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Sæt STORT X i kalenderen søn-
dag d. 23. juni 2019, hvor Jy-
strup IF og Jystrup IFs Venner 
holder kæmpe FAMILIEDAG med 
masser af sjove aktiviteter, bo-
der, konkurrencer samt stort 
Skt. Hans bål med spisning, bål-
tale og den traditionelle fælles-
sang, 

Vi byder på tennissjov, fod-
boldaktiviteter for alle aldre, 
hoppeborg, prøvesmagning på 
jumping fitness, bueskydning, 
stafetter for store og små, di-
verse madboder, softice og 
slush-ice samt mulighed for at 
vinde et gratis medlemskab til 
en valgfri idræt i Jystrup IF og 
sidst men ikke mindst kan du 
også vinde en unik tur i en luft-
ballon med en flyvning henover 
vores skønne Jystrup, 

Den store FAMILIEDAG finder 
sted til Skt. Hans søndag d. 
23. juni mellem kl. 15.00 og 

NYT FRA JYSTRUP IF OG JYSTRUP IFS VENNER

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. 
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 til 500 kr., 1/3-side til 950 kr. og 2/3-side til 1.850 kr. pr. november 2019
(dvs. 4 blade). Priserne indeksreguleres bagud hvert år. 
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk  
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 1. AUGUST 2019. DER OMDELES I UGE 36 FRA DEN 3. SEPTEMBER. 
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kl. 18.00 på idrætspladsen v/
Aktivitshuset og i gården ved 
Søholmskolen. 

Kl. 18.00 slutter aktiviteterne 
og vi går over til Skt. Hans ar-
rangementet, hvor der er mu-
lighed for få et lækkert måltid 
mad (billetter vil kunne købes 
på forhånd fra Brugsen - hold 
øje med opslag i Brugsen og på 
Facebook). Efter maden træk-
ker vi lod om ballonturen og et 
gratis medlemsskab i Jystrup IF, 
hvorefter der vil være båltale, 
kæmpe bål og hygge frem til kl. 
21.00, hvor vi slutter af. 

Vi håber med dette arrange-
ment at samle Jystrups borgere 
og sætte fokus på at lokal idræt 
både er sjovt, noget for hele fa-
milien uanset alder og vigtigst 
af alt - LOKALT!

For at få så stort et arrange-
ment til at lykkes, har vi brug 
for din hjælp! 

Er det lige dig at stå i en softce-
bod, er du super sej til at bage 
kager til vores kagebod eller 
måske har du lyst til at være 
vores børnepasser til hoppebor-
gen? Hvad du end er god til og 
kan hjælpe os med, kan vi godt 
bruge dig. Der vil være sedler 
i Brugsen, som man kan udfyl-
de og putte i Jystrup IF kassen 
samme sted. Så kontakter vi dig 
omkring det praktiske. 

Alle frivillige til arrangemen-
tet modtager en gratis frivillig 
t-shirt, som tak for hjælpen :-)

Vi glæder os til at jer d. 23. 
juni!

De varmeste hilsner
På vegne af Jystrup IF og  

Jystrup IFs Venner
Anita Kinnerup, Kit Israelsen, 

Ann Elisabeth Svendson, 
Stine Emilie Bonde og  

Alison Norminton
Kontakt jif@jif.dk
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Højdpunktet en levende del 
af Jystrup eller …. er der en 
fremtid eller farvel og tobak?

Tillykke til en gammel tante, 
der fylder år - 40 år. Det dre-
jer sig om nærværende blad 
Højdepunktet

Det begyndte som et fæl-
les projekt på tværs af for-
eninger, skole og kirke, hvor 
f.eks. kalenderfunktionen var 
en vigtig »opslagstavle« for 
lokalområdet. Men tiden har 
ændret sig, og medieforbru-
get har ændret sig markant. 
Alt efter alder, segment, in-
teresser og andre ting er ud-
viklingen i medieforbruget 
så fluktuerende og hastig så 
selv landsbyforeningens »ny« 
hjemmeside, der tog over fra 
bl.a. Jystrupnet og nu findes 
på www.Jystrup.dk forekom-
mer især de yngre genera-
tioner helt altmodisch, fordi 
de ikke længere finder de-
res nyheder på hjemmesider, 
men på de sociale medier. 
Det siger sig selv, at så må 
et 40-årigt foreningsblad som 
Højdepunktet endda et trykt 
blad med midtersider i sort 
hvid, og et blad som mange 
foreninger helt har glemt, at 

40 ÅRS JUBILÆUM I »TANTEN« SOGNEBLADET HØJDEPUNKTET

de er medlemmer af jo næ-
sten være en dinosaur. Yder-
mere er redaktionsgruppen i 
de senere år stort set ophørt 
med at eksistere, da to med-
lemmer af afgået ved døden, 
og to er udtrådt fordi de er 
flyttet fra egnen. Det bety-
der, at højdepunktets redakti-
onsgruppe i dag består af kas-
serer, fotograf og sognepræst. 

