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bynyt
HVORDAN OVERLEVER BRUGSEN?
Vi er alle klar over situationen
- Brugsens tal er ikke gode nok
til, at vi kan opretholde en sund
forretning, der ikke blot overlever men en forretning, der
har mulighed for at udvikle sig i
takt med omgivelserne (konkurrenter og forbrugere).
Vi er ca. 1.500 borgere i Jystrup
og Valsølille sogne. Det svarer
til 375 standardfamilier, som
i gennemsnit har et forbrug af
dagligvarer på kr. 85.000 per år.
Vi køber således for ca. 32 mill.
om året i dagligvarer - hertil
kommer ca. kr. 5 mill. fra institutioner og udefra kommende; i
alt ca. 37 mill.

Brugsen omsætter for ca.
13 mill.; altså en andel på
ca. 36% af potentialet.
I landsbyforeningen tror
vi på, at vi kan nå en del
højere - hvad skal der til
for at vi kan nå f.eks. 40%?
Det ville give Brugsen muligheder. Det er en meget høj
andel, når man tænker på,
at konkurrenterne har helt
andre marketingbudgetter at
arbejde med.
Har du råd til, hvordan vi
kan nå denne vækst - eller
forbedre resultatet, så skriv
dine forslag i bloggen - du kan

være sikker på, at Brugsens
bestyrelse følger med.
Med venlig hilsen
Brugsens bestyrelse
(Formand Lone Lysehøj,
Hanne Gammelby, Jan Vium,
Kathrine Lundsgaard, Katrine
Mow, Lisbeth Bang Pedersen,
Martin Damborg, og Stef
Kock Mogensen)

KONCERT I GAUDLIGALLERIET
Tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 Koncert
med trio Hvalfugl - 125 kr.
En trio der inspireret fra både den danske
og svenske folkemusik tradition har skabt
deres helt eget unikke lydunivers.

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (ugerne 10, 23, 36 og 49).
af foreninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på 		
www.jystrup-net.dk. Fotos: Lars Storm Kristensen. Forsidefoto - baggrund: Steen Uffe Jørgensen
Redaktion dette nr. Ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45.
Kasserer: Annelise Hansen tlf. 57 52 80 67, annelise.hansen.ah@gmail.com
Annoncer: Lars Storm Kristensen, lskr@km.dk
Annoncer optages i 1/6-side og 1/3-side til 440 kr., 880 kr. og 1.760 kr. pr. november 2015 (dvs. 4 blade).
Priserne indeksreguleres bagud hvert år.
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 28. APRIL 2019. DER OMDELES I UGE 23 FRA DEN 4. JUNI.
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bynyt
NYT FRA JYSTRUP IF
I skrivende stund glæder vi
os i Jystrup IF til at se rigtig
mange nuværende og tidligere frivillige i Jystrup IF samt
vores samarbejdspartnere (JIF
Venner, Søholmhus og Husets
bestyrelse) til vores nytårstaffel i slutningen af januar.
Vi håber selvfølgelig på at få
nogle gode timer sammen,
hvor vi kan få noget god mad
og snakke på tværs af alle de
forskellige roller vi har. Måske/forhåbentlig vil der opstå
nye gode idéer til aktiviteter
eller nogen der kender en god
instruktør til en aktivitet. Til
alle de frivillige, som ikke
kunne komme til vores lille
arrangement - en stor tak for
jeres indsats :-) Uden jer ingen Jystrup IF :-)

I januar
måned
holdt vi et møde, hvor DGI
kiggede forbi. Vores agenda
for mødet var, hvordan vi kan
gøre det godt for vores sport
i Jystrup. DGI kunne desværre ikke lige løse vores mangel
på instruktører og trænere,
men de gav os lidt idéer vi vil
arbejde videre med.
Måske du sidder nu og læser
dette og tænker, at du også
gerne vil bidrage? Uanset
hvem du er og hvad du kan
byde ind med, kan vi helt sikkert bruge dig. Jystrup IF sørger for, at du bliver klædt på
til opgaven. Du behøver ikke
at binde dig for flere år, men
måske kun en halv sæson el-

ler en enkel opgave, fordi det
passer bedst for dig lige nu.
Hvis du har lyst til at høre
mere, er det en oplagt mulighed at komme til Jystrup
IFs årsmøde, som finder sted
onsdag d. 20. marts 2019 kl.
19.30 i Aktivitetshuset. Her
vil vi byde på lidt at spise og
drikke og muligheden for at
snakke med andre medlemmer, høre hvad Jystrup IF går
og laver, hvad vi gerne vil og
også hvilken slags frivillige
hænder, vi har brug for. Måske
kan vi lave et match?
Vi glæder os til at se rigtig
mange af jer derude :-)
De varmeste vinterhilsner
Ledelsen i Jystrup IF
Lasse Jensen, Søs og Alison

LOKALHISTORISK FORENING

Jystrup Andelsmejeri begyndte behandling af mælk den 16.
oktober 1888. Mejeriet havde
på det tidspunkt 111 andelshavere med i alt 620 køer; 16
bønder havde 1 ko, 31 havde
2 køer.

