk, Holme‐Olstrup
OPLAG: 1.100 eksemplarer

ANNONCEPRISER
1/1 side: 300,00 kr.
1/2 side: 150.00 kr.
1/3 side: 100,00 kr.
1/4 side: 75,00 kr.

Læserbreve, som bringes i SOGNEBLADET,
er alene brevskriverens ansvar
og ikke udtryk for bladets holdning.

Tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info
og på Tyvelsepastorat.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej, 10 Tyvelse
4171 Glumsø

BEGRAVELSESKAFFE
En god afslutning er al d vig g.

Tlf. 5764 6014
mobil 9243 5908
Mail: piaj@km.dk
Træﬀes e er a ale.

Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser og personale, der har fuld forståelse
for, hvordan I har det netop denne dag.

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

Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Annette Olsen tlf.: 2129 2292
e-mail: tybjergkirke@mail.dk

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

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

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.
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

PIAJ: Pia Abery Jacobsen, AMAK: Anne e Kruhøﬀer
*Højmesse med altergang. Ved de øvrige gudstjenester, som også er af en halv mes varighed, er der p.t. grun‐
det restrik onerne ikke altergang. Grundet samme restrik oner er antallet for kirkegængere ind l videre:
Aversi Kirke: 10, Tybjerg Kirke 16, Tyvelse Kirke 6, Sandby Kirke 13 og Vrangstrup Kirke 5.
Disse tal er også gældende for dåb, bisæ elser og jordfæstelser.

HVORFOR ER DER I MARTS OG APRIL KUN GUDSTJENESTER I TYBJERG OG SANDBY KIRKER?
Corona sæ er en stopper for mange ng – åbenbart også for antal kirkegængere. Vi oplevede i starten af året, at
der slet ikke var nogen, der havde lyst l at besøge kirken, opleve en gudstjeneste og høre Guds Ord i Pia’s for‐
tolkning.
Vi søgte derfor Næstved Provs og Roskilde S om lladelse l at inds lle gudstjenesterne, så længe Den dan‐
ske Regering anbefaler nedlukning, men det ﬁk vi ikke lov l. Derfor har vi beslu et, at gudstjenesterne i den
kommende d vil veksle mellem Tybjerg Kirke og Sandby Kirke, da disse to kirker er de største i vores pastorat og
derfor har plads l ﬂest kirkegængere.
Vi håber på forståelse for denne beslutning, og tro mig – vi glæder os rig gt meget l, at vi igen kan holde guds‐
tjenester i alle vores fem smukke kirker.
På Menighedsrådets vegne
Inge Broms, formand
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SØVANG
Altergang og salmesang første torsdag i måneden kl. 14:00
AFLYST PGA. RISIKO FOR VIRUSSMITTE
BIRKEVANG
Altergang og salmesang første torsdag i måneden kl. 10:30
AFLYST PGA. RISIKO FOR VIRUSSMITTE

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Friweekends 20.-21. marts og 17.-18 april; begge dage inklusive
Præstens fridag er mandag
KIRKENS AKTIVITETSKALENDER
De oﬀentlige menighedsrådsmøder foregår p.t. via telefonmøder.
Næste telefonmøde er d. 25. marts
KIRKEKALENDER APP
De, der har en smartphone, kan downloade app’en: Kirkekalenderen. Man kan downloade den i
Appstore, Google Play eller på Sogn .dk
Kirkekalenderen er en app, hvor man kan se alle landets kirker på et kort og trykke sig ind på kir‐
ken og se, hvilke ak viteter eller gudstjenester, der er i den pågældende kirke.
Kirkerne i Tyvelse pastorats gudstjenester og ak viteter er og vil løbende blive opdateret i app’en:
Kirkekalenderen. Så nu kan man hur gt og nemt, via app’en på sin telefon, se hvilke gudstjenester
og ak viteter der er og hvornår.
For øjeblikket er gudstjenesterne og ak viteterne få, men der kommer en dag, hvor Covid ‐19 er
historie, og vi kan samles, mødes i kirken igen og have mange ak viteter, så vil app’en være et
godt redskab l at se alle ak viteterne med.
Camilla Bobek, ledende graver