I anledning af »tantens« fød-
selsdag blev Jystrup og Valsø-
lilles foreninger inviteret til 
en lille reception med oplæg 
om bladets historie samt en 
udstilling af bladet gennem 
40 år samt en brainstorm over 
Højdepunktets aktualitet. 
Spørgsmålet om Højdepunk-
tet overhovedet har en frem-
tid og hvilken fremtid delte 
foreningerne. Lisbeth Due 
Andersen fra Lokalhistorisk 
forening samt Anita Kinnerup 
og Allison Normainton fra Jy-
strup idrætsforening udtrykte 
håb om at bladet skulle for-
sætte, mens Torben Justesen 
fra landsbyforeningen havde 
vanskeligt ved at se en frem-
tid for bladet. Lasse Bremer 

fra Søholmhus og landsbyfor-
eningen indtog et standpunkt 
midt imellem. I Menigheds-
rådet som er den største bi-
dragsyder har drøftelser vist, 
at også her deler vandende 
sig. Nogle mener at der stadig 
er mange som ikke følger med 
i cyberspace, hvorfor Højde-
punktet er et lokalt talerør, 
mens andre påpeger de rela-
tivt mange mediekroner som 
kirkerne investerer heri. Sam-
menfattende for jubilæums-
brainstormen var de fleste 
dog enige om, at Højdepunk-
tet ad åre kommer til at over-
leve sig selv, mens uenighe-
den gik på om dette tidspunkt 
er nu eller senere. Resultatet 
af jubilæumsreceptionen blev 
en opfordring til at samle en 
ny redaktionsgruppe, der kan 
samle stof til Højdepunktet 
og dernæst arbejde med en 
tidshorisont på måske fem år 
for dernæst at afgøre, hvilke 
muligheder Højdepunktet har 
til den tid.

Lars Storm Kristensen
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For fyrre år siden tog en ræk-
ke foreninger i Jystrup og Val-
sølille inititativ til at danne et 
fælles blad for lokalområdet. 
Kirken havde på daværende 
tidspunktet et kirkeblad og 
var meget interesseret i at 
deltage i et fælles sogneblad 
på tværs af foreninger i lands-
byen, og nedlagde derfor kir-
kebladet, og meldte sig ind i 
Højdepunktet, der lige siden 
har fungeret som en slags 
uformel forening eller redak-
tionsgruppe, som en overbyg-
ning for foreninger i lokalom-
rådet. 

Igennem årene har menig-
hedsrådet bidraget med ca. 
halvdelen af midlerne, mens 
foreninger og annoncører har 
bidraget til resten. 

I de første mange år skrev 
vores nu afdøde lokalhistori-
ker Aage Bagger en mængde 

HØJDEPUNKTET HISTORISK SET 

artikler om fortidens liv og 
levned på egnen. Aage var 
en omhyggelig og utrættelig 
detektiv i det lokalhistoriske 
arbejde, og han blev med ti-
den æresmedlem sammen 
med Henrik Ernst Petersen, 
som deltog i redaktionsgrup-
pen som annonceredaktør på 
vegne af tennisafdelingen i 
Jystrup Idrætsforening. 

Ligeledes deltog den lokale 
naturfotograf Ole Gabrielsen, 
og han har leveret et hav af 
fotos til bladet gennem tiden. 
Skiftende kasserere har gen-
nem tiden stået for regnska-
bet i Højdepunktet f.eks. Karl 
Nielsen og sidenhen hans søn 
Keld Nielsen i kraft af deres 
rolle som kasserer for skiften-
de menighedsråd i Jystrup og 
Valsølille. 

De sidste mange år har Høj-
depunktet kørt et tæt parløb 

med Jystrup Net, hvorfor Jy-
strup Nets stifter Leif Gredal 
også sad i redaktionsgruppen. 

Desuden har Annelise Hansen 
med en fortid som idrætsfor-
eningens kasserer været kas-
serer i Højdepunktet. 

Undervejs har Helle Stage 
også deltaget i redaktions-
gruppen ligesom stedets sog-
nepræst har været redaktør 
på bladet.

I de første mange år udkom 
Højdepunktet med en fre-
kvens på seks blade om året 
og bladet blev trykt i Præste-
gården. 

Sidenhen overtog Videbæk 
Bogtrykkeri redigering, mens 
Post Danmark sidenhen Post 
Nord ændrede omdelingspoli-
tikken, så det kun var muligt 
at få omdelt bladet fire gange 
årligt. 