Mejeriet
standsede
driften 30.
juni 1960.
I perioden
var der fem
mejeribestyrere, der alle
var dygtige til
fremstilling af smør og oste.
Med netop disse produkter deltog Jystrup Andelsmejeri i
mange udstillinger og var altid
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blandt dem, der opnåede flest
points.Ved verdensudstillingen
i Berlin i 1937 fik mejeriet 19
ud af 20 mulige points.
Efter lukningen fungerede
bygningen bl.a. som privatbolig, vuggestue, som hjemsted
for Søholmscenen, Blå Bio mv.
Ejendommen er i dag under
ombygning, og nye tiltag er i
gang i de gamle lokaler.
Lisbeth Due Andersen

Nyheder fra Landsbyforeningen
TRAFIKSIKKERHED
Foreningen har fået en henvendelse fra Ringsted kommune med spørgsmål om
prioritering af ønsker til trafiksikkerhed i Jystrup og omegn. Sagen er netop drøftet
på et bestyrelsesmøde, hvor
vi havde deltagelse af interesserede. Vi er enedes om
at prioritere det, som sund
fornuft og borgere og institutioner har peget på, nu såvel
som tidligere: skolebørnenes
trafiksikkerhed skal forbed-

res! Generelt ønsker vi: lavere hastigheder i Jystrup og
omegn, især inden for byskiltene. Der er stort behov for
adskillelse af kørende (især
den motoriserede) og gående
trafik. Dette gælder på alle
veje i og rundt om Jystrup,
som er smalle, og hvor der
bliver kørt hurtigt. Konkret
ønsker vi snarest at få ændret den besynderlige spærreflade, hvor Slettebjergvej
munder ud i Egemosevej og

oversigtsforholdene er blevet
umulige. Vi har udbedt os et
møde med en trafikingeniør
fra kommunen om disse forhold. Han lader os på forhånd
vide, at der er begrænsede
midler. Vi har en fornemmelse
af, at Ringsted by og Benløse
får tildelt flere midler end
landdistrikterne til trafiksikkerhed. Dette vil vi også tage
op i Landsbyforum. Mere herom, når der er nyt.

HJERTESTARTERE
På Brugsens facade ud mod
Ålbækvej er der blevet opsat
en hjertestarter. Den frivillige
organisation
Hjerteløberne
har skaffet sponsorer til indkøb af maskinen. Sponsorerne
er Østagergaard, Centralværkstedet, ejendomsmægler Høgsbjerg samt Lands-

byforeningen. P.t. er der 15
frivillige personer i Jystrup
og omegn, som er uddannet
i brug af maskinen. Oplever
du en person med hjertestop,
gør du sådan: Ring 112, få fat
i hjertestarter-maskinen, tryk
på dens knap, når du er ved
den ramte og hjertestarteren

fortæller, hvad du skal gøre.
Hjerteløberne bliver samtidig
alarmeret, og de nærmest
boende af dem skynder sig til
hjælp. Der er også hjertestartere på klubhuset ved Golfbanen, på Søholmskolen og på
Campingpladsen.

VANDFORSYNING

ERHVERVSDAG

STORE HAVEDAG

Der er igangsat boring. En borevogn har kunnet ses oppe
bag Nyvej på skråningen. Der
bores ned til 50 m. dybde. Der
skal laves en del vandprøver,
men arbejdet er i gang.

Vi har fået det ansøgte beløb og forventer at holde en
erhvervsdag til foråret. Vi vil
invitere virksomheder fra Jystrup og Valsølille sogne til at
deltage i et netværk.

Vi har meddelt kommunen,
at det beløb vi har fået tildelt, og som var 1/3 af det
ansøgte, ikke rækker til vores arrangementsplaner. Vi vil
gentage ansøgningen til foråret, forhåbentlig med større
forståelse hos tildelerne af
midler.

ATTERUPVEJ
Politiet har indstillet, at vejen ikke bliver ensrettet.
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Nyheder fra Landsbyforeningen
HJEMMESIDEN WWW.JYSTRUP.DK
Hjemmesiden nærmer sig
færdiggørelse. Vi havde 2 itstuderende til at opbygge siden, men desværre var det
færdige resultat langt fra
forventningerne. Vi har derfor selv måtte opbygge siden.

Hjemmesiden hedder Jystrup.
dk, og den skal fortælle om
byen og omegnen, hvad der
rører sig, bringe nyhedsbreve,
have links til Brugsen og kirken m.m. og være platform
for kommunikation mellem os
alle.

Vi søger en kyndig person,
som kan hjælpe med at vedligeholde siden! Er det dig?
Eller en du kender? (der vil
være afregning for arbejdet).
Vi forventer ca. 2 timer pr.
uge.

MØDE MED KOMMUNENS ØKONOMIUDVALG
Landsbyforum, som er en
samling af landsbyforeninger
i hele Ringsted kommune,
holdt 1. oktober det årlige
møde med kommunens Økonomiudvalg.
Hovedpunktet
på dagsordenen var »bosætning«, dvs. hvordan tiltrækker vi flere mennesker til at
bo i Ringsted. Fra landsbyforeningernes side var gjort et
godt forberedende arbejde,

bl.a. med medarbejder fra
kommunens Teknik og Miljøafdeling. Befolkningsprognoserne viser for de fleste landsbyer, at der næsten ikke sker
nogen udvikling, altså der er
risiko for stagnation, fordi
mange ældre bliver boende,
og der bliver ikke bygget nyt.
Det truer butikker, skoler og
institutioner. Denne prognose
gælder dog ikke Jystrup, hvor

der forventes en vis befolknings-tilvækst. Samlet set er
landsbyerne ikke trygge ved
denne mangel på udvikling,
idet det viser sig, at de fleste udefra kommende flytter
til Ringsted by. Landsbyforum
gjorde klart Økonomiudvalget
opmærksom på, at vi ønsker
mere fokus på, at landdistrikterne også er gode steder at
bo.

