
  

 

41. ÅRGANG              MARTS 2022   NR. 2 

                       KONTAKTBLAD  
FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY --VRANGSTRUP 

Det er den første marts,  
og hvad var det lige nu der skete? 

 
 Det kan I få et vide i Aversi – se side 17! 
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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: 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 GYMNASTIKFORENING 
www.tybjerggf.dk 
Bo Schou 
Tlf. 3237 4269 
E-mail: info@schou-handel.dk  
 
 
TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK 
Formand Johnny Sørvin 
Tlf. 2095 2355 
 
 
SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Kontaktperson: Lise Nielsen 
5764 9320, mobil  2964 9317 bedst mellem kl. 17-19. 
 
 
TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
www.tybjergforsamlingshus.dk 
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. 
 
 
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: Tina Olsen 
Tlf.: 2757 2113  
E-mail: tybjerghus@gmail.com 
 
Udlejning af café: Margit Holler  
Tlf. 4166 0133 
Mail:  til tybjerghus@gmail.com  
Ved bestilling oplys venligst tlf.nr og start/sluttid af lejemålet 
Booking for galleri: Pia Petersen Tlf. 5155 4900 

 
 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: 3514 5467. 
 E-mail: korrektur@mail.dk  
 
 
 TYBJERG OG OMEGNS 
 FOLKEDANSERFORENING 
 Formand:  Bente Sørensen 
 Tlf.:  2422 8938 
 E-mail: bentes_583@hotmail.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 

 
 RIDERS CUP 
 www.riderscup.dk 
 Kontaktperson: Jesper Poulsen 
 Tlf. 2070 5141 
 E-mail: jaws@waoomail.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 

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

              Dette og tidligere numre af bladet (i farver!) kan læses på tybjerg.info  
samt på link ved Tyvelsepastorat.dk 

 

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

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

OPLAG: 1.100 eksemplarer  

Forside: 
Blå anemone 

 
Foto: Pixabay 

LAYOUT OG ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 

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

Marts – en spirende måned 
 
Denne måned, som ved jævndøgn søndag d. 20. marts bringer os ind i 
foråret og slu er med, at vi går over l sommer d, hvad angår inds l‐
ling af urene, giver foruden længere dagslys, også mere frihed mht. ak ‐
viteter såvel inden‐ som udendørs, således at hverdage og festligheder 
snart ligner sig selv som ind l for to år siden. 
 
De udsa e generalforsamlinger er ved at blive indhentet, således at der er overblik af forenin‐
gernes status. De selskabelige sider af lværelsen falder også på plads, og konfirma onerne ser 
ud l at kunne a oldes i maj, som de plejer, hvilket uden tvivl glæder de nye konfirmander 
overmåde. 
 
Fuglene er begyndt at småsynge og intonere, inden naturens store koncerter for alvor går i 
gang. Det er ret morsomt at høre, hvordan solsorten lige skal finde melodien igen, inden terri‐
toriet a er kan markeres. På planterne ses knopper og spirer blive større og  pludselig skal vi  

lså marker og haver, luge og slå græs igen – når blot lige ”havudsigten”, som i skrivende stund 
fylder meget i haver og på marker, er forsvundet. Og Suså er ganske forsvundet, idet ådalene er 
så fyldt med vand, at man ikke kan skelne åens forløb, men den skal nok blive synlig igen.  
 
Nyd det spæde forår i fulde drag ‐ det et nu, det hele sker! 
 
                                              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 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

Sognepræst 
Pia Abery Jacobsen 
Birkelundsvej,  
10 Tyvelse 
4171 Glumsø 
Tlf. 5764 6014  
mobil  9243 5908 
Mail: piaj@km.dk 
Træffes bedst rsdag 
mellem kl. 10:11 
Mandag er fridag 
 

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

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 
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          Aversi                           Tybjerg                       Tyvelse                              Sandby                               Vrangstrup 

Gudstjenesteliste 

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

      Aversi       Tybjerg    Tyvelse       Sandby    Vrangstrup 

Marts          

6.  1. s. i Fasten           10:30 PIAJ   

13.  2. s. i Fasten    10:30 PIAJ         

20.  3. s. i Fasten        10:30 PIAJ          16:00 LJ 

27.  Mid aste           

April           

3. Mariæ bebud.dag             09:00 PIAJ 

10. Palmesøndag          10:30  PIAJ   

14. Skærtorsdag         18:30  PIAJ   

15. Langfredag   10:30  PIAJ         

17. Påskedag      10:30  PIAJ      

18. 2. Påskedag      06:00  PIAJ      

       16:00  LJN     

24. 1. s. e. Påske   09:00 PIAJ       

            

Konfirma oner 2022 
Lørdag den 7. maj i Tybjerg Kirke kl. 10:00 og kl. 12:00.  
              Lørdag den 14. maj i Tyvelse Kirke kl. 10:00 
              Lørdag den 14. maj i Sandby Kirke kl. 12:00 

Altertavler skabt af årets konfirmander i Tybjerg.  
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SØVANG 
torsdag d. 3. marts kl. 14:00  salmesang og altergang 

ved sognepræst Anne e Kruhøffer 
 

BIRKEVANG 
Salmesang og altergang torsdag d. 3. marts Kl. 10:30 

Begge handlinger ved sognepræst Lasse Thorman Madsen 
 
 

Sognepræst Pia Abery Jacobsen.    
Friweekend  26.-27 marts. .Begge dage inkl.  Præstens fridag er mandag 

KIRKENS AKTIVITETSKALENDER 

Kommende offentlige menighedsrådsmøder: 

    Torsdag 10.03 Præstegården, Tyvelse Kl. 18:30 
       Tirsdag d. 05.04. Kirkely, Tybjerg. Kl. 18:30 

  Sted Kl. Ak vitet 

Marts:      

3.  Torsdag Aversi Kirke 19:00  Koncert med Peter og Be y Arendt.    Læs mere på side 17 
      ( Den koncert, der skulle have været  Hellig 3 Kongers a en.) 