SET & SKET: MINIKONFIRMANDER & SANG

bynyt
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Forud kunne man på jystrup.dk 
læse følgende:  »Kære kunder 
i Brugsen og medborgere i Jy-
strup! 
Tak for jeres mange kommen-
tarer i forbindelse med, at 
vores brugsuddeler Christian 
Jensen fratrådte. Vi har hørt 
fra hyppige kunder såvel som 
mere sjældne. Tak for det.
I Dagbladet kunne man på for-
siden læse »Landsby i chok: 
Bestyrelse fyrer afholdt brugs-
uddeler«. Vi har selv henvendt 
os til journalist Ulla Jensen, 
som har interviewet og skrevet 
sine artikler ud fra det. Hun 
mener Christian er fratrådt, 
men det sker så først om no-
gen tid.
Vi har ventet med at melde 
ud, fordi vi ikke ville have 
tilfældig info, rygter og snak 
til at sive ud, men netop gøre 
det helt klart, hvad der skulle 
ske – på en gang og til flest 
muligt. Christian har været 
forhåndsorienteret inden of-

BRUGSEN HAR TAGET AFSKED MED OG FÅET EN NY UDDELER 

fentliggørelsen, ligesom or-
ganisationerne bag har været 
inddraget og har forhandlet 
færdig inden.
Som mange af jer ved, har 
bestyrelsen og uddeleren ar-
bejdet fint sammen. Også ved 
dårlige regnskaber gennem 
nogle år har der været fuld op-
bakning til uddeleren! Vi har 
bakket Christian op hele ve-
jen, men naturligvis klart sagt, 
at regnskabsforbedringer var 
tvingende nødvendige, hvilket 
Christian har været enig i. Nu 
er vi ved at kunne se enden af 
vejen – og det går ikke. Som 
eksemplet med Nørreby Dag-
librugs viser  (http://nyheder.
tv2.dk/lokalt/2019-03-03-lo-
kalbrugs-lukker-efter-122-aar 
), skal der ikke meget til, før 
en sårbar forretning går under.
Så denne sag handlede ikke 
om, at bestyrelsen ikke kunne 
lide Christian eller andet per-
sonligt. Enhver kunne se, at 
han er god til kunder og ser-

vice. Også vi! Derfor blev han 
tilbudt en stilling med netop 
dette fokus, men det ønskede 
han ikke at tage imod.
Vi er ude i et spørgsmål om 
butikkens overlevelse. Be-
styrelsen har foretaget disse 
handlinger i fuld enighed, ikke 
for at være modig eller spille 
arbejdsgiver, men af nødven-
dighed.
Bestyrelsen opfatter Brugsen 
som noget af det, der binder 
Jystrup sammen, så vi er en le-
vende by. Sådan skal det også 
være i fremtiden. Vi vil opfor-
dre til, at vi alle fortsat hand-
ler i Brugsen, og gerne mere 
end før. Butikken bør ikke lide 
under at der er mange me-
ninger om den situation, som 
foreligger.
Du er velkommen i Jystrups 
Brugs – en butik, ikke en selv-
følge. Venlig hilsen, Bestyrel-
sen« (forkortet red). 

5

bynyt
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JYSTRUPS FRISØRER GENNEM 80 ÅR

REKORDSTOR TIL TILSLUTNING GENERALFORSAMLING  

Lone Lysehøj, formand, Skjol-
denæsvej 36, lone@Lysehoj.dk
Jan Vium, næstformand, 
Skjoldenæsvej 73, jv@sl.dk
Katrine Mow, bestyrelses-
medlem, Lillevangsvej 10, 
Katrinemow@gmail.com
Kathrine Lundsgaard, besty-
relsesmedlem, Langbrinken 
6, kathrinespost@gmail.com
Stef Kock Mogensen, besty-
relsesmedlem, Jungsøvej 20, 
skmogens1@gmail.com
Martin Damborg, Ålbækvej 
31a, bestyrelsessuppleant, 
martin@undoaps.dk

Hanne Gammelby, Skjol-
denæsvej 5, bestyrelsessup-
pleant, hanne.gammelby@
hotmail.com
Lisbet Bang, Jystrup Vinkel-
vej 6, bestyrelsessuppleant, 
lisbet.bang@rockwool.com

I forlængelse af Dagli’Brug-
sens økonomiske krise og an-
sættelse af ny uddeler var 
der rekordstor deltagelse i 
Dagli’Brugsens årlige general-
forsamling. Her var der først 
oplæg ved Mikkel Sarbo fra 
COOP AMBA og herefter ge-
neralforsamling med valg til 
bestyrelsen. Et forslag om at 
udvide Brugsens bestyrelse 
blev godkendt af generalfor-
samlingen.  