SAMARBEJDET MELLEM LANDSBYFORENINGEN OG KLYNGERNE

MEDLEMSKAB AF
LANDSBYFORENINGEN

Landsbyforeningen kan se nogle udfordringer i
samarbejdet mellem foreningen og klyngerne.
I klyngerne kommer der personer, som har enkeltsager på ønskesedlen, og der kan være nogen som eksempelvis har fået en idé til en cykelsti, som skal forbinde alle landsbyer i Ringsted
Nord (Vigersted- Jystrup-Haraldsted). Dette er
en investering til mange millioner. I betragtning
af at kommunen endnu ikke har prioriteret skolevejenes sikkerhed særlig højt fra Jystrup til
Vigersted, og at foreningen har arbejdet på det
i lang tid, så kan ideer om cykelstier i rekreativt
øjemed synes mindre realistiske. Enkeltsager
fra Temagrupper kan virke interessante, men
de kan være svære at placere i forhold til den
prioritering, vi har arbejdet med lokalt i Landsbyforeningen.

Styrk Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn – flere medlemmer = flere kræfter i arbejdet for at gøre Jystrup til et bedre sted
at leve. Tilmelding kan ske på mail: post@
jystrup.dk - send os navn, adresse og e-mailadresse. Senere vil tilmelding være mulig direkte på www.jystrup.dk · Medlemskabet er
kontingentfrit.
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Bestyrelsen, Landsbyforeningen 		
for Jystrup og Omegn:
• Torben Justesen, formand
• Stef Kock Mogensen, næstformand
• Lars Kris Rasmussen, kasserer
• Laurits Østergaard, bestyrelsesmedlem
• Lars Mortensen, suppleant

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

FOLKEKIRKEN NØDHJÆLPS LANDSINDSAMLING SØNDAG 10. MARTS 2019

Klimaforandringerne er her, og
de er kommet for at blive. Millioner af mennesker er truet
af sult og oversvømmelser, og
allerede nu må mange forlade
deres hjem for at finde mad og
sikkerhed.Men der er en god
nyhed: Vi ved, hvad der skal
gøres!
Søndag den 10. marts samler
vi ind til de mennesker, der er
hårdest ramt af klimaforandringerne.
SAMMEN OM KLODEN
I verdens fattigste lande mangler man alt det, der beskytter
os danskere mod klimarelaterede katastrofer. Men med
klimatilpasning kan vi klæde
verden på til et klima i forandring.

Det kan være diger, dæmninger og opsamlingssøer, der kan
forhindre oversvømmelser. Det
kan være broer og solide bygninger, der ikke dratter sammen ved jordskred.
Men det kan også handle om
at hjælpe en sulten småbonde
med at dyrke quinoa, som er
fyldt med protein og bedre til
at modstå tørke end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande,
hvor klimaforandringerne slår
meget hårdere, end de gør i
Danmark.
En person fra Etiopien udleder langt mindre CO2 end den
gennemsnitlige dansker. Men
det er alligevel etiopieren,
der betaler regningen i form
af oversvømmelser, tørke og
andre naturkatastrofer.
Det synes vi er uretfærdigt.
Og derfor vil vi sammen med
tusindvis af danskere samle
ind til klimaløsninger den 10.
marts.

Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også
for vores egen skyld. Kloden
er nemlig noget, vi deler, og
klimaforandringerne er hele
klodens problem. På sigt vil
vi alle komme til at mærke
konsekvenserne af de globale
temperaturstigninger på egen
krop.Derfor opfordrer vi alle
danskere til at gå en tur for
klimaet søndag den 10. marts.
For dig selv.
For vores klode.
For verdens fattigste.
For vores børn.
For alt i verden.
Indsamlingen begynder
efter gudstjenstenesten kl.
9.00 i Jystrup kirke dvs kl.
10.00 fra Stalden ved præstegården. Man må meget
gerne melde sig på forhånd til
Bente Østergaard på sms eller
tlf 20 94 87 70.

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING OG FERNISERING SØNDAG DEN 7. APRIL
Der er familiegudstjeneste i
Jystrup kirke og efterfølgende
fernisering i Stalden ved Maria bebudelse søndag den 7.
april kl. 10.30. Vi sætter alle
sejl til i kirken for at skabe en
festlig afslutning for forårets
minikonfirmandforløb for elever fra tredje klasse. Den dag
deltager Jystrup og Valsølille

kirkes konfirmander og naturligvis minikonfirmander med
forældre og bedsteforældre.
Alle er velkomne også i Stalden i Jystrup efter gudstjenesten, hvor der er fernisering
på minikonfirmandernes udstilling.
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Palmesøndag den 14. april
kl. 10.30 i Valsølille kirke
afsluttes årets konfirmandhyttetur, når konfirmanderne
forbereder og medvirker i
palmesøndags gudstjeneste.
Denne gudstjeneste som konfirmanderne har forberedt sig
på i hytteturen danner optakten til påskeugen i kirkerne.

kirkenyt
I KIRKERNE
DET SKER I KIRKERNE

PÅSKEUGEN I KIRKERNE
Skærtorsdag den 18. april i
kl. 17.00 i Valsølille kirke –
nadverens indstiftelse

Langfredag den 19. april er
der liturgisk gudstjeneste i
Jystrup kirke kl 10.30

Nadver betyder måltid og
skærtorsdag fejrer vi den på
en gang sidste og første nadver ved at indstifte måltiden
og spise det i forlængelse af
gudstjenesten. Tilmelding er
ikke nødvendig…

Den sorteste sorte dag i kirkeåret er langfredag, så sort
som graven. Langfredag er
der liturgisk gudstjeneste dvs.
uden prædiken men med læsninger fra passionshistorien
og med bøn og musik.
Den dag har vi inviteret Winnie Bugge
Frandsen som med
sit fantastiske og
virtouse fløjtespil]
vil klæde gudstjenesten på. Det er en
dag med stor men
enkel musik & tid til
eftertanke i kirken.
Det er kl. 10.30 i Jystrup kirke.