12. Lørdag Knud Lavard 10:00  Pilgrimsvandring. 

  Haraldsted    Læs mere på side 7 og 19 

22. Tirsdag Tybjerg Kirke  19:00  Rockgudstjeneste.   Læs mere på side 19 

April:       

5.  Torsdag Kirkely 18:30  Menighedsrådsmøde. 

6.  Onsdag Sandby Kirke 19:00  Medita vgudstjeneste. Se nedenfor 

18. Mandag  Tyvelse Kirke  06:00  Solopgangsgudstjeneste med e erfølgende  

2. Påskedag      pilgrimsvandring.   Læs mere på side 7 og 19 

26. Onsdag Tybjerg Kirke  19:00  Sanga en.  Læs mere på side 19 

Onsdag den 6. april kl. 19 i Sandby Kirke: Medita v musikgudstjeneste 
 
I år får påsken flere forskellige udtryk i kirkerne. Et af dem er medita vt. Gudstjenesten er en vekslen mellem 
tekster, der på forskellige måder siger noget om, hvad påsken er, og musik, der understø er læsningen.  
Grunden l, at gudstjenesten kaldes medita v er, at roen og s lheden er en del af gudstjenesten. Fællesskabet 

betyder også meget, derfor synger vi også nogle fælles salmer.  

På side 19 kan hele oversigten for kirkens aktiviteter læses nærmere  med datoer, steder og tidspunkter. 
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Præstens hjørne 
 

Nu er det heldigvis blevet så lyst, at vi nok alle sammen kan mærke det! For kort d siden fejrede vi Kyndelmisse 
i Sandby Kirke. For første gang havde jeg beslu et at med disse forårsag ge temperaturer og absolut ingen sne, 
må e det være lyset, der var temaet.  
 
Det var fak sk så lyst, at selv da vi var færdige omkring kl. 17, var det så lyst udenfor, at vi stadigvæk kunne se 
uden de mange smukke fakler, der var s llet op hele vejen hen mod kirken.  
Nu venter vi bare på foråret. Men allerede i starten af februar har jeg udover eran s og vintergækker set krokus 
og hørt Solsorten synge – det er for mig det bedste forårstegn! 
 
Forår – det er også pilgrimsvandringer. I anledning af 1000‐års jubilæet i Roskilde S  er flere af dem baseret på 
historiske personer: Knud Lavard og Margrete den første.  
 
Pilgrimsvandringen, der har Knud Lavard som tema foregår i Haraldsted den 12. marts 
Margrete den første bliver både tema for flere vandringer og forskellige arrangementer i 2022:  
Filmen Margrete den første, som vises i Kirkely 

Den første pilgrimsvandring, der har Margrete den første som tema tager sit udgangspunkt på Vordingborg 
Slotsruin. Vandringen er den 13. maj 
I forbindelse med a oldelsen af Næstveds Søjler er der arrangeret et forfa erforedrag med Anne Lise Mar‐
strand Jørgensen, som har skrevet romanen: Margrete den første. Det finder sted fredag den 17. juni i Vesthu‐
set i Boderne i Næstved 
Den anden pilgrimsvandring, som har Margrete den første som tema er ved Gurre Slotsruin. Det er den 16. juli.  
Jeg glæder mig l at se jer l nogle af arrangementerne! Glædeligt forår! 
 

Pilgrimsvandringer i marts og april 
 
Vi fejrer Roskilde S s 1000‐års jubilæum ved at mærke historiens vingesus og vandre i kendte personers fod‐
spor. På den første vandring er det Knud Lavard vi skal mindes: 
 
Lørdag den 12. marts kl. 10. Rute: Knud Lavards Kapel – Haraldsted Sø – Haraldsted Kirke 
Vi sæ er bilerne ved Haraldsted Kirke og går sammen hen l Knud Lavards Kapel og l Haraldstedkorset, som er 
et mindekors for Knud Lavard. Derfra går vi l Haraldsted Sø og afslu er turen med et besøg i kirken. Turen er 
på ca. 6 km. E er turen vil der blive serveret kaffe.  
 

Mandag den 18. april, 2. påskedag kl. 06:00: påskegudstjeneste i Tyvelse Kirke.  
 
Denne gudstjeneste er en meget dlig påskegudstjeneste, en opstandelsesgudstjenste, hvor vi forhåbentlig ser 
solen stå op under gudstjenesten. De e at se solen stå op får underet, at Jesus steg op af graven l at blive me‐
re virkeligt.  
 
Mandag den 18. april kl. ca. 07:00 i Tyvelse: påskepilgrimsvandring med vægt på opstandelsens mysterium.  
På vandringen, som foregår i Tyvelse, nyder vi Guds skaberværk og reflekterer over, hvad opstandelsen betyder 
for os og hvordan vi oplever den i naturen! Vandringen er på ca. 6 km. E er vandringen er der kaffe.  
 

 
 



8 

 

 
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 
 

TYBJERGHUS 
 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00 

i Caféen Smedebakken 32b, Tybjerglille Bakker 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 og under hele generalforsamlingen 

                                           Dagsorden jf. vedtægterne 
 

1.Valg af dirigent. 
2.Valg af referent. 
3.Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
4. Godkendelse af 

- Regnskab for perioden 1.10.2020.-30.9.2021. 
5. Fremlæggelse af forslag til årsbudget og til årskontingent. 
6. Indkomne forslag. 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8.Valg af bestyrelsessuppleanter 
9. Eventuelt. 
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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 
 

 
 

  

HVERDAGSKAFFE 
 
   Onsdag den 23. marts kl. 14:00 -16:00 serveres kaffe/te og tre salgs kage. 
   Det hele kan nydes for 35 kr. Der er ingen lmelding ‐bare mød op. 

Tirsdag den 1. marts serveres der LASAGNE MED GULERODSSALAT.  
 