Følgende blev valgt til  
Brugsens bestyrelse: 

Her følger en lille beretning 
fra Lokal historisk forening om 
et af Jystrups aktive erhverv, 
frisørerne.
Frisører i Jystrup  
1939 - 2019:
• Rigmor Johansen,   
 Jungsøvej 4 (1939-45)
• Aksel Damlund,   
 Jungsøvej 4 (1945-51)
(Jungsøvej 4 er nu revet ned)
• Tove Larsen,   
 Ålbækvej 7 (1953-61)
• Alf Mogens Thomsen,   
 Ålbækvej 7 (1961-62)
• Røngaard/Ebba Hansen,   
 Ålbækvej 7 (1962-64)
• Ebba Hansen,   
 Nyvej 12 (1964-1972)
• Ebba Hansen,   
 Hovmarksbakken 7 (1972- )

• Karen Anna Nielsen,   
 Egemosevej 26 (1962-87)
• Anna Knudsen,   
 Jystrup Vinkelvej 11   
 (1983-89)
• Majbritt Eghjort,   
 Klippemøllen, Ålbækvej 1  
 (1991-96)
• Marianne Saltoft,   
 Ålbækvej 1 (2011- )

Frisør Ebba Hansen fortæl-
ler: »I februar 1962 startede 
jeg bestyrerplads som fri-
sør på Ålbækvej 7 i Jystrup. 
Var ansat af frisør Røngaard 
i Ringsted. På det tidspunkt 
boede jeg i Ringsted sammen 
med min tvillingsøster. Jeg 
tog hver dag bussen til Jy-
strup, til aften blev jeg hen-
tet af Røngaard. Det var et 
lille lokale med kakkelovn i 

hjørnet. Der var 2 betjenings-
pladser og 1 vaskeplads. Jeg 
havde elev, Anni.
Den 15. november 1963 over-
tog jeg selv forretningen, kør-
te den videre uden elev.
11. januar 1964 blev jeg gift 
med Kurt, inden da havde vi 
købt hus på Nyvej 12, som vi 
overtog 1. december 1963. 
Der var garage bygget sam-
men med huset, som Kurt la-
vede til salon.
I september 1964 flyttede vi 
salonen derned, var der til 
25. november 1972, hvor vi 
havde fået bygget nyt hus på 
Hovmarksbakken 7 og flyttede 
derop med indretning af salon 
i kælderen. Der er jeg endnu 
med åbent 2 dage om ugen«.

bynyt
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VELKOMMEN TIL NY UDDELER I DAGLI’BRUGSEN  

I Sjællandske Medier kunne 
man i et interview med 42-åri-
ge Henrik Børgesen, ny udde-
ler i  Dagli’ Brugsen i Jystrup, 
læse, at han kommer fra en 
stilling som souschef i Irma i 
Køge, men har en fortid i både 
Brugsen og Kvickly. 

Når det gælder karrieren, har 
den nye uddeler i en vis for-
stand taget den slagne vej. 
Med en alenlang karriere in-
den for COOP’s butikker, se-
nest med en titel af souschef 
i Irma i Køge, har Henrik Bør-
gesen for længst sat kursen 
mod dagligvarebranchen. Han 
startede som 19-årig op som 
elev i radio-tv-branchen, men 
drejede hurtigt af mod Brug-
sen, Kvickly og Irma. Kun en 

kort afstikker som inspektør 
på Damhuskroen blev det til, 
inden han var tilbage på spo-
ret.

Nu har det ført ham til Dag-
li’Brugsen i Jystrup, hvor han 
forestiller sig, at han snart 
skal komme på fornavn med 
kunderne.

Jeg har tænkt mig at være 
mig selv. Jeg er åben og kan 
lide at snakke med kunderne. 
Jeg er også med på fis og bal-
lade, hvis nogen kommer og 
fortæller en god vittighed, 
siger Henrik Børgesen. 

Henrik Børgesens første ar-
bejdsdag var onsdag den 1. 
maj.

ÅRETS KATTEDRONNINGER OG KATTEKONGER VED FASTELAVN 

bynyt
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FRISØR m/k
KLIP · KRØL 

& FARVE 
til

HAM og HENDE

Ebba Hansen
Hovmarksbakken 7, Jystrup

Tlf. 21 92 49 42

Åbent hver 
mandag & onsdag 

JYSTRUP IF
- en del af Et Aktivt Jystrup

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

www.yogastien.dk
62 20 29 31

Jørgen Nielsen
Enghusene 2
4174 Jystrup

Mobil 40 33 86 66
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Annonce
• Genoptræningsafdeling
• Idrætsklinik
• Chokbølgebehandling
• Fodscanning / Indlægssåler
• Manuel terapi

v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi.dk
Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40

9

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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- i Gaudi

- Dame - Herre - Børn
- Klip
- Farve
- Reflekser/striber
- Permanent
- evt. hjemme hos dig
  (gangbesværede)

Åben efter aftale
Mandag - Onsdag - Fredag

v/ Marianne Saltoft
Ålbækvej 1

4174 Jystrup

Tidsbestilling

20 28 77 87
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde

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

Murerfirmaet 
Roneklint

v/ Thomas Soubak
Murer og ovnsætter

Skjoldenæsvej 36. 6
4174 Jystrup

Tlf. 2425 6837
Mail: soubak@mailme.dk

Ø S TA G E R G A A R D

Slettebjergvej 21 | 4174 Jystrup | tlf. 52 26 61 00 | post@oestagergaard.dk | www.oestagergaard.dk

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. 