Winnie
Bugge
Frandsen

Påskemorgen den 21. april
Vi fejrer opstandelsen påskemorgen ved to festlige påskegudstjenester: kl. 9.00 i Valsølille og kl. 10.30 i Jystrup i
en i alle henseender klassisk
gudstjeneste med de store påskesalmer men med et ekstra
interludium ved kirkens dygtige musikere!
Kristus er opstanden, kom og
vær med til at fejre det!

DANMARKS BEFRIELSE AFTENSANG I VALSØLILLE KIRKE LØRDAG DEN 4. MAJ
Vi kalder det aftensang når vi befrielsesaften har en mellemting mellem en
gudstjeneste og sangaften i Valsølille
kirke, hvor kirkens organist sidder klar
ved klaveret og man kan ønske sange
fra højskolesangbogen.
Vi tænder lys og
efterfølgende er
der kaffe og kage i
våbenhuset.
Velkommen til fællessang i Valsølille
kirke kl. 19.00.
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JYSTRUP IF
- en del af Et Aktivt Jystrup

Jystrup Idrætsplads | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | sport@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk

FRISØR m/k
KLIP · KRØL
& FARVE
til
HAM og HENDE

Ebba Hansen
Hovmarksbakken 7, Jystrup
Tlf. 21 92 49 42

Jørgen Nielsen
Enghusene 2
4174 Jystrup
www.yogastien.dk
Mobil 40 33 86 66

Åbent hver
mandag & onsdag

62 20 29 31
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•
•
•
•
•

Genoptræningsafdeling
Idrætsklinik
Chokbølgebehandling
Fodscanning / Indlægssåler
Manuel terapi

Annonce

v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi.dk
Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40
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- i Gaudi
- Dame - Herre - Børn
- Klip
- Farve
- Reflekser/striber
- Permanent
- evt. hjemme hos dig
(gangbesværede)

Tidsbestilling

20 28 77 87
Åben efter aftale
Mandag - Onsdag - Fredag
v/ Marianne Saltoft
Ålbækvej 1
4174 Jystrup
10

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Farendløsevej 70 . 4100 Ringsted
E-mail: fletscher-larsen@os.dk

Ø S TA G E R G A A R D
Østagergaard er en økologisk og social virksomhed, hvor vi dyrker og forarbejder landbrugsprodukter.
Vi står for helhed, mening og kvalitet, for den enkelte og fællesskabet. Et bæredygtigt og værdigt liv for alle.
Østagergaard dyrker korn og sælger stenmalet mel og brød fra
eget bageri og gårdmølleri. Mel og brød kan købes i Dagli´
Brugsen i Jystrup eller bestilles.
1 kg sigtet spelt, øland eller dacke •1 kg groft spelt, øland, eller
dacke • 1 kg fuldkorns Purpur hvede •1 kg fuldkorns Rugmel •
1 kg Midsommerrug • 1 kg knækket rug eller Purpurhvede •
Honningsaltbrød • Rugbrød • Ugens brød
Brød bages torsdag og kan købes i Dagli´ Brugsen i Jystrup.
Slettebjergvej 21 | 4174 Jystrup | tlf. 52 26 61 00 | post@oestagergaard.dk | www.oestagergaard.dk

Murerfirmaet
Roneklint
v/ Thomas Soubak
Murer og ovnsætter
Skjoldenæsvej 36. 6
4174 Jystrup

Tlf. 2425 6837

Mail: soubak@mailme.dk
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Husk at
handle i
Brugsen
Den er e
.
nb
ikke en s utik,
elvfølge!

Jystrup

Aalbækvej 1 · 4174 Jystrup
Tlf. 57528019 · Fax 57528586 · SE-nr. DK 7021 4318 · Giro 410-4951

NYBYGNINGER
OMBYGNINGER
TILBYGNINGER
REPARATIONER
- ALT I MURERARBEJDE UDFØRES

REGERUPGÅRD,
VALSØMAGLEVEJ 117

KIM LARSEN 4174 JYSTRUP

TELEFON 57 60 06 19 BILTLF. 21 25 06 19 TELEFAX 57 60 06 17
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JYSTRUP AKTIVITETSHUS

DOF Foreningen Jystrup Aftenskole
v/ Gurli Jakobsen
Medlem
Enghusene 117
Et aktivt af
4174 Jystrup Midtsj.
Jystrup
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: gurli.jakobsen@mail.dk

Styregruppen der varetager den daglige drift, samt planlægning
af vedligeholdelses-opgaver på huset, modtager meget gerne
henvendelser vedrørende Jystrup Aktivitetshus. For leje af Huset
kontaktes udlejer Peter B. Andersen på 20 41 81 45.
Styregruppen
Formand Erik Thomsen · tlf. 51 18 05 54
Udlejer Peter B. Andersen · tlf. 20 41 81 45
Nøgler · Finn Smedemark · tlf. 29 27 88 89
Jystrup Spejderne · Christina Olse · tlf. 51 96 09 93
Jystrup IF · Morten Kristiansen · tlf. 40 43 80 21
Jystrup IF · Peter Slott · tlf. 57 52 85 42
Jystrup IF · Lasse Bremer · tlf. 29 62 52 02

Vi tilbyder undervisning i korsang,
EDB og andre emner, som kan samle
mindst 10 deltagere.

Har du lyst til at lære noget - eller måske
til at undervise, så ring og lad os tale om det.
Forslag til nye emner modtages gerne.

Oplysninger om kurser, holdstart og priser
kan ses på skolens hjemmeside:
www.jystrupaftenskole.dk.

