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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.dk. Fotos: Lars Storm Kristensen. 
Redaktion dette nr.: Ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45,  
Allison Norminton (idrætsforeningen) Lisbeth Due (Lokalhistorisk forening).
Kasserer: Annette Neumann Nielsen tlf. 61 39 10 91, annetteneumannnielsen@yahoo.dk 
Annoncer: Edith Jensen, mikejensen@mail.tele.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). 
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk  
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 20. JANUAR 2020. DER OMDELES I UGE 10 FRA DEN 3. MARTS. 
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LANDSBYFORENINGEN I 49 ÅR

Jeg sidder og læser i gamle ma-
skinskrevne noter fra Landsby-
foreningens tilblivelse den 21. 
september 1970 – hvad skete 
der dengang?
5 gode Jystrup-borgere etab-
lerede vores forening i en tid, 
der var præget af store om-
væltninger i Europa og også i 
København. Ord som speltgrød, 
fuldskæg og fællesspisning var 
fremme – måske ser vi det igen 
i dag.
Fremskridtpartiet, atomkraft-
debat og EF var andre ord. Jeg 
selv boede i kollektiv i Køben-
havn og så uroen på Nørrebro 
på nærmeste hold.
Måske var uroen ikke at se her 
i Jystrup – langt fra København, 

men spørgsmålene ses i pro-
grammet for den første sæson:
Torsdag den 1. oktober 1970: 
Hvordan trives vi i storkommu-
nen?
Fredag den 16. oktober:  
Høstgilde for hele familien.
Onsdag den 18. november: 
Diskussion om fællesmarkedet.
Torsdag den 10. december: 
Julestue m. Sct. Bendt kirkes 
pigekor.
Torsdag den 21. januar:  
Hvad er vi fælles om? (nabo-
skab og fællesskab v. overlæ-
rer Johs. Holm Johansen).
Torsdag den 25. februar:  
Mød en ung aktivist fra Køben-
havn.

I øvrigt blev foreningens kontin-
gent dengang fastsat til kr. 20 
årligt for en hel familie og 10 
kr. for enlige.
Det betyder, at det næste år er 
50 år siden, at Ritta Ahm, Ellen 
Andersen, Helga Gyldenkærne, 
Svend Ole Andersen og Pastor 
Poul Pedersen m. fl. stiftede 
Jystrup-Valsølilleegnens Bor-
gerforening.
Med andre ord har vi 50 års ju-
bilæum næste år.
Har du forslag til jubilæums-ak-
tiviteter, hører vi meget gerne 
fra dig!

Venlig hilsen Landsbyforenin-
gen for Jystrup og Omegn

Torben Justesen
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En tirsdag morgen i efteråret 
var morgensangen lidt særlig 
for eleverne på Søholmsko-
len. Der skulle nemlig optages 
stemmer som en del af Projekt 
Stemme. Projektet er startet 
for to uger siden, hvor de første 
elever på tværs af klassetrin har 
været i billedkunst og grundet 
i alt 60 malerier i grå, grønne, 
blå og røde nuancer. Tirsdag var 
så dagen hvor Søholmskolens 
huskunstner Karen Brinck kom 
på besøg. Hun skal over to dage 
lære eleverne at lave serigrafi-
tryk, og Linnéa Villen, som er 
musiker optog elevernes stem-
mer i processen. Alle 60 værker 
blev solgt på en vaskeægte auk-
tion onsdag den 18. september 
på Søholmskolen. Forinden kun-
ne et udvalg af værkerne ses på 
Ringsted Bibliotek (2.–13. sept.) 
samt på hjemmesiden www.
projektstemme.dk, hvor alle 
billederne er nummererede, så 
man kan være sikker på at byde 
på sit favoritværk, når auktio-
narius sætter auktionen i gang.
Ann Sabroe, afdelingsleder for-
talte: »Det er en kæmpe ge-
vinst for eleverne, at de får 
denne enestående mulighed 
for at deltage i det her pro-
jekt. Både lærere og elever 
har virkelig taget det til sig, 
og jeg har oplevet flere der har 
været nysgerrige på, hvordan 
værkerne efterhånden har ta-
get form… og så er vi jo ikke 
engang færdige endnu. Det 