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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Jystrup
Aalbækvej 1 · 4174 Jystrup 

 Tlf. 57528019 · Fax 57528586 · SE-nr. DK 7021 4318 · Giro 410-4951
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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

Husk at handle i Brugsen. Den er en butik, ikke en selvfølge!
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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.

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

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

Medlem af Et aktivt Jystrup

13

JYSTRUP AKTIVITETSHUS
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

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

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE

Jeres lokale anlægsgartner
Professionel fagmand

Krudthusets Anlægsservice

Martin Kristiansen
Ålbækvej 34 
4174 Jystrup

Tlf. 22 76 12 49
Mail: krudthusets@outlook.dk
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• 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

GAUDI-GALLERIET
Kunst · Musik · Foredrag

Festudlejning 
- plads til ca. 60 gæster

 
ring eller mail til:

tlf. 23 31 51 93 
mail@gaudi-galleriet.dk

 
Ålbækvej 1 · 4174 Jystrup

kirkenyt
HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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HØSTGUDSTJENESTE 

Der er høstgudstjenester den 
22. september. kl 10.00 i 
Valsølille kirke og kl. 12.00 

i  Jystrup kirke med efterføl-
gende frokost og amerikansk 
lotteri i Stalden kl. 13.00.

Læs mere i næste udgave af 
Højdepunktet.

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE
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PINSE ER KIRKENS FØDSELSDAG

Pinsedag, søndag den 9. juni,  
inviterer vi til kirkens fødsels-
dag og pinsegudstjeneste kl. 

9.00 i Valsølille kirke kl. 10.30 
i Jystrup kirke.

BEVÆGELSE, BILLEDER, BØN, BØRN VANDRING OG FRILUFTSGUDSTJENESTE

Mandag den 10. juni er det 
2. pinsedag og den dag rykker 
kirkerne i Ringsted Sorøs Prov-
sti ud under åben himmel for 
at fejre gudstjeneste. 

I år er der tre friluftsgudstje-
nester i provstiet, og vi i den 
nordre ende af Ringsted Sorø 
provsti, kirkerne i Søhøjlandet 
Midstjælland inviterer til fa-
miliegudstjeneste kl. 10.30.

Vil du vandre til gudstjene-
sten mødes vi kl. 9.00 ved 
Vestdæmningen (roklubben) 
og følges ad Oplevelsesstien 
derfra til Vrangeskov Traktør-
sted (4 km). Efter gudstjene-
sten kan man vandre tilbage til 
bil/cykel.

Yderligere oplysninger f.eks. 
om muligheder for transport 
kan ske ved henvendelse i 
præstegården på  tlf. 51 57 81 
45. 

 Ved den smukke Haraldsted sø 
og vilde Vrange Skov holder vi 
festlig friluftsgudstjeneste for 
hele familien – det er også for 
børn!

Mias Musikalske Univers spil-
ler til, Vigersted og Kværkeby 
kirkes børne- og ungdomskor 
synger.

Sognepræsterne fra Harald-
sted, Jystrup og Vigersted 

Pastorater medvir-
ker. 

Medbring klapstol, 
pude, tæppe til 
eget brug og tøj til 
vejret samt picnic 
kurv 

Menighedsrådene 
byder på kirkekaf-
fe og kage. 
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

Kirkehøjskolen Midtsjælland 
har eksisteret siden 2006 
som et samarbejde mellem 
Jystrup-Valsølille, Vigersted-
Kværkeby og Haraldsted- 
Allindemagle sogne. 
Formålet med Kirkehøjsko-
len er at arrangere foredrag 
og udflugter m.m. efter høj-
skoleforbillede med emner af 
religiøs, kirkelig, eksistentiel 
og livsoplysende karakter med 
gode foredragsholdere, der 
både er fagligt velfunderede 
og gode formidlere; at skabe 
mulighed for fordybelse; at 
forkæle med god og vellavet 
mad og stemning; og gerne 
belyse emner tværfagligt for-
uden teologisk/kirkeligt.