CORONA OG KIRKEN
Lige nu er en svær d, fordi kirkerne holder åbent, men de ﬂeste kirkegængere ikke tør komme på
grund af corona. Hos præsten er der ikke lukket ,og hvis man er bange for at møde op af hensyn l
smi e, kan man al d ringe l mig.
Der kan være mange tanker, som trænger sig på i en d, hvor vi er isoleret fra hinanden. Der kan
være ensomhed og tristhed. Ikke mindst på denne års d, hvor det er koldt, når vi går udenfor, og
vi ikke har set solen ret meget.
Du kan ringe eller skrive l mig på: 9243 5908 eller piaj@km.dk.
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Præstens hjørne
De første forårstegn i Norden:
De første forårstegn i Norden
eran s, vintergæk på vej,
lille, men sej,
se forårsblomster dækker jor‐
den.
Et under vi kan stole på,
alt får liv igen.
Et lø e l at leve på
alt får liv igen.
I klasser og i vindueskarme
se karsekræ er spirer, gror.
Sol, se mod Nord
vi længes e er sommervarme.
Et under vi kan stole på,
alt får liv igen.
Et lø e l at leve på
alt får liv igen.
April og påske hører sammen
klær os og alt i håbets grønt.
Takker igen
for lyset, livet med hinanden.
Et under vi kan stole på,
alt får liv igen.
Et lø e l at leve på
alt får liv igen
Janne Mark 2012

For et år siden sukkede de ﬂeste af os e er foråret, fordi
vinteren havde været lang, grå og uden sne og frost.
2021 har stort set været kold siden årsski et. Og siden
kyndelmisse den 2. februar er vintervejret og kulden ta‐
get l, præcis som der står i sangen: Kyndelmisse slår sin
knude: ”Inderlig jeg længes e er vår, men vintren stræn‐
ges a er vinden om l nord!” som Steen Steensen Blicher
har skrevet i 1838. Og ligesom han længes jeg – og mange
andre, tænker jeg ‐ e er foråret: ”Kom, sydvest, som fro‐
sten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den
bundne jord.”
Jeg tænker ikke, at foråret kommer så dligt som i 2020,
hvor vintergækkerne i min have allerede blomstrede l
jul. Sådan er det ikke i 2021. De er kommet op, men har
stået og set forkomne ud i kulden, før de blev dækket af
sne.
Til gengæld er der mulighed for at komme ud på skøjter‐
ne. Det er længe siden, at det har været l at skøjte
udenfor skøjtebanerne her i landet. I Tyvelse har jeg set,
at både kælke, bobslæder og ski har været taget i brug.
Og da vi har været lukket inde så længe på grund af coro‐
na og på grund af vejret, så er det dejligt, når vejret er
sådan, at vi kan komme ud.
I år er kulden kommet sammen med lyset, og når det ikke
er snestorm og fygning, men roligt vejr med sne og sol, er
det dejligt at være ude i.

Med foråret kommer også håbet om, at vaccinen og faldende smittetal betyder, at vi kan lukke op igen

for samfundet og mødes igen i større grupper ude som inde. Vi trænger l at møde hinanden i virke‐
ligheden og ikke kun på skærmen lige så meget, som vi trænger l at se det grønne pible op ad jor‐
den.
Som Janne Mark har skrevet i sin forårssalme, har vi brug for: Et lø e l at leve på
alt får liv igen – Vi har brug for at vide, at vi opstår ligesom Jesus – og at den frosne, bundne jord a er
bliver blød, og at naturen a er bliver fuld af liv!
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Tybjerg Forsamlingshus
Tybjerg Forsamlingshus Stø eforening
Ordinær generalforsamling for begge foreninger aﬂyses
Da foreningernes vedtægter ikke giver mulig for udsæ else af generalforsamlingerne, oplyser formændene
hhv. Henrik Bjørn Christensen og Steen Christensen, at generalforsamlingerne ”bare” aﬂyses. Når der bliver
genåbnet e er Corona‐restrik onerne, vil bestyrelserne overveje, om det giver mening at a olde ekstraordi‐
nære generalforsamlinger.
Foreningernes medlemmer er via mails blevet orienteret om de e. De har også mulighed for at meddele be‐
styrelserne, at de anmoder om en a oldelse af ekstraordinære generalforsamlinger.