SØHOLMSKOLENS STEMME 

Nyt fra Søholmskolen
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svære for særligt de 
yngre elever har væ-
ret, at der ikke er 
noget billede der er 
»deres eget«, men 
at alle værker er 
skolens og skal sæl-
ges. Sådan er det 
jo at være en del 
af en produktion. 
Nogle af de større 
elever har virke-
lig gennemskuet 
konceptet, og der 
står dollartegn i 
øjnene på dem, 
når vi taler om, 
at værkerne skal bortauktione-
res. »Er det så os der får pen-
gene?«, spørger de«.
Helga Thomas fra stiftelsen 
Kunst og Kultur i Hverdagen, 
har fået bevilget midler fra fle-
re steder – bl.a. Statens Kunst-
fond. Ringsted Kommune har 
også bidraget til dette »åben 
skole forløb«, som det også 
er, når der samarbejdes med 
mange lokale kunstnere. »Som 
projektleder håber jeg meget, 
at vi kan udfolde projektet til 
flere skoler. Vi kan allerede nu 
se, hvordan projektet har skabt 
ringe i vandet. Jeg er blandt 
andet blevet kontaktet af en 
forælder, der fortæller mig at 
hendes barn pludselig har fået 
øjnene op for det at male. Min 
drøm og ambition er, at dette 
projekt ikke kun skal komme 
Søholmskolen og de andre sko-

ler i Ringsted til gode, men at 
projektet kan gennemføres på 
skoler i hele landet«.
Til foråret skal Søholmskolen 
igen arbejde med stemmen i 
form af den fysiske stemme, 
den demokratiske stemme, og 
vi skal lave et stort fællesværk 
– en skulptur, der også fortæller 
en historie. Der er dog flere læ-
rere der allerede nu har givet 
udtryk for, at de ikke kan vente 
så længe med at tage projektet 
op igen. »Flere har lavet juste-
ringer i årsplanen, fordi pro-
jektet taler ind i næsten alle 
fag, på en eller anden måde« 
fortæller Ann Sabroe, der er 
spændt på hvad Projekt Stem-
men fører med sig. »Der kom-
mer hele tiden nye idéer, så 
det er en meget spændende og 
næsten uforudsigelig proces«.
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Så er efteråret og vinteren 
godt og grundigt over os med 
regn, blæst og kulde.  

TENNIS har derfor sagt tak for 
en god sæson i 2019. 

Vi har spillet på 3 gode baner 
hele året, ikke mindst takket 
være Brian og Mikkel og andre 
fantastiske frivillige.

Der er blevet spillet masser af 
god tennis hele året – og især 
har det været fedt at se så 
mange børn på banerne, og så 
mange familier som medlem-
mer.

Specielt vores Sankt Hans ar-
rangement var helt formida-
belt med måske 50-60 forskel-
lige spillere på banerne.

I vinterens løb arbejder ten-
nisklubben primært for 2 sto-
re og vigtige ting:

1. At finde en træner, der kan  
 træne både børn og voksne

2. At etablere en Padel   
 tennisbane.

Det lover godt for den kom-
mende sæson, der starter 
søndag d. 26. april kl. 10:00 
med morgenmad og hvor alle 
er velkomne.

PS! Hvis der er nogle af Høj-
depunktets læsere der gerne 
vil hjælpe, være træner eller 
høre mere om Padel tennis, så 
tøv ikke med tage fat i os.

NYT FRA JYSTRUP IF

FODBOLDEN har også takkede 
af for denne sæson. Vi har 
haft et Oldboys hold, Veteran 
hold og et Senior herre hold. 
Herudover har vi haft et u7 
hold og håber at have endnu 
et børnehold til næste sæson. 
Der har også været forsøgt 
med damefodbold før som-
meren, men desværre var der 
ikke nok tilslutning. Vi krydser 
fingre for, at det kan lade sig 
gøre til foråret. Så hold øje 
med vores facebookside. Vi 
starter op igen efter påske. 

LØBEHOLDET løber troligt 
hver tirsdag, hvor de mødes 
v/Søholmskolen kl. 18.00, 
hvor der både er gå- og løbe-
hold, som får masser af mo-
tion, frisk luft og mulighed for 
at mødes med andre Jystrup-
per. De har også været med i 
et landsdækkende ‘We walk’ 
arrangement, som indbød til 
forskellige gå-ture rundt i vo-
res fantastiske natur. Her blev 
der gået, snakket og hygget til 
den helt store guldmedalje. 