EFTERÅR 2019
»27 taler og prædikener - 
humanister og teologer der 
forandrede verden« 
Med udgangspunkt I bogen 27 
TALER OG PRÆDIKENER afhol-
der vi fire aftener i Kirkehøj-
skolen Midtsjælland. 
Om bogens står der bl.a.: 
»Humanisterne og teologer-
ne har givet håb til dem, for 
hvem alt håb var ude, talt for 
ret og rettigheder til de ret-
tighedsløse, givet stemme til 
de overhørte og talt magten 
imod, når den blev misbrugt 
af magthaverne. Bogens ta-
lere og prædikanter er reli-
gionsstiftere, fredsaktivister, 
kvindesagsforkæmpere, mis-

sionsfeminister og dissidenter 
med det til fælles, at de har 
sat alt ind på en sag – ofte 
som first movers, inden an-
dre turde følge trop, og inden 
det, de kæmpede for, blev 
til politik. I de fleste tilfæl-
demed livet som indsats. Bo-
gen spænder over 2000 år, og 
bidragene stammer fra Dan-
mark, Europa, Afrika, Østen, 
USA og Sydamerika. Talerne 
opfordrer alle til samhørig-
hed og medmenneskelighed, 
og samtidig står de på skuld-
rene af hinanden«.
Dr. phil og tidligere udenrigs, 
kultur, kirke og miljøminister, 
skribent og meget mere Per 
Stig Møller har skrevet bogens 
forord.  Første aften indledes 
derfor med et foredrag ved 
Per Stig Møller. 
Efter foredraget udvælges i 
fællesskab tre taler som dan-
ner rammen om tre aftener 
med fællesspisning og mu-
lighed for at komme til orde 
om aftenens udvalgte tale. 
Der kræves ingen særlige for-
udsætninger for at deltage.   
Første aften inklusiv kaffe og 
kage koster 35 kr. efterfølgen-
de aftener koster 65 kr. for 
middag eksklusiv drikkevarer.

Tirsdag den 17. september 
kl 19.00-2100 i Stalden i Jy-
strup: »27 taler og prædike-
ner - humanister og teologer 
der forandrede verden«.

Per stig Møller skriver om sit 
foredrag: »Jeg vil tale om, 
hvad der skaber handling, 
hvad der får os til at være 
aktive eller til at forholde os 
passive? Når de ofrede livet, 
søgte de så martyriet? Eller 
var de så overbeviste om 
sandheden i deres budskab, 
at de tog den risiko med i 
købet? Det ser vi på og kom-
mer ind på flere af historiens 
personligheder fra Jesus over 
Muhammed til Kaj Munk og 
Malala«.
 
Torsdag den 3. oktober kl 
18.30-2100 i Haraldsted 
præstegård

Tirsdag den 22. oktober 
kl 18.30-2100 i Vigersted 
præstegård

Onsdag den 6. november 
kl 18.30-2100  i Stalden i 
Jystrup
De tre mest populære taler 
udvælges den første aften 
alene på baggrund af Per Stig 
Møllers oplæg uden at man 
behøver at læse bogen. 

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND

kirkenyt
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AFTENSANG/MUSIKGUDSTJENESTE I VALSØLILLE KIRKE

Søndag den d. 25. august kl. 
19.30 er der aftensang/mu-

sikgudstjeneste  
i Valsølille kirke.

SOGNEUDFLUGT TIL FRILANDSMUSSET

Skal du med på årets sogne-
udflugt – til Frilandsmuseet 
tirsdag den 3. september 
kl. 12.30 fra Jystrup kirke. 
Først besøger vi Frilandsmu-
seet hvor gangbesværede har 
mulighed for at blive kørt 
rundt i hestevogn. Vi drikker 

Kirkehøjskolen Midtsjælland 
- kontaktoplysninger
Vigersted præstegård,  
Vigerstedvej 2, 
4100 Ringsted, 
mail: amnm@km.dk,
tlf. 57 52 52 35

Jystrup præstegård 
Jystrup Bygade 14, 
4174 Jystrup, 
mail: lskr@km.dk 
tlf. 57 52 81 45
Haraldsted præstegård 
Haraldstedvej 91,
4100 Ringsted

mail: mmjo@km.dk 
tlf. 57 60 01 57

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN

Konfirmationsforberedelsen 
til konfirmationerne 2020 be-
gynder onsdag den 4. sep-
tember. Det er indskrivning 
til konfirmationsforberedel-
sen i Stalden ved Jystrup 
kirke onsdag den 25. juni kl. 
17.00-18-00.

Er du kommende konfirmand 
eller skal dit barn konfirmeres 
i år 2020 Jystrup eller Valsø-
lille kirke, så skal du indskrive 

dit barn ved at møde op i Stal-
den tirsdag den 25. juni kl. 
17.00 i Stalden.

Inden skoleårets udgang vil 
6. klasserne på Søholmskolen 
modtage et besøg af præsten.