Maden er klar kl. 17.30,  og cafeen lukker kl. 19.30 
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du a ente maden, hvis du selv medbringer bø er l maden. Der 
skal minimum være 10 gæster for at vi gennemfører Hverdagsmaden.  
Prisen er 50 kr. pr. person, som er fyldt 6 år. Børn under 6 år spiser gra s. 
Tilmelding/bes lling skal ske med SMS eller telefonisk l 2167 4483 senest søndag d. 27. februar kl. 18.00 

HVERDAGSMAD 

KINO KIRKELY 
           Tybjerg Bygade 10 A, Tybjerg 

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

en meget spændende og alvorlig dansk film om, hvordan selv en ganske lille løgn i en mindre pro‐
vinsby kan ændre et menneskes liv katastrofalt, når rygterne vokser l kollek vt hysteri.  
Selvom filmen nu er 10 år gammel, kan den desværre stadig være aktuel. Det er topskuespillere, 
som medvirker, og når det er en af vore allerbedste instruktører, som står bag, kan det stærkt an‐
befales at se filmen. 
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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 

 
 

Varsling om indkaldelse l ordinær generalforsamling i 
 

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn  samt  Lokalrådet for Tybjerg og Omegn 
 
 

Onsdag d. 20. april kl. 19:00 
 

Tybjerghus Café, Smedebakken, Tybjerglille Bakker. 
 

Dagsorden samt yderligere oplysning følger i Sognebladets apriludgave. 
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    TYBJERG FORSAMLINGSHUS 
  

       AFHOLDER GENERALFORSAMLING 
 

        rsdag d. 15. 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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Kære alle forældre på Tybjerg Privatskole 
 

Hermed indkalder vi jer alle l to generalforsamlinger på skolen onsdag den 23. marts 2022 på sko-
lens torv. 
 

Først vil vi gerne se jer alle l Stø eforeningens generalforsamling kl. 18.30. 
Dernæst følger Tybjerg Privatskoles generalforsamling kl. 19.00.  

 

Imellem 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 som nedenstående samt på næste 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 9. marts 2022, som er sidste frist for indkomne forslag, udsendes endelig dagsorden samt bilag. 
Her følger også dagsorden for Stø eforeningens generalforsamling.  
 

                                                                       Mange hilsner  
 

 
Anja Sørensen 
Formand Stø eforeningen 

Maria Pedersen                                  
Formand skolebestyrelsen 

Dagsorden l Stø eforeningens generalforsamling  
Onsdag d. 23. marts 2022  
kl. 18.30 på skolens torv 

 
 1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab  
4. Indkomne forslag – deadline 9. marts 2022 
5. Valg l bestyrelsen og suppleanter  
     Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

Katja Faurschou Jensen, Majken Mosvang og Johnny Petersen er på valg og genops ller.         
    Der skal vælges to suppleanter  

Pernille Skræddergaard og Mai‐Bri  Sieben Hansen genops ller. 
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant  
7. Eventuelt  
 
Umiddelbart e er generalforsamlingens afslutning mødes den nyvalgte bestyrelse l et kort kons tue‐
rende møde. 
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Dagsorden l generalforsamling for Tybjerg Privatskole 
onsdag den 23. marts 2022 

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 2022 l orientering 
5. Strategiplan 2024: Opsamling på handlingsplan 2020-2021 samt handlingsplan for 2022  
6. Valg l bestyrelsen:  

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 
‐ Maria Pedersen, Ronni Jensen og Louise Kondrup Aabo er på valg og genops ller. 

       Der skal vælges 2 suppleanter. 
7. Valg af ny lsynsførende 
    Bestyrelsen har en kandidat. Forældrekredsen har mulighed for at komme med forslag l kandidater. 

Forslag kan sendes l formand Maria Pedersen senest den 9. marts 2022. 
8  Præsenta on af Corona-spørgeskemaundersøgelse  
9. Indkomne forslag – deadline 9. marts 2022 
10. Eventuelt 
 

Umiddelbart e er generalforsamlingens afslutning mødes den nyvalgte bestyrelse l et kort kons tue‐
rende møde. 
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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 

                                           Dagsorden jf. vedtægterne 
 

1.Valg af dirigent. 
2.Valg af referent. 
3.Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
4. Godkendelse af 

- Regnskab for perioden 1.10.2020.-30.9.2021. 
5. Fremlæggelse af forslag til årsbudget og til årskontingent. 
6. Indkomne forslag. 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8.Valg af bestyrelsessuppleanter 
9. Eventuelt. 

TYBJERGHUS 
 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00 

i Caféen Smedebakken 32b, Tybjerglille Bakker 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 og under hele generalforsamlingen 
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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. 
 
Hy e ren: d. 06.03.2022 kl. 09:00 
Skt. Georgs‐løb: d. 26.03.2022 
 

 

 

MAD PÅ RAKLET  

KÆMPE MIKADO  

VINDER AF ”GULDBARRELØB  

VENDESPIL KRÆVER  
DYB KONSENTRATION  

Fotos: Tybjergspejderne 
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Månedens salme marts DDS 32:  Hvo ikkun lader Herren råde 

Hvo ikkun lader Herren råde 
og l ham sæ er al sin lid, 
den frier han fra alskens våde 
og redder i al nød og strid; 
hvo al sin lid l Himlen slår, 
hans hus på sandgrund ikke står. 

 
Hvad hjælper al vor sorg og klage, 
hvad hjælper os vort ak og ve! 
hvad hjælper det, at alle dage 
vi surt l jord og himmel se! 
Vi fylder kun vor modgangs skål 
med sligt uny gt klagemål 

 
Stå, kristensjæl, kun lidet s lle, 
og vær fornøjet med Guds vej! 
Hans visdoms råd er al d milde, 
hans forsyns øje sover ej; 
den gode Gud, vor skabermand, 
bedst skønner, hvad os gavne kan. 
 

Det er for Gud slet ingen møje, 
det koster ham jo kun et ord, 
den, som er fa g, at ophøje, 
en rig at styrte ned l jord; 
Gud er den undergernings‐mand, 
som rejse brat og fælde kan. 