Jystrup Aktivitetshus | Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup
hus@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk/huset

FLISER · KLINKER
NATURSTEN
BADEVÆRELSESMØBLER
Besøg vores 400 m2 udstilling med opsatte
miljøer i fliser, klinker og natursten.Vi har også
fliseklæb, vådrumssikring og andet tilbehør.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

STUBBERUP
BYGGEKERAMIK aps

Egemosevej 41, 4174 Jystrup · Tlf. 57 52 99 89
Åben: Man.-fre. 9-17. Ligeledes ons. 17-19,
aftales. 1. lør. i måned åbent 10-12. Søn. lukket.
E-mail: info@graniti.dk . Web: www.graniti.dk
www.flisemanden.dk
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GAUDI-GALLERIET
Kunst · Musik · Foredrag
Festudlejning
- plads til ca. 60 gæster

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

ring eller mail til:
tlf. 23 31 51 93
mail@gaudi-galleriet.dk
Ålbækvej 1 · 4174 Jystrup

•
•
•
•

Personlig træner
Individuel træning
Holdtræning
Sundhedstests
• Blodtryk, kondital, hofte-taljemål, fedtprocent og BMI
v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi
Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40
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KONFIRMATIONER 2019
Årets konfirmationer 2019 finder sted Bededag d. 17. maj kl. 10.30 i Valsølille kirke
og den 4. søndag efter påske d. 19. maj
kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jystrup kirke, hvor
årets ca. 20 konfirmander deltager fordelt
på gudstjenesterne. Billeder fra konfirmationerne følger i en senere udgave af Højdepunktet.

LOKALVOKALERNE MEDVIRKER
Jystrup og Valsølille nyeste kor Lokalvokalerne
deltager ved gudstjenesten søndag den 5. maj
kl. 10.30 i Jystrup kirke
under ledelse af Line
Asta Wilkens-Lintrup.

FORÅRSFESTEN FOR HELE JYSTRUP OG VALSØLILLE
Lørdag den 25. maj kl. 12.00
begynder årets forårsfest i Jystrup savværk med koncert i
Jystrup kirke. Dette år har vi
inviteret Phønix der har spillet dansk folkemusik for børn
og familier fra Beijing til Toronto og Wien til Helsinki.
Phønix præsenterer en sprællevende folkemusik-koncert
med internationalt snit, som
oser af energi, timing, virtuositet og et stærkt visuelt udtryk. Publikum bliver trukket
med ind, i en spændende verden af iørefaldende melodier,
gamle sange,
eksotiske rytmer, tankevækkende historier og det hele
leveres på en forfriskende og
meget kommunikativ måde.
Phønix er et veletableret
band på den danske folkemusikscene og har mere end
1000 koncerter bag sig. De
fortolker danske og nordiske
folkeviser og sang, komponere nye dansemelodier og
skaber på den måde en moderne blanding af fortid og
nutid. Kvartetens helt unikke

lyd og smitende spilleglæde,
har ført dem rundt pa festivalscener og spillesteder i
store dele af verden. Det imponerende line up i det prisvindende band består af den
dragende sangerinde Karen
Mose i front, side om side med
den virtuose harmonikaspiller
Jesper Vinther, den bundsolide og svingende basklarinetist
Anja Præst og endelig den ekvilibristiske percussionist Jesper Falch som gruppens livlige
rytmiske base. Phønix har eksisteret i sin nuværende form
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i ca. 12 år, men bandet blev
grundlagt helt tilbage i 1990
Efter mere end 1000 koncerter i hele verden, 8 CD’er og
livslang intens udforskning af
dansk folkemusik, står de fire
musikere i Phønix i dag som
et af Danmarks mest levende
og spændende folkband. Når
Phønix går på scenen er der
garanti for en stor oplevelse
for både børn og voksne!
NB: der er et begrænset antal
pladser i kirken, hvor der er
gratis adgang.

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND INDBYDER TIL KIRKEHØJSKOLE
Kirkehøjskolen Midtsjælland
indbyder til Kirkehøjskole om
temaet Skam
Følelsen af skam er en følelse
af ikke at være »god nok« eller følelsen af ikke at måtte
være til og er en meget pinefuld følelse, det kan være
svært at rumme eller være i.
Af den grund ledsages skamfølelse ofte af tavshed, og tabu
opstår, når ingen vil eller kan
tale om det skamfulde.
Skam opstår både naturligt i
forhold til skyld, når man har
gjort noget, man ved, ikke er
godt. Det er en naturlig og
sund skamfølelse, knyttet til
reel skyld, der kan rådes bod
på og søges tilgivelse for.
Den svære skam følelse opstår, når omgivelser og erfaring giver et menneske oplevelse af, ikke at måtte være,
som man er. Sært nok opstår
denne følelse tit i forhold til
noget, man ingen skyld har i,
eller kontrol over overhovedet. De overlevende ofre for
store ulykker og katastrofer,
hvor mange er omkommet,
kan føle en uforklarlig skam
over at leve. Ofre for svære
forbrydelser, som overgreb eller voldtægt kan føle voldsom