GYMNASTIKKEN er godt i 
gang med sæsonen. Vi har 
nogle fantastiske instruktører 
til vores hold og har også fået 
et par nye hold i år. Blandt 
andet forældre/barn gymna-
stik hver søndag formiddag 
og springgymnastik for de 
4-5 årige, som er meget po-
pulære. Vores ‘gamle’ hold; 
Aerobic, Skivolley og De seje 

mix’ere kører derudaf og som 
noget nyt forsøger vi os i år og 
frem til jul med Yolates hver 
anden onsdag. Kom og prøv! 
Alle er velkomne til at komme 
og prøve et par gange inden 
man tilmelder sig. Starter 
man først efter nytår tilbyder 
vi nytårsrabat for resten af 
sæsonen...HALV PRIS!!! :-) 

Vores NYTÅRSTAFFEL tilbage 
i januar var en kæmpe suc-
ces og mange var glade for 
at få mulighed for at snakke 
sammen på kryds og tværs af 
de forskellige idrætsgrene vi 
tilbyder. Derfor vil vi gerne 
gentage festlighederne og 
inviterer derfor alle frivillige 
i Jystrup IF og vores samar-
bejdspartnere til en hygge-
lig eftermiddag, hvor vi får 
mulighed for at sige tak for 
indsatsen til de frivillige. For 
uden dem ingen Jystrup IF! 
Så nemt kan det siges! Vi skal 
høre, om hvor Jystrup IF er 
på vej hen samtidig med at vi 
hygger os med god musik og 
lækker mad. Sæt X i kalen-
deren lørdag d. 25. januar 
2020. 

Som noget nyt vil vi indføre 
‘ÅRETS FRIVILLIG I JYSTRUP 
IF’, som uddeles til arrange-
mentet. Og du kan være med 
til at bestemme, hvem det skal 
være. Du behøver ikke selv at 
være frivillig i foreningen for 
at indstille en kandidat. Skriv 

(fortsættes næste side)
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til os på info@jystrupif.dk hvis 
du kender en som du gerne vil 
indstille med en begrundelse 
for hvorfor du synes at lige 
præcis denne person fortje-
ner at blive »Årets frivillig i 
Jystrup IF«. Kom med dit bud 
inden nytårsaften d. 31/12-
19. Vi glæder os til at mod-
tage jeres bud :-)

De varmeste vinterhilsner
Jystrup IF

Kurt K. Andersen, 
Administrations-Formand

Kit Israelsen, 
Sports-Formand

Alison Norminton, 
Organisations-Formand

ÅBNING AF DET KREATIVE FÆLLESSKAB I MEJERIET

Den 1. november åbnede borg-
mester Henrik Hvidesten og 
Nicky Petersen officielt Det 
Kreative Fælledskab i Meje-
riet. Det foregik helt efter 
bogen med rød løber, saks og 
taler. Der var stort fremmø-
de. Vi blev budt velkommen 
af de kreative iværksættere, 
som tilbyder kunsthåndværk 
(af genbrug), lerkunst, spæn-
dende beklædning og frisørfor-
retning – alt i kunstneriske og 
hyggelige omgivelser – kik ind 
når du skal i Brugsen.

UDVIKLINGEN I JYSTRUP
Ringsted kommune har udar-
bejdet en befolkningsprognose 
i samarbejde med Cowi. Pro-
gnosen ser på udviklingen frem 
mod 2031.

Frem mod år 2031 kan vi for-
vente en befolkningstilvækst 
på 25% i Jystrup – de fleste til-

Landsbyforeningen har i forbin-
delse med Søholmhusprojektet 
og kommunens ønske om at re-
ducere antallet af kommunale 
kvadratmetre, afholdt et par 
møder for at brainstorme om 
spørgsmålet.