Forårets arrangementer i Tybjerghus
Da der ved redak onens afslutning (23. febr.) stadig er de senest udmeldte Corona‐restrik oner gælden‐
de, oplyser Tina Olsen, formand for Foreningen Tybjerghus, at der d. 1. marts a oldes bestyrelsesmøde
vedrørende den nærmeste frem d, og at der here er via Facebook og hjemmesiden tybjerghus.dk, samt
at der i Sognebladets apriludgave, vil orienteres om de ltag, der må e kunne ske.
Derfor er alle ak viteter i Tybjerghus ind l videre aﬂyst

Hør de spændende postcast-samtaler fra Rønnebæksholm
I februar startede de spændende og interessante postcast‐samtaler på Rønne‐
bæksholm. Man kan nu ly e l ﬁlmproducent Peter Aalbæk Jensen og MF’er Morten
Messerschmidt (DF) og fra d. 26. februar er overrabbiner Bent Melchior på ”scenen”.
I marts måned kan man fra d. 6. marts ly e l MF’er Jacob Mark (SF) og den 20. marts
l ﬁlmmanuskript- og børnebogsforfa er Kim Fupz Aakeson.
April måneds gæster indledes d. 10. af skuespiller Søs Egelind, men følg gerne selv med via Maries Rum,
som kan downloades såre enkelt: man taster blot Maries Rum i søgefeltet på Google!
God fornøjelse – det er ly eværdige samtaler!
Red.
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KINO KIRKELY
Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg
MENS VI VENTER, VENTER og venter lidt endnu
Ved redak onens afslutning (d. 23. febr.) forelå ikke udsigt l at åbne døren
for ﬁlm i Kirkely, og vi hverken må eller skal tage chancer/løbe risiko for
smi e.
Der er derfor stadig selvbetjening mht. ﬁlm men kan I lide gode gamle danske
‐rig g gamle danske ﬁlm, så kig ind på stumﬁlm.dk. Filmene er alle restaure‐
rede og i variable længder. Lidt ﬂimmer kan forekomme og pianisten mangler!

AFGRUNDEN

Her skal blot nævnes FY & BI i VESTER‐VOV‐VOV, som er en herlig ﬁlm,
samt AFGRUNDEN, en stærkt ero sk ﬁlm fra 1910. Specielt i Afgrunden
er Asta Nielsens æggende dans mod Poul Reumert gjort næsten helt
uden ridser og ﬂimmer. En for den d meget uanstændig ﬁlm, så nu er I
advaret!
Filmene er sat i stand af Dansk Filmins tut og ganske gra s at se der‐
hjemme.

Der er imidler d en anden mulighed for at gense nyere gamle danske ﬁlm som f.eks. Morten
Korch, ﬁlm med Dirch Passer, Ib Schønberg o.m..a. ved at abonnere på Nordisk Films Dansk Filmskat; det koster kr. 49,00 pr måned, og så får man et utal af ﬁlm fra 30’erne og op l starten af
2000’erne. Her er l gengæld farver på de ﬂeste ﬁlm, men tale og musik over hele linjen.
Det bedste bliver dog, når vi kan samles igen i Kino Kirkely og være fælles om oplevelserne på det
store lærred og få et par hyggelige mer sammen ved kaﬀebordene.
Filmoperatøren og Piccolinen
Filmklub

For at følge konceptet Film og Kirke har vi opre et en ﬁlmklub, hvor medlemskab er gra s. Det er også
gra s at se ﬁlmene; men der erlægges 10 kr. pr. næse for drikkelse og kage/snacks under og e er fores llingen. Dét kan vist ikke gøres billigere i ”hjemmebiografen”.