 
Med sang og bøn gå Herrens s er, 
og røgt med troskab du dit kald! 
Velsignelsen da på dig bier 
og ny hver morgen dale skal; 
hvo al sin lid l Gud har sat, 
han vorder ej af ham forladt. 
 

I marts er vi inde i faste den, som er indledning og forberedelse l 
påsken. Den strækker fra askeonsdag (onsdag e er fastelavn,) l 
påske.  
Fasten har al d spillet en rolle i den kristne kirke. I den katolske kirke 
overholdes fasten meget strengt, hvorimod den i den protestan ske 
kirke forsvandt ret dligt. Ved reforma onens indførelse i 1536 blev 
fasten afskaffet. Protestanterne forkastede tanken om, at man kan 
få fortjeneste hos Gud ved at gøre bestemte gerninger. 
Dog har man bibeholdt de mange folkelige skikke der kny er sig l 
fasten, bl.a. fastelavnsriset. Disse skikke har grundlag i de gamle he‐
denske frugtbarhedsritualer. Med fastelavnsriset piskede man alle 
hunkønsvæsener for at fremme frugtbarheden. 
Af andre skikke kan nævnes tradi onen omkring karneval. Det stam‐
mer lbage fra den romerske fest for Pan med fasteoptog, hvor del‐
tagerne var klædt ud som dyr. 
I den kristne kirke fastede man i 40 dage fra askeonsdag l og med 
påskelørdag. Det er i alt 40 dage, eksklusiv søndage, som ikke regnes 
som fastedage. Forbilledet er Jesu faste i ørkenen, der ender med 
djævelens forsøg på at friste ham. Se illustra onen  

Faste den er en d, hvor man 
forbereder sig l den kommen‐
de påskefest. Tradi onelt har 
man i den kristne kirke lagt 
vægt på a oldenhed fra luk‐
susvarer. I moderne d er fa‐
stebegrebet blevet udvidet l 
også at omfa e andre ng end 
mad og drikke, det kan være 
pause fra TV, internet og socia‐
le medier. 
 
Faste dens liturgiske farve er 
lilla, der er symbol for bod og 
e ertanke. Her er begrundel‐
sen typisk, at man vil have 
bedre d l at bede l Gud,  

læse i Bibelen eller være l stede for andre mennesker. 
Som månedens salme har jeg valgt Salmebogens nr. 32 (Hvo ikkun lader Herren råde). Salmens tema er at lade 
vores sag og liv bero på Gud. Den er skrevet af den tyske salmedigter Georg Neumark (1621‐1681). Han uddan‐
nede sig oprindelig som jurist. E er nogle års omflakken kom han 1652 l hoffet i Weimar, hvor han blev ansat 
som bibliotekar og kancelliregistrator. Senere blev han udnævnt l hofdigter og senere l Hof‐ og Pfalzgreve.  
Salmen taler om, at hvis vi sæ er vores lid l Gud, vil vores liv være trygt. Med et billede fra en kendt lignelse 
tales om at bygge sit hus på klippegrund og ikke sandgrund. Al klage hjælper os ikke, men vil tvær mod forøge 
vores smerte og modgang. Guds almæg ghed viser sig ved, at han bedst ved, hvad der er bedst for os. Han ken‐
der vores veje og kan med sit ord bestemme vores skæbne.  

 

I vers 4 bruges endnu et bibelord, nemlig om den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Salmen slu er med en 
opfordring l os om at lovsynge og prise Gud, passe vores pligter og arbejde. Sæ er vi vores lid l Gud, vil han 
aldrig forlade os.  
                          Organist Flemming Mørk Pedersen. 
 



17 

 

 
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 

 

 
FESTLIG KONCERT I AVERSI KIRKE 

 
Torsdag den 3. marts kl. 19:00 giver musikerparret Be y og Pe‐
ter Arendt koncert i Aversi Kirke. Til daglig står Be y og Peter for 
musikken i Haslev Kirke, hvor Peter er organist, og Be y leder 
kirkens store ungdomskor og er kirkesanger. Men ved siden af 
de e er de kendt for at have rejst jorden rundt og samlet kirke‐
musik op fra fremmede himmelstrøg. 
Koncerten i Aversi var oprindeligt planlagt som en nytårskoncert, 
så først i koncerten vil man kunne høre festlige nytårstoner. Se‐
nere vil følge indsmigrende sange, der hører års den og kirke‐
året l, forårssange og s lle sange l faste den. Koncerten vil 
blive en blanding af solosang og fællessang, ligesom man vil høre 
Aversi Kirkes lille orgel blive  blæst igennem af toner, som man 
sjældent hører i en kirke. 
 

Be y  Arendt vil  bl.a. synge ”Den blå anemone” .Koncerten finder jo sted  d. 3. marts. 
 

I en lille pause under koncerten bliver der serveret en kop kaffe/te og kringle ved bænkene i kirken. 
 

Der er gra s adgang l koncerten 

Peter og Be y Arendt.. Priva oto 
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Frk. Søndergaard   
Blomster og brugskunst 

              Tirsdag -  Fredag   10-17:30 
              Lørdag -  Søndag   10-15:00 

 
Frk. Søndergaard Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle 

Telefon: 2964 6135  
     Fb: Frk Søndergaard  v/ Britt S. Madsen 

FORENINGEN SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS AFHOLDER 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

TIRSDAG D. 22. 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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Kirkens Ak vitetskalender  
 