VI HAR I JYSTRUP FLERE 
KOMMUNALE BYGNINGER
Nebs Møllegård, Børnehuset, 
Aktivitetshuset, Søholmhus, 
Søholmskolen med 1 tjeneste-
bolig. Møderne har ikke ført 
til konkrete forslag eller mo-
deller – bla. fordi vi hænger 
fast i spørgsmålet om projekt 
Søholmhus, der formentlig 
kun kan gennemføres, såfremt 
projektet gennemføres som et 
fællesprojekt i Landsbyklyn-
gen Søskovlandet, og her hal-
ter det lidt.

flyttere vil være i alderen 40 
år. Vigersted kan imødese en 
tilbagegang på 5%.

Søholmskolens befolknings-
grundlag en tilvækst på 12% og 
Vigersted skoles distrikt en til-
bagegang på 15%. Der vil være 
stor vækst i antal ældre bor-
gere.

Hvad betyder denne progno-
se for vores planer i byen? 
Hvad skal prioriteres? 
Disse spørgsmål er særligt in-
teressante netop nu, hvor 
Ringsted kommune har fokus 
på, hvordan de kommunale 
bygninger anvendes. Kommu-
nen arbejder med et begreb, 
der hedder »kloge kvadratme-
tre« – eller hvordan udnytter 
vi bedre de eksisterende kva-
dratmetre – set ud fra en øko-
nomisk og miljømæssig vinkel?
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JYSTRUPS SOLITUDEVEJ

Notits fra Folketidende Ring-
sted-Sorø-Haslev 1956.

Solitudevejs Beboere til Ak-
tion i Jystrup.

Utilfredshed med at Sognera-
adet vil kalde den nye Vej for 
Nyvej.

fortsat at bevare Navnet Soli-
tudevej, har Sogneraadet paa 
sit Møde i April afslaaet.

14. april 1956.

Så tæt var Jystrup By på at få 
sin egen Solitudevej!

Måske kan ældre jystruppere 
huske historien?

Rammen om historien er de 
huse, som blev bygget efter 
at Den Sjællandske Midtbane 
blev nedlagt i 1936. Husene 
blev bygget på de nye veje 
Nyvej og Lillevangsvej og op-
ført direkte eller tæt på selve 
baneterrænet, hvor skinnerne 
efter nedlæggelsen blev fjer-
net.

Lokalhistorisk Forening for 
Jystrup-Valsølille Sogne

Jystrup-Valsølille Sogneraad 
ønsker ikke, at den nye Vej 
ved Kommunekontoret skal 
hedde Solitudevej. Det Navn 
har den det sidste halvandet 
Aars Tid uofficielt lydt, men 
nu har Kommunen døbt den 
»Nyvej«. Et skriftligt Ønske 
fra 10 af Vejens Beboere om 

Lokalhistorisk forening
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DET SKER I KIRKERNE

ADVENTSHYGGE OG JULEKNAS I JYSTRUP KIRKE OG STALDEN 

Onsdag den 11. december 
kl. 19.30 er der koncert med 
Jystrup aftenskoles kor »Jy-
strupkorret samt Ejbykoret i 
Jystrup kirke og efterfølgende 

juleknas og fællessang i Stal-
den hvor der serveres kaffe og 
kage. Begge kor er til daglig 
under ledelse af Tatiana Gud-
næs. Det koster 35 kr. at del-

tage for alle, der ikke er med i 
et af de to kor.

Velkommen i Jystrup kirke 
og i Stalden.

LUCIA – GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE FREDAG DEN 13. DECEMBER

Fredag den 13. december 
kl. 17.00 er der spaghetti-lu-
ciagudstjeneste, når 2. klasse 
fra Søholmskolen går Lucia i 
Jystrup kirke. Gudstjenesten 

er målrettet de mindste i 3-7 
årsalderen, men forældre 
bedsteforældre og ældre sø-
skende er naturligvis også vel-
komne. Efter gudstjenesten er 

der spaghetti for store og små 
i Stalden, og derfor kalder vi 
det Lucia-spaghettigudstjene-
ste. Det koster 20 kr. at spise 
med. 

GUDSTJENESTER I JUL – NYTÅR – HELLIG TRE KONGER

Julen i Jystrup og Valsølille by-
der traditionen tro på mange 
gudstjenester, og selvom den 
ikke varer til påske, så er jul 
i kirkeåret perioden fra jule-
aftensdag til hellig tre kongers 
aften den 5. januar. Her er et 
overblik over julens gudstje-
nester i Jystrup og Valsølille:

JULEAFTENSDAG D. 24. DEC.
kl. 11.00 på Plejecenter Ort-
ved  kl. *13.00 & *16.00 i Jy-
strup kirke samt kl. 14.30 i 
Valsølille kirke.