skam og livskriser som skilsmisse eller fyring kan også udløse voldsom skam.
Foredragene i Kirkehøjskolen
Midtsjællands marts weekend
vil gå i dybden med skammen,
for bedre at forstå, hvad der
røre sig.
Dels psykologisk og eksistentielt, og dels teologisk-filosofisk. (AMNM)
Lørdag den 16. marts
Tommy Thambour er privatpraktiserende psykoanalytiker
og lektor cand mag i oldtidskundskab, underviser på Folkeuniversitetet m.m. og skriver selv om emnet skam:
Via min baggrund som henholdsvis psykoanalytiker og
lektor i oldtidskundskab mm,
har jeg beskæftiget mig med
skam som del af en større
problemstilling om vores affekters/følelsers plads og
funktion i vores psykiske apparat, herunder særligt hvad
skam er i forhold til skyld,
set ud fra en psykoanalytisk
tænkning, og placeringen af
begrebet skam både i en kulturel kontekst og i en psykologisk sammenhæng. (Tommy
Thambour)
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Søndag den 17. marts
Vi indleder med fællesgudstjeneste i Jystrup kirke. Efter
frokosten forsætter teolog og
sygehuspræst Tove Gade med
et foredrag om skam.
Kirkehøjskolen Midtsjælland
er et samarbejde mellem
seks sogne på Midtsjælland:
Haraldsted, Allindemagle, Vigersted, Kværkeby, Jystrup
og Valsølille, hvis formål er at
afholde arrangementer, foredrag, udflugter m.m. omkring
emner af kirkelig, (religiøs),
eksistentiel eller livsoplysende karakter, men også med:
Tid til fordybelse
Tid til forkælelse
Tid til intense oplevelser
Hvem kan deltage?
Kirkehøjskolen er hjemhørende i Ringsted-Sorø provsti, men
åben for alle i det midtsjællandske med kirkelig og/eller
eksistentiel interesse.
Der kræves ingen særlige teologiske eller kirkelige forudsætninger for at deltage.
Læs mere i folderen fra
Kirkehøjskolen
Midtsjælland

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

DÅBSJUBILÆUM KRISTI HIMMELFARTS DAG DEN 30. MAJ
Vi kalder det det dåbsjubilæum, når vi inviterer til børnegudstjeneste for børn som er
døbt for fem år siden. Det er
Kristi Himmelfartsdag den 30.
maj. kl. 10.30 i Jystrup kir-

ke. Børnegudstjenesten handler selvfølgelig om dåb, og
børnene inviteres sammen
med alle børn, der enten døbt
i Jystrup eller Valsølille kirker
i 2012 eller som er døbt et an-

det sted i 2012 og bor i Jystrup
og eller Valsølille sogne. Efter
gudstjenesten er der lejlighed
til at se nærmere på kirken og
der er lidt at spise og drikke i
vores sognegård - Stalden.

PINSE I KIRKERNE - PINSE ER KIRKENS FØDSELSDAG
Friluftsgudstjenste ved Vrangeskov 2. pinsedag i Landbyklyngen Søhøjlandet 11. juni
– kl. 10.30.

Pinsedag inviterer vi til kirkens
fødselsdag og pinsegudstjeneste i Valsølille kirke kl. 9.00 og
i Jystrup kirke kl. 10.30.
2. pinsedag den skal alligevel
være med det troede jeg ikke

De tre pastorater, Jystrup-Valsølille, Vigersted-Kværkeby og
Haraldsted-Allindemagle, som
danner den geografiske ramme
for landsbyklyngen Søhøjlandet, holder fællesgudstjeneste 2. pinsedag, kl. 10.30.

SET & SKET I KIRKERNE

Konfirmand
erne på tur
til Christia
nsborg og
Nationalmu
seet.
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Det bliver med udsigt over
Haraldsted sø – ved traktørstedet – lige op ad oplevelsesstien. Kom og vær med til en
formiddag, der kommer til at
stå i naturens og fællesskabets
tegn.
Følg med på Søhøjlandets facebookside eller de lokale facebooksider for bl.a. Flueblomsten for mere information om
aktiviteter på dagen.

set & sket
I KIRKERNE

KIRKELIGE HANDLINGER
JYSTRUP KIRKE
DÅB
10.05.18 Jamie Holmen Emde
27.05.18 Emmy Buur Fisker
30.09.18 Marinus William Borgstrøm Kosiara
26.01.19 Isabella Annegrete Gundmand
Bohn
VIELSE
04.08.18
11.08.18
29.09.18
19.01.19
09.02.19

Maja Leth-Raahauge & 		
Jonas Leth-Raahauge
Maja Birkelund Ravn & 		
Anders Birkelund Ravn
Lotte Møller-Kylov & 		
Jørn Gunnar Kylov
Sallina Elene Becker & 		
Jan Buchardt Obel
Anchalita Johanson & 		
Frank Larsen

VALSØLILLE KIRKE
DÅB
13.05.18 Vilson Juul Martinussen
19.05.18 Isabel Morina Cassiopeia 		
Strange
19.05.18 Jonatan Hjalmar Elkjær 		
Strange
27.05.18 Irma Avlund Uggerby
09.06.18 Erik Emil Risum Bonde
08.09.18 Ida Jordy Svendson
23.09.18 Andrea Ellekjær Jensen
VIELSE
05.05.18
19.05.18

Leila Culmbach Jensen 		
& Steen Ringbo Jensen
Neclla Strange Morina Elkjær
& Henning Strang

BISATTE OG BEGRAVEDE
29.05.18 Svend Perch Nielsen
17.08 18 Finn Lehnshøj

BISATTE OG BEGRAVEDE
08.06.18 Leif Gredal
14. 08.18 Ketty Madsen
13.09.18 Inga Irene Hansen
22.12.18 Hans Ole Jensen