Marts 
2. marts kl. 19 i Tybjerg. Askeonsdag primært for konfirmander: Aflyst pga møde på grund af bispevalg 
2. marts kl. 19: Debata en mellem fire bispekandidater i Mogenstrup Menighedshus, Kirkeskovvej 7, Mogen‐
strup, 4700 Næstved. Hvis I vil vide, hvad der foregår i Folkekirken lige nu, kan jeg kun anbefale jer at dukke op! 
Folkekirken er meget l debat – og der er meget debat i Folkekirken lige nu! De fire bispekandidater: Ulla Thor‐
bjørn Hansen, Rasmus Nøjgaard, Per Vibskov Nielsen og vores provst Anna Kluge vil tale om aktuelle emner i 
Folkekirken i forbindelse med det forestående bispevalg. Tilmelding l: Helene Hansen, e‐mail: hhan@km.dk 
eller tlf. nr: 21 46 13 30.  
12. marts kl. 10: pilgrimsvandring i Haraldsted.  
22. marts kl. 19: ROCKGUDSTJENESTE i Tybjerg Kirke. Tidligere har vi ha  rytmiske gudstjenester, medita ve 
gudstjenester og nu er turen kommet l: ROCKGUDSTJENESTEN. Gudstjenesten involverer konfirmanderne, der 
kommer l at spille en ak v rolle i gudstjenesten. Der vil være gang i musikken. Gudstjenesten er for alle, som 
kunne tænke sig en gudstjeneste med gang i musikken!  
 

April 
6. april kl 19: Medita v Musikgudstjeneste i Sandby Kirke. Det er en gudstjeneste i påskens tegn.  Gudstjene‐
sten vil blive stø et af musik, som taler l følelserne. Der vil være salmer, nordiske toner og le ere klassisk mu‐
sik, som taler l følelserne fremført af Charlo e Dyresberg (sang), Poul Dysgaard Jensen (klaver) og Lars JS. Op‐
sahl (saxofon)  
10. april kl. 10:30 i Sandby Kirke: palmesøndag – festdagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. I år kan vi fejre 
den med en dåb – bedre kan det ikke blive! 
14. april kl. 18:30 i Sandby Kirke – skærtorsdag a en spiser vi et skærtorsdagsmål d i kirken under nadveren. 
Der er sa evand l børnene. Maden uddeles med ordene: ”De e er Jesu Kris  legeme”. Vin og sa evand med 
ordene: ”De e er Jesu Kris  blod”.  
15. april kl. 10:30 i Aversi Kirke – langfredag, sorgens dag, hvor kirken er klædt i sort.  
17. april kl. 10:30 i Tybjerg Kirke – påskedag – den store festdag, hvor vi fejrer opstandelsen med en festlig 
musik gudstjeneste 
18. april kl. 06:00 i Tyvelse Kirke – 2. påskedag: denne dag fejrer vi påsken med en opstandelsesgudstjenste, 
hvor vi forhåbentlig ser solen stå op under gudstjenesten, som minder os om hvor stor en ng opstandelsen er! 
Det bliver en meget enkel gudstjeneste, som lægger vægt på det under, at Jesus står op af graven! 
18. april kl. ca. 07:00 – 2. påskedag: pilgrimsvandring i Tyvelse, hvor vi nyder Guds skaberværk og reflekterer 
over, hvad opstandelsen betyder for os! Vandringen er på ca. 6 km.  
18. april kl. 16 i Tyvelse: 2. påskedag: påskegudstjeneste. 
 

Foto: PIAJ 
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   I/S Tybjerglille Bakker Vandværk  

      
Indkaldelse l ordinær generalforsamling  

onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 
 
 

i Café Tybjerghus, Smedebakken 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes §6: 
 
Valg af dirigent. 
 
Formandens supplement l beretningen. Beretningen kan ses på de følgende to sider 
 
Det reviderede 2021‐regnskab forelægges l behandling og godkendelse. 
 
3.1 Det reviderede 2019‐regnskab forelægges  l behandling og godkendelse. * 
 
3.2 Det reviderede 2020‐regnskab forelægges  l behandling og godkendelse. * 
 
* Regnskaberne for 2019 og 2020 ikke behandlet på grund af aflyste generalforsamlinger i 
`20 og `21 
 
Forslag l ”Budget 2022” forelægges generalforsamlingen. 
 
Valg l bestyrelsen: På valg er Johnny Sørvin, Jan Jensen og Elo Andersen 
 
Valg af suppleant: På valg er Steen Sepstrup 
 
Valg af revisorer. På valg er Susanne Wi  Andersen 
 
Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

skri ligt være formanden i hænde senest den 16. marts 2022. 
 

Eventuelt. 
 
     
E er generalforsamlingen byder vandværket på lidt 
smørrebrød med ledsagende drikkelse. 
Med venlig hilsen og på gensyn. 
 
 
BESTYRELSEN 
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BESTYRELSENS BERETNING 
Kære forbrugere 
Det er med stor glæde, at vandværkets bestyrelse e er to års ”generalforsamlingstørke” a er kan invitere 
lokalområdets forbrugere l ordinær generalforsamling. 
En mikroskopisk organisme, der hverken kan ses, høres, lugtes eller smages lagde for to år siden vores sam‐
fund og resten af verden ned og resulterede i dødsfald (desværre), nedlukninger i dele af samfundet, corona‐
tests i stor s l, selvisola on, mundbind, håndsprit og meget mere. Man kan vel konkludere, at det har været 
”et vink med en vognstang” om, hvor sårbart vort samfund er, og ikke mindst menneskeheden, der lever i det. 
Om smi en er opstået i Wuhan eller i Løgstør er i den forbindelse uden betydning. Det har både været choke‐
rende og overraskende at erkende, hvor lidt, der i grunden skal l for at lamme et samfund og ikke mindst 
has gheden, hvormed det sker. En enkelt flyrejse er nok!! 
Uden i øvrigt at ville drage sammenligninger, kan der dog trækkes paralleller l det, som denne beretning i 
bund og grund handler om, nemlig vores vandværk og bestræbelserne på at sikre rent drikkevand l jer alle. 
Vores livsvig ge ressource er under pres fra noget, der (igen) hverken kan ses, høres, lugtes eller smages og 
hvis lstedeværelse kun kan konstateres i et laboratorium. Det er et faktum, som selv landbruget og dets or‐
ganisa oner ikke kan ændre ved. Næstved kommune ligger i den lave ende af forureningsskalaen, men det er 
alligevel konstateret med en vis bekymring, at af Næstved kommunes 92 vandboringer, er der konstateret 
skadelige stoffer i 10 boringer (under grænseværdien) og 1 over grænseværdien. 
Bestyrelserne i samtlige vandværker gruer i disse år for, hvornår det bliver deres tur l at blive ramt af en for‐
urening, som uvægerligt vil ramme mange vandværker på et eller andet dspunkt og medføre store menne‐
skelige og økonomiske konsekvenser. 
At man på trods af ovenstående igen og igen bliver mødt med en manglende erkendelse af problemet hos 
landbrugerne, forekommer i denne sammenhæng temmelig arrogant. 
På trods af de e holder bestyrelsen fanen højt og bevarer det gode humør. 
Med disse ord byder vi hjertelig velkommen  l generalforsamlingen 2022. 
 