JULEDAG D. 25. DECEMBER 
kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 
10.30 i Jystrup kirke.

2. JULEDAG D. 26. DECEMBER 
kl. 9.00 i Kværkeby kirke og kl. 
10.30 i Valsølille kirke

JULESØNDAG D. 29. DEC. 
kl. 15.00 i Jystrup kirke  

* Bemærk venligst!

På grund af den store søgning 
til julens gudstjenester og på 
grund af brandregulativerne 

for vore landsbykirker skal 
det oplyses, at der et begræn-
set antal pladser, og at vi af 
sikkerhedshensyn kan blive 
nødsaget til at henvise kirke-
gængere til den senere guds-
tjenester eller til Valsølille 
kirke kl. 14.30. Vi vil derfor 
gerne opfordre til at tage ju-
legudstjenesten i Valsølille 
kirke.  

Champagnegudstjeneste i 
Valsølille kirke kl. 13.30 og  
i Jystrup kirke kl. 15.00. 
Vi begynder nytårsfejringen 
med en festlig nytårsguds-
tjeneste i kirkerne. I Jystrup 
og Valsølille kirker holder vi 
hvert år Nytårsaftengudstje-
neste, som er en lille kort og 

CHAMPAGNEGUDSTJENESTER

stemningsfyldt gudstjeneste, 
hvorefter der er mulighed for 
at ønske hinanden godt nytår i 
våbenhuset over et glas »bob-
ler« deraf navnet »Champag-
negudstjeneste « og selvom vi 
nøjes med billigere dråber er 
det med tiden blevet en fin og 

velbesøgt tradition i kirkerne. 
Men der er stadig plads til fle-
re, og vi vil så gerne ønske dig 
et godt nytår, så velkommen 
i kirke!
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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
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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
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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. 

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
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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
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Jeres lokale anlægsgartner
Professionel fagmand

Krudthusets Anlægsservice

Martin Kristiansen
Ålbækvej 34 
4174 Jystrup

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

• 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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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

Den lokale middelalder grup-
pe Norna medvirker Hellig 
tre kongers aftensang den 
5. januar i Jystrup kirke kl. 
19.00. Hellig tre konger er 
formelt set afslutningen på 
julen og indledningen til hel-
lig tre konger tiden i kirken. 
Oven i beretningen om de tre 
vise mænd og salmen »Dej-
lig er den himmelblå« har vi 

inviteret den lokale duo Nor-
na, der består af Nanna Beth 
Konglevoll, Maria Franzen og 
deres repetoire spænder over 
et bredt udsnit af nordisk mid-
delalder danse og folkemusik. 
Efterfølgende byder menig-
hedsrådet på kaffe og kringle 
i Stalden.

Velkommen i kirke.

MUSIKGUDSTJENESTE MED NORNA H3K’ AFTEN 

NYTÅRSKONCERT I VALSØLILLE KIRKE

Søndag den 19. januar indby-
der Valsølille Kirke til en medi-
tativ koncert. Trompetist Dor-
the Zielke og organist Søren 
Johannsen spiller rolig klassisk 
musik mens citater, visdoms-
ord og bibelvers, der leder til 
inspiration, eftertanke og for-
dybelse, vises på storskærm. 
»Med opbyggelige tekster om 
fred, glæde, trøst, tro, håb 
og kærlighed ønsker vi at give 
publikum mere end en musi-
kalsk oplevelse. Musikken kan 
kommunikere med vores dy-
beste følelser – den rører os, 
bevæger os, styrker sindet, 
giver liv og mening. Musikken 

skaber en klangbund, så ord og 
billeder får større og dybere 
betydning. Forståelsesrammen 
bliver på den måde større«, si-
ger Dorthe Zielke, der står bag 
idéen og tilrettelæggelsen af 
koncerten.