Caféen byder på hverdagsglæder…
så snart vi får lov l at samles igen!
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I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Informa on fra Tybjerglille Bakker Vandværk
Kære Interessenter!
Som følge af covid‐19 restrik onerne ser vi os desværre nødsaget l at udsæ e vandværkets general‐
forsamling, der skal a oldes i februar/marts måned i henhold l vandværkets vedtægter.
Hvornår generalforsamlingen kan a oldes, vides af gode grunde ikke, da en genåbning af samfundet
herunder en eventuel lempelse af forsamlingsforbuddet helt og holdent er en poli sk afgørelse.
Det er dog bestyrelsens helt klare holdning, at såfremt forsamlingsforbuddet ikke lempes indenfor de
næste par måneder, vil bestyrelsen i lighed med 2020 forbeholde sig ret l helt at aﬂyse generalfor‐
samlingen, hvilket i givet fald vil ske med meget stor beklagelse.
Nu forholder det sig imidler d sådan, at vandværket al d bringer bestyrelsens beretning og regnska‐
bet forud for generalforsamlingen, således at ALLE interessenter/forbrugere kan blive fuldt og helt
informeret om, hvad der rører sig i vandværket og ikke mindst, hvordan vandkvaliteten og økonomien
har det.
Beretning og regnskab vil blive bragt i Sognebladets l april, hvor vi forhåbentligt er blevet meget klo‐
gere på samfundssitua onen, og i hvilken forbindelse vi vil give endelig meddelelse om generalfor‐
samlingens a oldelse eller endelige aﬂysning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk
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Så blev der endeligt åbnet op for de mindste klasser, og børnene har været rig g gode l at komme
lbage igen.
Hjemmeundervisningen er gået godt, alle familier med hver sine vilkår og udfordringer.
De mindste klasser er kommet online på Teams og Zoom, og har her kunne se sine klasse‐ kammera‐
ter. Snakket om julegaver, fået små "live" opgaver og overrasket fødselsdags‐kammerater med sang
og ﬂag.
I skolen har der været ekstra personale, så alle forhåbentlig er kommet godt lbage e er en mærke‐
lig og måske l der, svær d.
Hver enkel klasse har ha stor fokus på den gode trivsel og den gode skoledag, som har stået højest
på skemaet, og som vil fortsæ e e er vinterferien.
Børnene har fortalt om deres oplevelser under hjemmeundervisningen, både de gode og mindre go‐
de ng, det har medført sig.
De har trodset kulden, nydt at være ude, og udny et al den sne vi har fået i år. Der er blevet kælket
og leget en masse i sneen.
Områderne udenfor er opdelt i zoner, så klasserne ikke blandes. Klasserne rokerer så rundt dag for
dag.
Fredag inden vinterferien blev der a oldt lidt fastelavn og man blev derfor mødt af indianere, pira‐
ter, prinsesser, gamle damer og alt derimellem.
Tyby‐ugen som a oldes hvert andet år, med sit helt eget mini samfund, skulle være a oldt i 2020,
men blev udskudt. Vi håber at kunne a olde det i 2021‐2022, hvis situa onen er l det.
Årets teaterfores lling, som 5. og 6. klasse plejer at stå for, må desværre aﬂyses i år.
9. klasse skal l de skri lige prøver i dansk og matema k i starten af maj. Derudover skal de op i
mundtlig dansk og engelsk. Udtræksfagene og de prak sk/musiske fag er aﬂyst.
Skolen laver dog sine egne "eksamener", men uden eksterne censorer.
Vi venter spændt på, hvornår vi også får de største elever lbage på skolen og glæder os l, at vi alle
igen er samlet på Tybjerg Privatskole.
Generalforsamlingerne for såvel skolebestyrelsen som for stø eforeningen ligger ind l videre onsdag
den 31. marts 2021.
Spirende forårshilsner fra
Skolen og Bestyrelsen
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Vi har alle et ønske om "normale lstande", hvor vi kan få gang i vores normale ak viteter i vo‐
res område! I sidste nummer af de e blad nævnte jeg blandt andet planerne om vores nye lege‐
plads, en fest for alle frivillige, Tybjergløbet, a oldelse af generalforsamlinger m.m. Men i skri‐
vende stund ser det ud l at må e udskydes.
Og hvad gør vi så, ind l lyset bryder frem? Selvom vi ikke er enige i alle restrik onerne omkring
Coronapandemien, så SKAL vi følge dem, blandt andet af hensyn l de af vores medborgere, der
har må et betale " fuld pris", og så vi ikke bebrejder hinanden noget, men kan smile i stedet
for! Kontakt dem, som er ensomme, hjælp med indkøb. I mellem den vil vi kontakte kommu‐
nen vedrørende nedtagning og dermed genopsætningerne af vejspærringer, spejle, asfalterin‐
ger med mere eller mangel på samme!
Kære Næstved, I skriver, at vi skal mærke jer! Det kan vi ikke mere på den posi ve måde. Men
så kommer I l at mærke os! De ng vi beder om, lhører små ngsafdelingen, men de kan få
stor betydning, hvis ulykken sker!
Og så lige her l sidst: Husk at betale dit medlemskon ngent, og er du ikke medlem, så kontakt
mig, eller vores kasserer, for vi har også brug for dig!
Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand
tlf. 2071 9898.,E‐mail: jorn@ internet.dk