Værkets dri    
 
Som den opmærksomme læser vil bemærke, har vi i år både en glad og en sur smiley. Lad os begynde med 
den glade! 
Den omhandler selve værket med pumper, filtre, belu ning m.m. Når der ses bort fra almindelig vedligehol‐
delse, service og justering, har værket kørt upåklageligt i det forløbne år. Det håber vi, at det bliver ved med. 
Den sure smiley er et resultat af en længerevarende lækage, som blev både bøvlet, besværlig og ikke mindst 
kostbar at lokalisere og udbedre. Lækagen blev lokaliseret l Hæggerupvej ved Kornbakken, hvor det overra‐
skende viste sig, at der var lagt et jernrør i stedet for det pvc‐ rør, som ledningsregistreringen angav skulle 
være der. I forbindelse med lækagesøgningen blev der konstateret et antal defekte stophaner, som også skul‐
le udski es. Alt i alt en mavepuster l vores i øvrigt gode økonomi, dog uden at det på nogen måde får økono‐
miske konsekvenser. 
I juli måned blev trykudligneren i Gl. Tybjerglille monteret, hvore er trykket i ledningerne nu er normalt. Det 
havde dog den pudsige effekt, at flere forbrugere i området henvendte sig og klagede over for lidt vandtryk i 
hanerne. Ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at det var filtrene i vandhanerne, der var lkalket, men 
på grund af det dligere forhøjede vandtryk, blev det først bemærket, da vandtrykket blev normalt e er mon‐
teringen af trykudligneren. 
 
Årsforbrug 2021 
Til forsyningsområdets 219 husstande er der i 2021 udpumpet 24.293 m3 vand inklusive lækagen på Hægge‐

rupvej og med et effek orbrug på 22.106 kw/t. Vandforbruget er en s gning på 1.676 m3 i forhold l 2020, 

mens effek orbruget udgør et fald på 286 kw/t. At elforbruget er faldet, mens vandforbruget er steget, skal 

ses som et resultat af, at de gamle pumper er blevet ersta et af energibesparende pumper. Energifaktoren er 

0,91. 
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Økonomi  
 
Årets resultat er igen mere end lfredss llende l trods for den udgi stunge lækagesøgning. Indtægterne har 
været noget højere end budge eret, mens l gengæld dri sudgi er l repara oner og vedligeholdelse er 
”stukket af” fra budge et. Årets resultat før afskrivninger udgør 93.514,91kr. Bestyrelsen har valgt at afskrive 
158.000 kr. i overensstemmelse med Budget 2021, hvilket medfører et resultat e er afskrivninger på kr. ‐
64.485,09. 
Om nøgletallene i øvrigt henvises l det offentliggjorte regnskab her i bladet. 
Faste og variable vandtakster vil være uændret i 2021. 
 
Vandkvalitet  
 
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 vo‐
res 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 2021 er der 
i vores vandprøver intet målbart fundet, 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. 
Til behagelig orientering kan det nævnes, at Kemic i september har udført service på vandværket og herunder 
foretaget kontrol af vandkvaliteten, der ser fin ud. I 2022 skal der foretages en stor vandanalyse e er ”en masse 
nye pes cider”. Det bliver desværre dyrt, men vi må jo tage det, som det kommer. 
De seneste analyseresultater vil være l stede på generalforsamlingen. 
 
BNBO (BoringsNære  Besky elsesOmråder)  
 
I sidste års Beretning var BNBO indgående beskrevet, og status på sagen er, at der endnu ikke er truffet afgørel‐
se om, hvordan ngene skal gribes an. Der skal udarbejdes kontrakt l lodsejerne og fastsæ es størrelse af er‐
statning, hvilket kræver ”hoveder”, der er noget mere inde i sagerne. Formanden skal på et dspunkt deltage i 
et virtuelt orienteringsmøde, hvorfra vi må afvente nærmere. Det hele skal være afslu et senest 1/1‐23, og vi 
kan da lige orientere om, at der både er trusler om bøde og fængsel, såfremt ngene ikke er på plads l denM.  
Ja, man tror det er løgn, og man kunne fristes l tro, at beslutningstagerne ikke nødvendigvis er ”tynget af stu‐
diegæld”. 
Men, men men… der er al d lys for enden af tunnelen JC. 
 
De e var, hvad vi havde valgt at bringe i år. Formanden supplerer på generalforsamlingen med seneste nyt. 
 