Kommende konfirmationer:
2020: Bededag 8. maj kl. 
10.30 i Valsølille kirke, 4. s. 
e. påske den 10. maj kl. 10.00 
& 12.00 i Jystrup 

2021: Bededag 30. april kl. 
10.30 i Valsølille kirke, 4. s. 
e. påske den 2. maj kl. 10.00 
& 12.00 i Jystrup

2022: Bededag 13. maj kl. 
10.30 i Valsølille kirke, 4. s. 
e. påske den 15. maj kl. 10.00 
& 12.00 i Jystrup

2023: Bededag 5. maj kl. 
10.30 i Valsølille kirke, 4. s. 
e. påske den 7. maj kl. 10.00 
& 12.00 i Jystrup 

medbragt kaffe på 
Frilandsmusset inden 
vi besøger Sorgenfri 
kirke og afslutter med 
middag på Nybro Kro. 

Der er tilmelding hos Edith 
Jensen på tlf. 21 27 92 21 og 

der er et begrænset antal 
pladser.  Prisen for deltagelse 
er i år 200 kr.
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HVAD GØR MAN VEDDåb, navngivelse og faderskab: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder ef-ter barnets fødsel og foretages på www.personregistrering.dk - Fader-skab skal ligeledes registreres på www.personregistrering.dk  inden 14 dage efter et barns fødsel, hvis forældrene er ugifte.  
Dødsfald: Anmeldes senest efter 2 dage på www.personregistrering.dk. Ofte er bedemanden behjælpe-lig hermed.

SAMTALE MED PRÆSTEN 

Sjælesorg betyder at sørge for sjælen. I en 

kirkelig sammenhæng betyder det en samta-

le om de ting, der virkelig har betydning for 

mennesket om vores inderste sorger og glæ-

der: Om livet, døden, troen og tvivlen. Man 

kan altid anmode præsten om en samtale, og 

det kan foregå i præstegården, hjemme eller 

på sygehus eller pr. mail til lskr@km.dk

set & sket
I KIRKERNE
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JYSTRUP KIRKE
DÅB
31.03.19  Maria Wang Bertelsen
31.03.19  Andrea Granbom Dalin 
23.03.19  Sigurd Due Scheibel 
21.04.19  Ronja Bruus Posgaard

VIELSE 
30.03.19  Karina Gulmann Petersen   
 & Tim Skovgaard Hansen 
04.05.19  Sanne Käthe Andersen   
 & Kim Hilmar Nielsen 

BISATTE OG BEGRAVEDE 
Ingen

KIRKELIGE HANDLINGER

VALSØLILLE KIRKE
DÅB 
Ingen

VIELSE 
Ingen

BISATTE OG BEGRAVEDE
Ingen

TAK TIL INDSAMLERE VED FOLKEKIRKEN NØDHJÆLPS
SOGNEINDSAMLING 2019

Søndag den 11. marts var der »Sogneindsamling 2018« i hele landet til fordel for Folkekirkens 
Nødhjælp. Mange børn og voksne deltog i det store arbejde og indsamlingslederen var Niels 
Bruun de Neergaard fortæller at resultatet blev meget flot 7.855 kr. og derudover betalte en 
del direkte via MobilePay eller ved kontooverførsel. Tak for indsatsen både til indsamlere og 
bidragsydere!
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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).
 
JYSTRUP OG VALSØLILLE 
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

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

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 

Læs mere om Jystrup og Valsølille under 
»kirker« på www.jystrup-net.dk
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KONFIRMANDLEJR 2019 
Forårets konfirmandlejr gik til hytteområdet nær Særløse overdrev. Her blev der valgt kon-
firmationsord, (det ord som konfirmanderne får læst op ved deres konfirmation), set film 
og hygget. Forberedelserne til søndagens gudstjeneste Valsølille Kirke (som konfirmanderne 
forestod) fandt også sted her.

ÅRETS KONFIRMANDER 

Konfirmationerne fandt sted efter dette år 

efter redaktionens afslutning derfor kom-

mer fotos i det næstkommende udgave af 

Højdepunktet.
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vidste du at...

KIRKEBILEN KØRER

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

Valsølille kirke eller et arrange-
ment i Stalden, så tøv ikke med 

at kontakte Lars Storm Kristen-
sen på tlf. 51 57 81 45.

LØRDAGSDÅB I JYSTRUP OG VALSØLILLE KIRKER

Der er tilbud om dåb i Jystrup 
og Valsølille Kirker. Dåben finder 
i udgangspunktet sted i højmes-
sen, altså i søndagens gudstje-

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

Lørdag den 22. juni kl. 10.30 i 
Jystrup kirke. 
Kontakt sognepræsten for flere 
oplysninger.