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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Dansk Honning sælges
40,-/glas
3 for 110,Knud Jensen
Krogsøvej 2
20652796

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





Repara oner
Forsikringsskader
Prøvesta on
Test også af nye biler






Samarbejdspartnere:
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Plæneklippere
Rustskader
Bilsalg
Dækski

Månedens salme marts:
Lisbeth Smedegaard Andersen: Endnu lidt is på søens sorte spejl
(Marts-salme fra samlingen Almanak)
Endnu lidt is på søens sorte spejl.
Det knaser når du går på skovens s er
i grø en brune blade fra i or
i bøgen mejsens forårsmelodier
og byen vågner i den klare lu
l solens periodiske signaler
med lysreﬂekser i et cykelhjul
og hvirvelvindens dans i støvspiraler
Marias d hvor alt igen fornys
i marts går engle frit omkring og kalder
og bringer ordet om Guds kærlighed
så vintrens sidste forsvarsværker falder
og hjertet slår – dit sind bliver ungt igen
stå lidt! Så kan du høre ånden nynner
Marias sang – et forårsåndedrag
Et ja l livet der igen begynder.

Med marts er vi i den d på kirkeåret, der udgør fa‐
sten. I februar har vi fejret fastelavn, hvor faste den
indledes. Ifølge tradi onen er det en forberedelse l
påske den. Den havde oprindeligt er alvorsfuldt
præg, idet man inds llede oﬀentlige forlystelser og
selskabelighed og fra nydelse af kød, for at fordybe
sig i mindet om Jesu lidelser. Faste dens liturgiske
farve er violet, symbolet for bod og anger.
Som en markant helligdag i denne d falder Maria
Bebudelsesdag, der var en gammel Kristusfest, l
fejring af englens budskab om Jesu fødsel for Maria.
Oprindelig blev den henlagt l 25.marts, 9 måneder
før jul. Senere blev den ved helligdagsreformen i
1770 placeret på 5. søndag i fasten. Den liturgiske
farve på Mariæ Bebudelsesdag er som ved kirkeårets
øvrige fester, hvid.
Som månedens salme er vi nået l marts‐salmen i
Lisbeth Smedegaard Andersens samling Almanak.

Salmen indledes med en naturbeskrivelse af foråret en dlig forårsdag i sko‐
ven. Salmedigteren anvender udtryk, der poe sk formidler stemningen af
dligt forår, hvor vinteren endnu ikke har sluppet sit tag i naturen. Salmens
første vers er en skildring af foråret i naturen, hvore er vi hører om hvordan
foråret er et spejl, en genklang af de bibelske begivenheder.
I andet vers beskrives naturens opvågnen. Salmen kny er her an l bibelens
skabelsesberetning. Verset omtaler naturkræ er som lyset og vinden. Lyset
var jo det første Gud skabte. Også vinden var en central naturkra ved ska‐
belsen, hvor Guds ånd svævede over vandene. Verset omtaler støvet. Det
hænger også sammen med livets opståen, idet det første menneske blev
dannet af støv fra agerjorden.
I vers tre kny es naturens opvågnen sammen med englens besøg og budskab l Maria om Jesusbar‐
nets fødsel. Det er ved Helligåndens indgriben at Maria skal føde Jesusbarnet.
I sidste vers opstår Helligånden som den livgivende kra . Den omtales ﬂere steder i bibelen som en
vind, en susen (f.eks. i pinseberetningen i Apostlenes gerninger i Det Nye testamente). Salmedigteren
bruger her metaforen ’forårsåndedrag’.
Hjertet slår, og vi kan alle ånde frit i llid l, at livet endelig har sejret over døden. Som et yderligere
udtryk for livets sejr, hører vi om Marias lovsang, hvor hun udtrykker sin glæde og taknemmelighed
over, at hun skal føde verdens frelser.
Organist Flemming Mørk Pedersen.
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Pyntet kirke i Tyvelse fastelavnssøndag d. 14. februar