MUSIKERNE VED KONCERTEN
Dorthe Zielke og Søren Jo-
hannsen har spillet sammen i 
20 år. De senere år har de fle-
ste af deres mange koncerter 
været ledsaget af en visuel 
historie med tekst, billeder og 
video, der vises på storskærm, 
som ved denne koncert, der 
kan opleves i Rønnevang Kirke.
Dorthe Zielke er uddannet 
trompetist på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium 
og har siden spillet freelance 
i bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Sym-
foniorkestret, DR Big Bandet 
og Mahler Chamber Orchestra. 
Hun spiller ofte ved begiven-
heder i kirken.

Søren Johannsen er uddannet 
organist og dirigent fra Det 
Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium. Siden 2007 har han 
været organist i Christians Kir-
ke, København. Han har opført 
J. S. Bachs samlede orgelvær-
ker otte gange i koncertræk-
ker og én gang over 22,5 timer 
i samme døgn, hvilket gav ham 
en plads i Guinness Book of Re-
cords. 

OM KONCERTEN
Titel: Meditativ klassisk kon-
cert.
Medvirkende: Dorthe Zielke, 
trompetist og Søren Johann-
sen, organist.
Musik: Bach, Albinoni, Mozart, 
Satie, Grieg, Schubert, Elgar, 
Piazzolla m.fl.
Tid: Søndag den 19. januar 
2020 kl. 15.00.
Sted: Valsølille Kirke, Val-
sømaglevej 132, 4174 Jystrup
Pris: Fri entré.
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VI SAMLER IND TIL FORDEL FOR 
BØRNESAGENS FÆLLESRÅD  

Traditionen tro benytter vi julen til at støtte og hjælpe nogle 
af de mest udsatte børn i Danmark når vi ved indsamlingen 
under julens gudstjenester samler ind. Man kan deltage i ind-
samlingen med et kontant bidrag i indsamlingsbøsserne eller 
ved at anvende MobilePay.

 På forhånd tak for alle bidrag! 

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND ÅRSPROGRAM 2020

Iscenesættelsen af tanken 
hos guldalderens 3 store dan-
ske tænkere - H.C. Andersen, 
Kierkegaard og Grundtvig
Selviscenesættelse kender 
alle i dag fra selfiestangens 
selvportrætter hid, did og alle 
vegne og helst sammen med 
en berømthed eller på en be-
rømt lokalitet. Postet på Insta-
gram, Twitter eller Facebook 
er selviscenesættelsen spredt 
til alverden på få sekunder.
Men selviscenesættelsen er 
langtfra ny. H.C. Andersen, 
Søren Kierkegaard og N.F.S 
Grundtvig iscenesætter alle 
med stort raffinement deres 
forfatterskab. Og derved isce-
nesætter de også deres tanker.
Hvad betyder iscenesættelsen 
af tanken for budskabet, og 
hvordan skaber man billeder 
af tankespind? Hvad var prisen 
for de tre tænkere, og hvad 
var hensigten? At miste sig selv 
for at finde sig selv er en rød 
tråd, der går igen.
Hvordan fik de tre forfattere i 
hvert deres forfatterskab og 

virke formidlet deres opfat-
telse og kritik af tilværelsen – 
og taler de billeder og tanker 
stadig til os i dag?

Forårsweekend 2020
Lørdag d. 29. februar i  
Jystrup stalden
kl. 9.30: Sognepræst, cand.
theol., ph.d. Kathrine Lilleør:
H.C. Andersens spejl. 
Eventyrene spejler H.C. An-
dersen – og os alle. Kathrine 
Lilleør vil fortolke og genfor-
tælle de største eventyr, så vi 
får øje på livet og  kærlighe-
den, tvivlen og troen.
kl. 12.00: Frokost
kl. 13.00–15.00: Forfatter og 
tidligere præst Doris Ottesen:
H.C. Andersens brug af bille-
der og fortællinger til beskri-
velsen af sin samtid og tilvæ-
relsen.

Søndag d. 1. marts i Viger-
sted Kirke
kl. 10.30: Fælles gudstjeneste 
i Vigersted Kirke.
kl. 11.45: Frokost i konfir-
mandstuen.

kl. 12.45–14.30: Med stolthed 
præsenterer vi vor lokale Val-
demar Lønsted, musikjourna-
list og forfatter til en række 
bøger, biografier om Gustav 
Mahler, Franz Schubert og Jean 
Sibelius. Valdemar Lønsted for-
tæller og viser, hvordan H.C. 
Andersens poesi og musikken 
dertil samspiller i Vigersted 
Kirke ved Steinberg flygelet.