SAMTALE MED PRÆSTEN
en. I en
Sjælesorg betyder at sørge for sjæl
samtaen
det
der
bety
g
hæn
kirkelig sammen
g for
dnin
bety
har
lig
virke
le om de ting, der
glæog
er
sorg
rste
inde
s
mennesket om vore
Man
en.
tvivl
og
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troe
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der: Om livet, døde
, og
tale
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en
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kan altid anmode
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elle
me
hjem
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årde
steg
præ
det kan foregå i
dk
km.
lskr@
til
mail
pr.
på sygehus eller
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HVAD GØR MAN VED
Dåb, navngivelse og
faderskab:
Navngivelse ved erklæ
ring eller dåb
skal finde sted senest
6 måneder efter barnets fødsel og
foretages på
www.personregistrerin
g.dk - Faderskab skal ligeledes reg
istreres på
www.personregistrerin
g.dk
inden
14 dage efter et barns
fødsel, hvis
forældrene er ugifte.
Dødsfald: Anmeldes sen
est efter 2
dage på www.perso
nregistrering.
dk. Ofte er bedemand
en behjælpelig hermed.

kontakt
KIRKELIG VEJVISER
KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN
Sognepræst (kbf) Lars Storm Kristensen,
Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.
Tlf. 57 52 81 45, e-mail: lskr@km.dk
Træffes bedst formiddag (fri mandag).

STALDEN JYSTRUP/VALSØLILLE
SOGNEGÅRD - JYSTRUP BYGADE 14
Udlejning (kun til foreningsmøder,
sammenkomster efter begravelser/bisættelser,
kor- og orkesterprøver og koncerter):
Henvendelse til: Krista Klijzing 			
tlf. 27 82 41 12

JYSTRUP OG VALSØLILLE
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

Læs mere om Jystrup og Valsølille under
»kirker« på www.jystrup-net.dk

Menighedsrådsformand
Thomas Nygård Mikkelsen tlf. 23 21 01 19
Kirkeværge Henrik Madsen tlf. 23 30 73 48
Kirkeværge Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70
Graver og kirketjener Jystrup
Jens Østergaard tlf. 40 54 87 71
Graver og kirketjener Valsølille
Kim Bonde tlf. 40 33 14 81

SET & SKET I KIRKERNE

NY SOGNEGÅRDSVÆRT
I STALDEN

Lokalvokale
rne havde d
ebut i Jystru
kirke 3. søn
p
dag i adven
t og medvirk
næste gang
er
ved gudstje
nesten d. 5.
kl. 10.30 i
Jystrup kirk
maj
e.

som ny sogneKrista Klijzing er ansat
gårdsvært i Stalden.
d i Holland, men
Krista har sin baggrun
i Jystrup med sin
gar de seneste år boet
de et kendt anfamilie og hun er allere
sigt i landsbyen.
Krista, som lænEt varmt velkommen til
ng i Stalden.
ge har været i fuld svi
27 82 41 12
Krista træffes på tlf.

Jystrup koret sang
i Jystrup kirke.
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vidste du at...
AT DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?
GAVSTRIKKERNE
Gavstrikkerne i Jystrup holder til
i Stalden, hvor vi hygger os med
at fremstille alle mulige strikvarer: tæpper, sjaler, huer, strømper mm. Alt hvad vi frembringer
bliver solgt til fordel for kirkens
sponsorbarn Mathias og vi har

sendt penge til »Verdens børn«.
Varerne bliver solgt i Stalden,
på Julemarked i Gaudi eller Fru
Hansens Haves forårsmarked.
Hvis du har lyst til at være sammen med os strikkende, kaffedrikkende og snakkende men-

nesker er du meget velkommen
mandage i lige uger kl 15-17.
Vi modtager meget gerne garn.
Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 57 52 82 60 eller Bente
Østergaard tlf. 20 94 87 70

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG
Tirsdag i efteråret og foråret:
Jystrup koret synger hver tirsdag
formiddag. Kontakt Gurli Jakobsen for flere informationer.
Onsdag: Formidag er der babysalmesang i kirke og efterfølgende kaffe og the i Stalden.
Eftermiddag er der konfirmati-

onsforberedelse. Om aftenen
synger lokalvokalerne Gospel i
Stalden. Kontakt for flere oplysninger.
Torsdag: Frokost: I samarbejde
med Østagergaard er der frokostklub i Stalden. Unge serverer frokost for alle der har

tid og lyst til at spise sammen
i Staldne. Det koster halvtreds
krober og huske at tillmelde dig
i Dagli’brugsen. Om eftermiddagen i vintermånederne er der
minikonfirmander.
Fredag er der åbent for gravøl…
og begravelseskaffe.

LØRDAGSDÅB I JYSTRUP OG VALSØLILLE KIRKER
Der er tilbud om dåb i Jystrup
og Valsølille Kirker. Dåben finder
i udgangspunktet sted i højmessen, altså i søndagens gudstje-

neste kl. 9.00 eller 10.30. Der er
dog mulighed for lørdagsdåb en
gang hvert kvartal i Jystrup eller Valsølille Kirke efter behov.

Lørdag den 23. marts kl. 10.30
i Jystrup kirke.
Kontakt sognepræsten for flere
oplysninger.

KIRKEBILEN KØRER
Er du gangbesværet og kunne
du tænke dig at komme til
gudstjeneste i Jystrup eller

Valsølille kirke eller et arrangement i Stalden, så tøv ikke med
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at kontakte Lars Storm Kristensen på tlf. 51 57 81 45.

Fuldt forsikret · CVR: 30680383
Gratis og uforpligt
ende tilbud gives
på:
• Træfældning /to
pkapning
• Beskæring
• Hækklipning
• Plantning
• Optrækning af bu
ske og hække
• Haverådgivning
og haveservice eft
er
økologiske metoder
.

v. Martin Fabricius Mortensen
Ring: 27576073 eller
Mail: fabricius.traepleje@gmail.com
http://fabriciustraepleje.dk
Husk der er håndværkerfradrag på
timelønnet haveservice.