Jeg var på tur rundt l konﬁrmanderne med “fastelavnsgodter” dagen før fastelavn og selve fastelavns‐
søndag. Og det blev de meget, meget glade for. Jeg har e erfølgende fået hilsener fra både konﬁrman‐
der og forældre. Så det betød virkelig noget for dem!
Tekst og foto: Pia Abery Jacobsen

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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Nyt fra Tybjergspejderne
Spejder er lukket, for Corona vil ikke slippe os fri.
Vi håber, at vi kan holde møder igen inden Påske
Når vi starter på en frisk e er Corona med lokale spejdere i Tybjerg og omegn, er alle nye vel‐
komne
Bæver spejder (5 år l 7 år
Ulve spejder (8 år l 11 år)
Spejderne samler på friske piger og drenge, der vil opleve sammenhold,
spændende opgaver, der skal løses i hold og kammeratskaber for livet.
Sommerlejren l udlandet bliver ikke l noget. Sommerlejren 2021 bliver i stedet på Bornholm

Med spejderhilsen
Lederne
Sommerlejr 2009
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
Følg Tybjergspejderne på Facebook.
16

KLINIK KJÆR –
MASSAGE FOR ENHVER
Fysiurgisk massage
Helkrops Massage Varighed: 60 min (inkl. af/påklædning)
‐ dybdegående massage af hele kroppen inkl. ansigtsmassage 400 kr.
Delkrops Massage Varighed: 30 min (inkl. af/påklædning)
‐dybdegående massage af ryg/skuldre/nakke eller arme/ben. 200 kr.
Thai-yoga massage Varighed 90 min. 500 kr. Stolemassage 20 min. 150 kr.
Ansigtsmassage 20 min. 150 kr. Fodmassage 20 min .150 kr.
Akupunktur fra 50 kr.
Betaling kontant el. via mobilpay. Tidsbes lling på tlf. 2871 0289
Klinik Kjær v/Heidi Kjær, Smedebakken 80 - 4160 Herlufmagle
Hjemmeside: klinikkjaer.simplesite.com - Facebook: klinikkjaer@facebook.dk

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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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: LG, Mitsubishi og Panasonic.
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

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED

Tina Olsen

_______________________________________________
Forsikringsmæglerne DFM Aps
Forsikringsmægler

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

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: kaﬀemaskine, 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 graver Anne e Olsen
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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Tag med på vandring
Pilgrimsvandring
på Møn
Vandretur
langs Camønoen
11.-13. juni 2021

Oplev tre dages pilgrimsvandring med udgangspunkt i Østmøns smukke natur – Guds fantastiske
skaberværk, som har et af sine fornemste udtryk
på Møn – gennem en lovprisning af den gudsskabte natur i al dens herlighed – og af Gud, som
har skabt den!
På en af turene vil vi følge i forfatteren H.C. Andersens fodspor. H.C. Andersen var meget påvirket af naturen – ikke mindst på Møn – og skabte
en nær forbindelse mellem naturen og sin kristne
tro. Et af H.C. Andersens eventyr er påbegyndt
på Møn. Adskillige myter og eventyr knytter sig
til Møn.
Det vil blive en tur, som taler til hovedet, ånden
og hjertet. Der vil være rig mulighed for at nyde
og fordybe sig i den skønne natur.
Sværhedsgrad
Turen er for trænede vandrere. Vi kommer til
at gå 15-20 km. pr. dag
Der skal tages højde for et meget varieret og
kuperet terræn.