Efterårsaftener 2020
Tirsdag d. 6. oktober i Harald-
sted præstegård kl. 19.00: 
Professor emeritus, tidligere 
højskoleforstander Ove Kors-
gaard: Grundtvigs (selv-)isce-
nesættelse af tankerne.

Onsdag d. 21. oktober i Viger-
sted præstegård kl. 19.00: 
Dr.phil, lektor ved København 
Universitet, litteraturforsker 
Sune Auken: Grundtvigs bil-
leddannelse.

Torsdag d. 5. november i 
Jystrup Stalden kl. 19.00: 
Ph.d., præst, forfatter og tid-
ligere leder af Kierkegaard 
centeret Pia Søltoft: Kierke-
gaard og tidens travlhed.
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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 Kristensen på 

tlf. 51 57 81 45.



kontakt
KIRKELIG VEJVISER

KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN
Sognepræst (kbf) Lars Storm Kristensen,
Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.
Tlf. 51 57 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

HVAD GØR MAN VEDDåb, navngivelse og faderskab: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måne-der efter barnets fødsel og fore-tages på www.personregistrering.dk - Faderskab skal ligeledes regi-streres 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 behjæl-pelig hermed.

SAMTALE MED PRÆSTEN 
Sjælesorg betyder at sørge for sjælen. I en kirkelig 

sammenhæng betyder det en samtale om de ting, 

der virkelig har betydning for mennesket om vores 

inderste sorger og glæder: Om livet, døden, troen 

og tvivlen. Man kan altid anmode præsten om en 

samtale, og det kan foregå i præstegården, hjem-

me eller på sygehus eller pr. mail til lskr@km.dk
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TAK FOR HJÆLPEN VED ÅRETS HØSTGUDSTJENESTER 

I Jystrup & Valsølille. I alt indkom der 7727,75 kr. hvoraf en del gik til støtte af det projekt 

hvori Jystrup og Valsølille kirkers sponsorbarn i Bolivia Matias Rivera Segovia er indrulleret 

i under Børnefonden. Det øvrige beløb gik til støtte af Christian Hospital i Bissamqutack 

via Folkekirkens Nødhjælp (Et hospital oprettet af bl.a. danske læger). Tak til de mange 

mennesker der gav en hånd såvel med ved pyntning af kirkerne, teltrejsning, madlavning 

samt ikke mindst sponsorerne til det amerikanske lotteri: Skovlygården, Jystrup Brugs 

Stysiek, Fru Hansen Have, Østagergaard, Flensborg Bog og ide Jørgen Nielsen Butikken, 

Lykkes cykler Hvalsø, Gurli Jacobsen, Tove Larsen, Ole Gabrielsen, Blå Bio, Klippetrolden, 

Brdr, Østergaard, M.K. Autolakering, Svend Ole, Jystrup Vognmandsforretning v. Ole Kri-

stiansen, Sandby smeden, Bente Østergaard, Ebba Hansen, Ole Aagerup, Lokalhistorisk 

forening, Thomas Slott, Kl Teknik, Dorothea og Niels B.de Neergaard, Elisabeth Madsen, 

Ok Tank, Ortved.  Tusind tak til alle!
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set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE
VIELSE  07.09.19  Camilla Byriel Buch Svane & Bastian Buch Klein

BISÆTTELSE  04.10.19  Signe Margrethe Lundhede Mod
 08.11.19  Sigrid Frederiksen

VALSØLILLE KIRKE
BISÆTTELSE 25.09.19  Verner Ottosen

KIRKELIGE HANDLINGER

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

Kyndelmisse betyder kande-
labermesse altså lysmesse og 
det fejrer vi med en afteng-
udstjeneste den 2. februar 

kl. 19.30 i Jystrup kirke. Ved 
kyndelmisse medvirker konfir-
manderne, idet de bærer lys 
ind i kirken. Desuden er der 

dåb af de konfirmander som 
endnu ikke er døbt. 

Velkommen til lysmesse i 
Jystrup kirke.