GAVSTRIKKERNE

Gavstrikkerne i Jystrup holder til 
i Stalden, hvor vi hygger os med 
at fremstille alle mulige strikva-
rer: tæpper, sjaler, huer, strøm-
per 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 sam-
men med os strikkende, kaffe-
drikkende og snakkende men-

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

AT DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG

Tirsdag i efteråret og foråret: 
Jystrup koret synger hver tirsdag 
formiddag. Kontakt Gurli Jakob-
sen for flere informationer. 
Onsdag: Formidag er der baby-
salmesang i kirke og efterfølgen-
de kaffe og the i Stalden. 
Eftermiddag er der konfirmati-

onsforberedelse. Om aftenen 
synger lokalvokalerne Gospel i 
Stalden. Kontakt for flere oplys-
ninger.
Torsdag:  Frokost: I samarbejde 
med Østagergaard er der fro-
kostklub i Stalden. Unge ser-
verer 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 eftermid-
dagen i vintermånederne er der 
minikonfirmander.
Fredag er der åbent for gravøl…
og begravelseskaffe.

Babysalmesang.
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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 

Husk der er håndværkerfradrag på 
timelønnet haveservice.

Ring: 27576073 eller 
Mail: fabricius.traepleje@gmail.com
http://fabriciustraepleje.dk 

v. Martin Fabricius Mortensen

Gratis og uforpligtende tilbud gives på: • Træfældning/topkapning• Beskæring
• Hækklipning
• Plantning
• Optrækning af buske og hække•	 Haverådgivning	og	haveservice	efter		 	 økologiske metoder.

Fuldt forsikret · CVR: 30680383

Henning Christiansen
Registreret revisor

Langelinie 11 • Snekkerup • 4140 Borup
Tlf. 57 52 83 55 eller 40 15 83 55 
Langelinie11@mail.dk

Langelinierevisionen
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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

22

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

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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ØKOLOGISK LANDBRUG
Sæsonens friske grøntsager 
- direkte fra marken

• grøntsagsproduktion
• fårehold
• hønsehold
• stalddørssalg
• besøgslandbrug

Ring - og vi leverer gerne 
varerne til døren.

Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup 

Sk
ov

lygården · Tlf. 61 75 79 57

Gravsten 
Bygningselementer 

Havekunst m.m.
www.valsoelillestenhuggeri.dk  

v/ Terry Meehan 
 Tlf. 51 94 46 84

Valsølille 
Stenhuggeri

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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JUNI
Søndag d.   2. 6. s. e. påske kl. 9.00 i Jystrup og kl. 10.30 i Valsølille. 
Tirsdag d.  4. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d.  9. Pinsedag kl. 9.00 i Valsølille kirke og kl. 10.30 i Jystrup kirke m. dåb.
Mandag d. 10.    2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste i Søhøjlandet Midtsjælland kl. 10.30   
   ved det tidl. traktørsted Vrangeskov Oplevelsesstien (se mere side 15).
Søndag  d. 16.  Trinitatis søndag kl. 9.00 Kværkeby kirke  & kl. 10.30 i Valsølille kirke 
Tirsdag  d. 18   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30
Lørdag  d. 22.  Lørdagsdåb kl.10.30 i Jystrup kirke
Søndag d. 23   1. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted m. dåb og kl. 10.30 i Valsølille kirke 
Søndag  d. 30.  2. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup kirke m. dåb. 

JULI
Søndag d.  7.    3. s. e. trin gudstjeneste kl.  9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted.**  
Tirsdag  d.  2.     Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30**
Søndag d.  14.    4. s. e. trin.  gudstjeneste kl. 9.00 Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup m. dåb.**
Tirsdag  d.  16.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.**
Søndag  d.  21.   5. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted.**    
Søndag d.  28.    6. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Kværkeby.

AUGUST
Søndag d.  4.  7. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Valsølille.
Tirsdag  d.  6.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d. 11.  8. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup.
Søndag d. 18.  9. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted.***
Tirsdag  d. 20.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d.  25.  10. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00  i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup.
                         Musik og aftengudstjeneste i Valsølille kirke kl. 19.30.
Lørdag d.  31.   Lørdagssdåb kl. 10.30 i Kværkeby kirke.

SEPTEMBER
Søndag  d.  1.   11.  s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Valsølille.
Tirsdag  d.  3.   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Tirsdag  d.    3.  Sogneudflugt for Jystrup og Valsølille Afgang fra Jystrup kirke kl. 12.30.
   (se mere side 17).
Søndag  d.  8.   12. s. e. gudstjeneste kl.  9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup.  

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

 

DET SKER I STALDEN: Hver anden mandag strikker gavstrikkerne i Stalden, hver tirsdag formiddag 
øver »Jystrupkoret«, hver onsdag aften synger Jystrup og Valsølilles gospelkor i Stalden, og hver 

torsdag er der frokostklub forestået af unge fra Østagergård. Derudover er der kaffe efter begravel-
ser, minikonfirmand- og konfirmandundervisning foruden de mange lejlighedsvise arrangementer. 

ID-nr.: 46879
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