Mange venlige hilsener fra  
Bestyrelsen 
Tybjerglille Bakker Vandværk I/S 
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   Regnskab Budget Budget  
   2021 2021 2022  

Indtægter        
          
 variable forbrugsafgifter 294.231,00 275.000 275.000  

 faste forbrugsafgifter 145.690,40 140.000 140.000  
 NK - forsyning (vandmålere) 6.221,39 6.000 6.000  
 ekstraord. indtægt - ekstern salg af vand 0,00 0 0  

 diverse / gebyrer / regulering 2.663,09 1.500 1.500  

   448.805,88 422.500 422.500  
          

Driftsudgifter        
          
 drivkraft, SEAS 14.804,17 17.000 15.000  

 reparationer og vedligeholdelse 187.768,52 100.000 100.000  
   værk incl. bygning 49.599,40      

   ledning 88.169,12      
   honnorar driftsbestyrer 50.000,00      
 telekommunikation 3.228,00 3.500 3.500  

 forsikringer 4.349,30 4.000 4.500  
 vandanalyser 7.525,00 15.000 10.000  
 afledningsafgift 1.064,33 500 1.000  
 abn. ledningsregistrering og måler 11.776,09 4.000 10.000  

 abn. styring og alarm + diverse 8.682,96 12.000 8.500  

   239.198,37 156.000 152.500  
          

Administrationsudgifter        
          
 bestyrelse (inkl. kurser) 10.392,96 10.000 10.000  

 kontorudgifter m.v. 6.690,59 5.000 5.000  
 regnskab + opkrævning (administration) 26.009,32 25.000 25.000  
 nets og systemomkostninger 13.087,88 12.000 13.000  
 sogneblad, forening, annoncer 10.105,65 10.000 10.000  

 møder og repræsentation 4.269,50 3.000 4.000  

   70.555,90 65.000 67.000  
          

Renteudgifter, provision  og gebyrer        

          

 lån og kassekredit 45.536,70 43.500 45.000  

          

          

Resultat før afskrivninger 93.514,91 158.000 158.000  
          

Afskrivninger        
          
 værk inkl. boringer 70.000 70.000 70.000  

 forsyningsledninger 70.000 70.000 70.000  
 vandmålere 18.000 18.000 18.000  

 EDB og inventar 0 0 0  

   158.000,00 158.000 158.000  
          

          
Resultat efter afskrivninger -64.485,09 0 0  

Specifikation af driftsregnskab og budget 
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Afskrivninger 
Tybjerg 

Vandværk ledning 
vand 

målere 
EDB/ 

inventar 

saldo 31.12.20 2.120.112,05 3.313.452,80 214.634,51 0,00 

lgang/opskrivning i 2021   177.792,14 0,00 0,00 

saldo før afskrivning 2.120.112,05 3.491.244,94 214.634,51 0,00 

afskrivning 70.000,00 70.000,00 18.000,00 0,00 

saldo 31.12.21 2.050.112,05 3.421.244,94 196.634,51 0,00 

      
 Årlig afskrivning 70.000,00 70.000,00 18.000,00 0,00 

 rest periode i år 29 49 11  

      
      

Status     
      
 Anlægsak ver     
      
 Tybjerg Vandværk 2.050.112,05    

 ledning 3.421.244,94    
 EDB og inventar 0,00    
 vandmålere 196.634,51    

 saldo 31.12.21 5.667.991,50    
      
 Omsætningsak ver     

      
 kassebeholdning 0,00    

 udlægskonto formand 0,00    
 kassekredit 132.195,82    
 andre debitorer 0,00    
 forbrugere mellemregning ‐37.864,73    

 saldo 31.12.21 94.331,09    
      
 Egenkapital     

      
 saldo 31.12.20 4.251.566,42    

 lslutningsafgi er 27.513,18    
 dri sresultat 2021 ‐64.485,09    

 saldo 31.12.21 4.214.594,51    
      
 Fremmedkapital     

      
 skyldige omkostninger 17.868,92    

 kommunekredit nominel værdi 1.447.956,16    
 skyldig skat, moms og afgi er 81.903,00    

 saldo 31.12.21 1.547.728,08    

Specifikation af afskrivning og status 

Springvand!!                                                       

                                                 Foto: Pixabay 
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Forårssange – l minde om  Erik Christensen 
 
Vi er et sangglad folkefærd, som bryder ud i sang så snart, der er lejlighed l det. 
 
Gennem en årrække a oldt Landsbyforeningen Visea ener i Tybjerghus Café, hvor Erik Christensen var fast 
huspianist og mestrede huset klaver, ligesom han også var pianist ved Suså Egnshistoriske Forenings foredrags‐
a ener på Glumsø Kro, idet han professionelt håndterede flyglet dér, da det er kutyme at synge en fællessang, 
før foredragene begynder samt en sang, inden man går hver l sit. 
Desuden spillede Erik også på Birkevang i Herlufmagle, når der var sange ermiddage på plejehjemmet. Herud‐
over sa e Erik  sig straks på klaverbænken, når der var mulighed for det ved mange forsamlinger i hele den gam‐
le Suså Kommunes område og spredte  med sin musik glæde l alle. 
 
En længerevarende sygdom, som resulterede i Erik Christensen bortgang i februar de e år, sa e en stopper for 
visea enerne, for fællessangen i Glumsø, for hans medvirken på Birkevang samt alle de andre steder., hvor han  
kom.  
 
Derfor de e lille indlæg med et par forårs sange l Eriks minde, hvor I må synge uden hans akkompagnement. 
 
Kender man ikke lige huske melodierne, kan de  findes via ne et på YouTube. 
 

Æret være Erik Christensens minde 

Det er i dag et vejr ‐ et solskinsvejr! 
O, søde vår, så er du a er nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg gå og købe hyacinter 
og bringe dem l én, som jeg har kær. 
 
Hun købte af de hvide og de blå, 
hun købte af de smukkeste, hun så. 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 
Og om mig svæver lu er lyse minder, 
dem ta'r jeg med l den, jeg tænker på. 
 
Og de kom svævende i ring og rad. 
Hun gik imellem dem og var så glad. 
Det er i dag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok l mange dage, 
og jeg må kysse hvert et lille blad. 
 
Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem l den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter! 
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr ‐! 

Tekst: Ludvig  Holstein. Musik: Poul Schierbeck  
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Velkommen, lærkelil! 
Jeg véd ej strengespil, 
så sødt og rent og jublende så vide, 
som disse tonedrag, 
de glade klokkeslag, 
der ringer våren ind ved vinter de. 
 
Du sværmer ikke vildt, 
du kredser ikke snildt, 
vil intet rov i dine brødres vrimmel, 
du flagrer ikke om, 
men frejdig, frisk og from 
du går den lige vej fra jord l himmel. 
 