KYNDELMISSE LYSGUDSTJENESTE

Der er igen i 2020 fastelavns-
fejring for børn og voksne 
søndag den 23. februar.
Det arrangeres i et samarbej- 
de mellem spejderne, kirker- 
ne, og Dagli´Brugsen. Vi be- 

gynder hos spejderne kl.10.30 
ved Aktivitetshuset og går 
herefter i fastelavnsoptog til 
Dagli´Brugsen og videre til 
børnegudstjeneste i kirken.

Herefter er der tøndeslagning 
foran Stalden og præstegår-
den. Vi afslutter med faste-
lavnsboller og sodavand, samt 
kåring af årets kattekonger og 
kattedronninger i Stalden.

FASTELAVN FOR STORE OG SMÅ 
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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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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

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

Valsølille 
Stenhuggeri
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DECEMBER
Søndag  d.  1. 1. s. i advent De ni læsninger i Jystrup kirke kl. 10.30 og adventskoncert i   
   Valsølille kl. 15 med Blum & Haugaard.
Tirsdag  d.  3. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag  d.  8. 2. s. i advent kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Onsdag  d. 11.  Juleknas i Stalden med Ejbykoret og Jystrupkoret med fyrre kl. 19.30 i Jystrup kirke. 
Fredag  d. 13.  Lucia-spagetti- børnegudstjeneste i Jystrup kirke kl. 17.00 (se omtale).
Søndag  d. 15.  3. s. i advent kl. 9.00* i Valsølille og kl. 10.30 Vigersted med Luciaoptog og (kaffe).
Tirsdag  d. 17.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag  d. 19.  Skolejul med Søholmskolen.
Søndag  d. 22.   4.  s. i advent kl. 9.00 familiegudstj. i Jystrup kirke med efterflg. brunch i Stalden.
Tirsdag  d. 24.  Juleaften: Plejecenter Ortved: kl. 11*, Jystrup kl. 13 & 16, Valsølille kl. 14.30. 
Onsdag  d. 25.  Julemorgen: Valsølille kirke kl. 9.00 & Jystrup kirke kl. 10.30.
Torsdag  d. 26.  2. Juledag kl. 9.00 Kværkeby kirke & kl.10.30 Valsølille kirke.
Søndag  d. 29.  Julesøndag kl. 15.00 i Jystrup kirke. 
Tirsdag  d. 31.  Champagnegudstjeneste Valsølille kirke kl. 13.30 og Jystrup kirke kl. 15.00. 

JANUAR
Søndag  d.  5.  Hellig tre kongers aftensang i Jystrup kirke med Norna kl. 19.00 (se omtale). 
Tirsdag  d.  7. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30-
Søndag  d. 12.  1. s. e. H3K Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille 
Søndag  d. 19.  2. s. e. H3K Gudstjeneste kl. 10.30 i Jystrup kirke.      
   Nytårskoncert kl. 15.00 i Valsølille kirke (se omtale) 
Tirsdag  d. 21.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d. 26.  3. s. e. H3K kl. 9.00 Vigersted Kirke og kl. 10.30 Jystrup med dåb.

FEBRUAR
Søndag d.  2.  4. s. e. H3K kl. 9.00 Kværkeby Kirke* kl. 10.30 med dåb i Valsølille kirke 
   Kyndelmisse i Jystrup kirke kl. 19.30 (se omtale). 
Tirsdag  d.  4. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag  d. 9. Septuagesima kl. 9.00 i Valsølille og kl. 10.30 i Jystrup.
Søndag d. 16.  Seksagesima kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl.10.30 Kværkeby Kirke.
Tirsdag  d. 18.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Lørdag  d.  22. Der er mulighed for lørdagsdåb 10.30 i Jystrup og eller Valsølille kirke  
Søndag  d. 23.  Fastelavn i Jystrup og Valsølille kl. 10.30 fra Aktivitetshuset.
Lørdag  d. 29.  Kirkehøjskole om H.C. Andersen kl. 9.30 Jystrup Stalden.

MARTS
Søndag  d.  1.  1. s. i fasten Gudstjeneste kl. 10.30 i Vigersted kirke fælles for seks sogne   
   og herefter foredrag i Vigersted i Kirkehøjskolen Midtsjælland. 
Søndag  d.  8.  2. s. i fasten kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke.

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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