Program
Fredag den 11. juni:
Ankomst til campingpladsen Camp Møn kl. 10.
Vandringen påbegyndes kl. 11.
Undervejs på turen spises den medbragte madpakke. Det anbefales både at medbringe mad
og drikkelse til turen. På Geo-centeret er det
muligt at købe kaffe.
Rute: Liselund – Jydelejet – Klinten – Geocenteret.
Lørdag den 12. juni:
Vandringen begynder kl. 9.
På turen medbringes en madpakke og noget at drikke. Kaffe kan købes på
Klintholm Havn.
Rute: Geocenteret – Møn Fyr – Klintholm Havn – Bus til Magleby – Vandring ad
Kirkestien til Camp Møns Klint
Søndag den 13. juni:
Andagt i Magleby Kirke kl. 9:00.
Vandringen starter kl. 9:30.
Madpakke og drikkelse er nødvendigt til turen.
Rute: Magleby – Klintholm Gods – Mandemarke.
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Praktisk
information
Indkvarteringen
foregår på Camp Møns Klint, Klintevej 544, 4791 Borre i familiehytter med plads
til fire personer.
Priser: fra 750 kr. pr. hytte pr. nat. Jo flere personer, der lejer hver hytte sammen, desto billigere bliver prisen. Hver hytte har en dobbeltseng (to voksne), en
køjeseng (to voksne) og en hems med plads til mindre børn. Der er desuden
køkken med fuldt udstyr, køleskab og kogeplader, samt toilet og bad i hver hytte.
Slutrengøring kan tilkøbes for 500 kr. pr. hytte. Sengetøj og håndklæder for 100
kr. pr. person.
Forplejning
Madpakke medbringes til turen fredag. Lørdag og søndag smører vi madpakker,
inden vi starter.
Aftensmad: Der ligger et pizzeria på cam-pingpladsen, som vi har mulighed for
at benytte. Desuden er der mulighed for at lave mad over bål en aften.
Campingpladsen giver desuden god mulighed for at se Dark Sky (det betyder, at
der er en særlig god mulighed for at se stjernerne over Møn).
Arrangør
af turen er sognepræst Pia Abery Jacobsen. Jeg er tidligere sogne–, turist- og pilgrimspræst på Møn, og har arrangeret mange vandringer på hele øen. Skulle der
opstå spørgsmål undervejs, er I velkomne til at ringe eller skrive til mig på:
9243 3908 eller piaj@km.dk
Tilmelding
og betaling hos Jannie Aagaard Jacobsen – gerne på mobile pay inden den 1/4
på.: jaj@ km.dk eller tlf. 6062 1787
Afbestilling kan ske indtil en uge før hos Jannie Aagaard Jacobsen.
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Udstillinger i Tybjerghus Café
Vi er rigtig glade for, at der er nogle lokale kunstnere, som vil udstille
deres billeder i Caféen. Billederne liver op på væggene og skaber en god
stemning i rummet.
Typisk aftales der 3-måneders-udstilling, men det kan godt være kortere eller længere tid.
Har du lyst at udstille dine værker - så kontakt udstillingsansvarlig
Pia Petersen på 5155 4900
eller send en mail til tybjerghus@gmail.com,
så vil du blive kontaktet.
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MARKEDSPLADSEN

SÆLGES

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!

Brun bred 2 personers lædersofa med højt armlæn.
Fast ryg‐ og siddehynde. Kan blive rig g ﬁn med
læderfedt. Længde 160 cm. Bredde 80 cm.
Siddehøjde 41 cm.
Kan ses i Aversi.

Det er ganske gratis!! Ring eller skriv til redaktionen.
Tlf. 2577 8129 - mail
mail sb.redaktion@gmail.com

Kontakt Lo e på nr. 4073 2075.

Konﬁrma onerne 2021
i Tyvelse Pastorat
er grundet Corona ﬂy et l
TYBJERG KIRKE OG AFHOLDES
lørdag den 28. august kl. 10 og kl. 12
lørdag den 4. september kl. 10 og 12

Der vil her i bladet løbende
blive opdateret
omkring ændringer/ lføjelser
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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.

MARTS
Man. 1. Kino Kirkely. AFLYST
Tirs.

9. Herluflille Møllelaug. Generalforramling
ÆNDRET TIL 20. APRIL—SE NEDENFOR

Tors. 11. Kreativ Café. MED FORBEHOLD

Kl. 19:00 Tybjerghus Café

Tors. 11. Suså Husholdningsforening generalforsamling
AFLYST
Man. 15. Susåegnens Lokalhistoriske Forening
Generalforsamling AFLYST
Se venligst foreningens hjemmeside
Tors. 25. Kreativ Café. MED FORBEHOLD

Kl. 19:00 Tybjerghus Café

APRIL
Man. 12. Kino Kirkely -MED FORBEHOLD. Se Sognebladet april
Tirs. 20. Herluflille Møllelaug. Generalforsamling
Se Sognebladet april.

Kl. 19:00 Kirkely

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.
Se i øvrigt Kirkens Aktivitetskalender på side 6
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