Butikken er en lille genbrugs gårdbutik, med håndlavet
brugskunst, loppefund, lokale specialiteter, udstillinger og gamle møbler.
Vi holder åbent hver lørdag fra kl. 10-14.
Kig forbi på Slettebjergvej 43 i Jystrup.
Der er kaffe/te og kage.
Vi ses!
Mads og Anett

Langelinierevisionen
Henning Christiansen
Registreret revisor

Langelinie 11 • Snekkerup • 4140 Borup
Tlf. 57 52 83 55 eller 40 15 83 55
Langelinie11@mail.dk
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JYSTRUP IF’S VENNER
Jystrup IF’s venner er en selvstændig frivillig støtteforening, for Jystrup idrætsforening. Vores formål er at støtte
idrætten, i vores dejlige by. For kun 100 kr om året, kan jeres husstand blive medlem, og støtte vores arbejde i
lokalsamfundet. Dette kan gøre via MobilePay 99006. Se også vores facebook side Jystrup IF’s venner, eller kontakt
bestyrelsen for mere info.
Bestyrelsen
Formand: Ann Elisabeth Svendson, tlf. 24483628, Ann_elisabeth@outlook.dk
Næstformand: Jeanette Natalie Emde, Emde@outlook.dk
Kasserer: Helene Nynne Lund Bieger, H_nl_j@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Stine Emilie Bonde, Stinebonde92@hotmail.dk
Suppleanter: Martin Holmen og Brian Holmen

Jystrup IF’s venner | CVR: 38439421 | Ven@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk/JIF’s-venner

KARSTEN JENSEN
TØMRER & SNEDKER
Godt håndværk - det holder!

Forhandling af KPK døre og vinduer - Sælges også til private
MAGLESKOVVEJ 3 • GAMMERØD • 4140 BORUP • TELEFON/FAX: 57521088
MOBIL: 40254294 • EMAIL: KARSTEN-JENSEN@PC.DK

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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ØKOLOGISK LANDBRUG

Sk
o

Sæsonens friske grøntsager
- direkte fra marken

· Tlf. 61 75 79
den
57
r
å
yg
l
v

• grøntsagsproduktion
• fårehold
• hønsehold
• stalddørssalg
• besøgslandbrug
Ring - og vi leverer gerne
varerne til døren.
Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup

Valsølille
Stenhuggeri
Gravsten
Bygningselementer
Havekunst m.m.
www.valsoelillestenhuggeri.dk
v/ Terry Meehan
Tlf. 51 94 46 84

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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tid & sted
Lørdag d. 16.
Søndag d. 17.
Tirsdag d. 19.
Lørdag 		d. 23.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.
APRIL
Tirsdag d. 2.
Søndag d. 7.
			
Søndag d. 14.
			
Tirsdag 		d. 16.
Torsdag		d. 18.
Fredag d. 19.
Søndag d. 21.
Mandag		d. 22.
Søndag		d. 28.
MAJ
Lørdag d. 4.
Søndag d. 5.
Tirsdag d. 7.
Søndag d. 12.
Fredag d. 17.
Søndag d. 19.
Tirsdag		d. 21.
Lørdag 		d. 25.
Søndag		d. 26.
Torsdag		d. 30.
JUNI
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Mandag d. 10.
			

Fastelavn i Jystrup og Valsølille kl. 10.30 fra Aktivitetshuset.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
1. s. i fasten Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup, Valsølille kirke ingen
Landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp kl. 10.00 - mødested Stalden (se omtale).
Kirkehøjskolen Midtsjælland i Stalden Emnet er: Skam (se omtale).
2. s. e. i fasten kl. 10.30 i Jystrup kirke fælles gudstjeneste Kirkehøjskolen Midtsjælland
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup kirke.
3. s. i fasten kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Midfaste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke med dåb.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Maria bebudelse kl. 10.30 familiegudstjeneste & minikonfirmandafslutning i
Jystrup kirke. Efterfølgende reception i Stalden.
Palmesøndag: Familiegudstjeneste hvor konfirmanderne medvirker i Valsølille kirke 		
kl. 10.30.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Skærtorsdag kl. 17.00 i Valsølille kirke: Nadverens indstiftelse ved fællesspisning i
kirkerummet.
Langfredag musikgudstjeneste i Jystrup kirke kl. 10.30, med Winnie Bugge Frandsen
(se omtale).
Påskedagsgudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup kirke.
2. påskedags-gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Vigersted*.
1. s. e. påske kl. 9.00 i Valsølille kirke & Kværkeby kirke kl. 10.30*.
Befrielses aftensang i Valsølille kirke kl. 19.00.
2. s. e. påske kl. 10.30 i Jystrup kirke. Lokalvokalerne deltager.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
3. s. e. påske kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Bededag: Konfirmation kl. 10.30 i Valsølille kirke.
4. s. e. påske Konfirmation kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jystrup kirke.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Forårsfest for Jystrup og Valsølille kl. 12.00 i Jystrup kirke
5. s. e. påske kl. 9.00 i Valsølille kirke og 10.30 i Kværkeby kirke*.
Kristi himmelfarts dag, kl. 9.00 i Vigersted & kl 10.30 i Jystrup kirke med dåbsjubilæum,
(se omtale).

* Anne-Marie
Nybo Mehlsen

MARTS
Søndag d. 3.
Tirsdag d. 5.
Søndag d. 10.

I JYSTRUP & VALSØLILLE

6. s. e. påske Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Pinsedag Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke og kl. 10.30 i Jystrup kirke.
2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste i Klyngesamarbejdet Søhøjlandet kl. 10.30 		
ved Traktørstedet Vrangeskov ved Haraldsted sø.