Ej svimler du derved, 
men daler trøs g ned, 
ned l din græstørv og din lille mage: 
I højhed som i fald 
du følger tro dit kald, 
og derfor har I vel så glade dage. 
 
Du troens re e fugl, 
som bier kun på jul, 
og kun i årets skumring holder inde, 
for så med jubelsang, 
når rug er oven vang, 
at varsle højt om vårens lune vinde ‐ 
 
kom, lær mig noder l 
det håbets strengespil, 
som tvinger dig før gry at være vågen, 
lær mig som du at se 
igennem mulm og sne 
den pinseglans, der dølger sig bag tågen! 

Hør den lille stær, den er åh så fornøjet. 
Morgenklokken ringer, og marken står i damp. 
Nylig er den vågnet, men al d i tøjet 
aldrig skal den sæbes og vaskes med en svamp. 
 
Den har hverken hat eller sløjfer og kjole, 
ingen fine støvler, den først skal pudse a'. 
Den har ingen lek er, skal aldrig i skole, 
den kan gå og fløjte den hele lange dag. 
 
Og når den bli'r sulten deroppe på kassen, 
finder den en orm, den kender hvor de er. 
Den skal ikke først ha' den kogt over gassen, 
den kan få den ned, li'så levende den er. 
 
Og når den vil rejse, den venter ikke længe 
Vips, er den afsted og ta'r på eventyr! 
Den har hverken kuffert, billet eller penge, 
den har bare vinger, den er en lys g fyr. 
 
Åh, den flyver højt, flyver højt under skyen, 
den må passe på, den ikke falder ned. 
Den er fløjet langt bort et sted ned i byen, 
den har nok en ven dér, som ingen, ingen ved. 

Tekst: Chr. Richardt, Musik: Carl Mortensen 

Tekst: Harald Bergstedt. Musik: Poul Schierbeck  

Tekst: Agt. Fotos: Pixabay 
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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! 
 

UVILDIG FORSIKRINGSRÅDGIVNING TIL DIN VIRKSOMHED 

STEF TECH Electric 

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

industrivirksomheder.  

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

Så har du 

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

‐ brug for et overslag eller lbud 

er du velkommen l at kontakte mig 

STEF TECH Electric v/ aut. elinstallatør og maskinmester 

Jørgen Egløkke Steffensen, Petershøjvej 15, Hjelmsølille 

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

www.ste ech.dk 

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

 Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde 
  

  - tag 
  - udskiftning af vinduer og døre 
             - renovering  

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

 Ring og få et uforpligtende tilbud 
  
   Tlf. 2045 8856 
          
              Suså Landevej 76 
  4160 Herlufmagle 
  E-mail: timchristensen@live.dk 

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 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 
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Ravnstrup Sø - fuglekassedag med bål og pandekager 

lørdag 5. marts 2022 kl. 10:00 - ca. 13:00 
 
Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi går en tur og spejder e er forårstegn blandt fugle og blomster. Måske 
hører vi den gråstrubede lappedykker og vandriksen kappes om at lyde mest som stukne grise, og vi prøver 
at fange nogle af de smådyr, som fuglene jagter under vandet. 
Arrangementet laves som et ”åbent hus” arrangement. Man kan derfor komme og gå indenfor det fastsa e 

dspunkt. 
 
Dagens program: 
 
Kl. 10.00 ved bålhy en: Vi begynder at bygge redekasser. Arbejdsgruppen sørger for træ, søm og hammere. 
 
Kl. 11.00 ved bålhy en: Frivillige fra arbejdsgruppen vil tage jer med på en guidet tur i reservatet og under‐
vejs fortælle om de fugle og vandinsekter, som I hører og ser. 
 
Fra ca. kl. 11.00 er der mulighed for at bage sine egne pandekager over bål og drikke en kop cowboykaffe 
eller et glas sa evand. 
 
Mødested: Bålhy en, Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej er beliggende to km vest for Herlufmagle 
mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej l Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet l søen. 
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø 
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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! 

PIXABAY 
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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 
Tir.      1. Hverdagsmad i Caféen. Se s. 9     Kl. 17:30 Tybjerghus Café 
Tor.    3. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Lør.    5. Fuglekassedag, Ravnstrup Sø. Se s. 30    Kl. 10:00 Ravnstrup Sø 
Man.  7. Kino Kirkely. Film. Se s. 9      Kl. 19:00 Kirkely, Tybjerg 
Ons.   9. Suså Egnshist. Foren. Generalforsamling    Kl. 19:30 Glumsø Kro 
Tor.  10. Foreningen Tybjerghus. Generalforsamling Se s. 20  Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tir.   15. Generalforsamling, Herluflille Møllelaug    Kl. 19:00 Kirkely, Tybj. Bygade 
Tir.   15. Generalforsamling. Tybjerg Forsamlingshus. Se s. 11  Kl. 19:00 Tybjerg  Fors.Hus 
Ons. 16. Suså Hush. Foren. ”Vi mødes hos Frk. Søndergaard” 
  Se link til foreningen på tybjerg. Info    Kl. 18:30 Tybjergvej 8 
Tir.   22. Foren. Sandby-Vrangstrup Fors.Hus. Generalfors. Se s. 18 Kl. 19:30 Sandby Fors.Hus 
Ons. 23. Hverdagskaffe Se s. 9       Kl. 14:00 Tybjerghus Café 
Ons. 23. Tybj. Privatskole. Generalforsamling. Se s. 12   Kl. 18:30 Tybj. Privatskole 
Ons. 23. Tybjerglille Vandværk. Generalforsamling. Se s. 20  Kl. 19:00  Tybjerghus Café 
Tor.  17. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
Tor.  31. Kreativ Café        Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 
 
APRIL 
Ons.  20. Landsbyforen. og Lokalrådet: Generalforsamling  Kl. 19:00 Tybjerghus Café 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

For øvrige arrangementer se siderne 6-7 

 

DER MÅ TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE  
NYE ÆNDRINGER I RELATION TIL CORONA 


