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bynyt

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,  
Alison Norminton (Jystrup IF) 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: 22. APRIL 2020. DER OMDELES I UGE 23 FRA DEN 3. JUNI. 
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LOKALHISTORISK FØDSELSDAGSCAFÉ I GAUDI GALLERIET

Lokalhistorisk Forening for 
Jystrup-Valsølille Sogne fejrer 
fødselsdag i april måned. For-
eningen blev dannet i 1994 og 
rundede dermed de 25 år sidste 
år, men vi nåede ikke at mar-
kere det.
Til gengæld går vi i luften med 
et fødselsdagsarrangement lør-
dag 25. april 2020 kl. 10-17 i 
Gaudi Galleriet, Ålbækvej i Jy-
strup.
Caféen er åben i dagtimerne og 
vil indeholde forskellige pro-
grampunkter. Der vil være ser-
vering af kaffe, the og diverse 

’godt til ganen’ samt salg af 
drikkevarer. Fri entré.
Medvirkende:  Museumsinspek-
tør og arkivar Rikke Roos, Ring-
sted Museum og Arkiv: Foredrag 
»Lokalarkiv – til gavn for alle«.
Historiker Pia Viscor, Jystrup: 
»Dyk ned i Aage Baggers private 
arkiver«.
Arkivmedarbejder Lene Søga-
ard Petersen, Ringsted Museum 
og Arkiv: »Vejledning: hvor-
dan kommer jeg i gang med at 
slægtsforske?«.

Tidl. museumsleder Kirsten 
Henriksen, Jystrup: »Rundvis-
ning på Jystrup Kirkegård med 
fokus på de 14 gravminder, som 
er blevet udnævnt til beva-
ringsværdige«.
Fotograf Jørn Pedersen, Jy-
strup: »Kavalkade af luftfotos 
af lokale huse og gårde«.
Udstilling af ca. 60 udvalgte 
gamle fotos fra Jystrup og Val-
sølille af personer, gårde og 
huse, begivenheder mv.
Salg af bøger med lokalt ind-
hold.
Quiz og fine præmier.
Flere detaljer om program og 
indhold senere på foråret på 
Jystrups hjemmeside, opslag i 
byen, lokalavisen og Kultunaut.
Arrangementet støttes af Kul-
turpuljen i Ringsted Kommune 
og Gaudi Galleriet.

Venlig hilsen bestyrelsen i 
Lokalhistorisk Forening.
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Vel ankommet til 2020 er Jy-
strup IF klar til at tage hul på 
endnu et år. Gymnastiksæsonen 
startede op igen i uge 2, efter 
næsten en måneds jule- og 
nytårs pause. Så både Jystrups 
børne- og voksenhold får nu 
igen rørt musklerne og får lidt 
sved på panden. Lørdag d. 11. 
januar bød vi velkommen til 
nogle glade børn der brugte 
formiddagen i gymnastiksalen 
med »skarpladte« NerfGuns (le-
getøjsgeværer) og kroppen fuld 
af energi. Der blev afholdt flere 
kampe hvor der blev dannet 
hold og skudt med skumpatro-
ner i alle retninger, mens man 
søgte i ly bag opstillede redska-
ber og madrasser.

Lørdag d. 28. marts planlæg-
ger vi en lille opvisning af vo-
res børnegymnastikhold, så 
interesserede kan allerede nu 
sætte kryds i kalenderen.

Januar har også budt på for-
eningens årlige frivilligfest 
‘Nytårstaffel’, hvor der blev 
spist god mad fra Kudskehuset, 
hygget og snakket på kryds og 
tværs en lørdag eftermiddag i 
Aktivitetshuset. Som noget nyt 
har man hele december måned 
haft mulighed for at indstille en 

SØHOLMSKOLENS STEMME 
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DER ER BOBLER AF FORÅRSAKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 

frivillig fra Jystrup IF til ’Årets 
frivillig.’ Vi fik flere gode bud 
– alle med rigtig flotte begrun-
delser, og Vinderen af ’Året fri-
villig i Jystrup IF’ blev Christian 
Almvig, som hver onsdag, sam-
men med Søren Bøgelund, står 
for Jystrups springhold for de 
4-5 årige. Et hold der startede 
op i september 2019 og som har 
fået stor tilslutning. 

Jystrup IF glæder sig til i for-
året at kunne slå dørene op til 
endnu en god tennissæson. Vi 
starter med »slå ind for alle« 
søndag d. 26. april kl. 10. Kom 
endelig forbi tennisbanerne og 
vær med – både nye og vel-
kendte ansigter er mere end 
velkomne. Og har du ikke selv 
fået støvet din tennisketcher 
af, så finder vi én du kan låne.

Starten på en ny fodboldsæson 
er også lige om hjørnet. Jystrup 
IF har flere gode hold og både 
børn og voksne benytter vores 
fine baner. Kig endelig på vores 
hjemmeside www.jystrupif.dk 
og se hvornår dit hold starter 
op i den nye sæson. Hvis ikke 
du har spillet fodbold hos os før, 
så mød endelig op og se om det 
er noget for dig. De første par 
gange er selvfølgelig gratis.

Vi i Jystrup IF har idéer i støbe-
skeen til hyggelige formiddage 
og/eller eftermiddage i løbet 
af året, hvor alle på tværs af 
interesser og alder kan mødes 
og have et par hyggelige timer 
sammen. Vi hører også gerne 
fra dig, hvis du har en god idé til 
et kommende arrangement. Du 
kan altid skrive til os på info@
jystrupif.dk. Vi hører selvføl-
gelig også meget gerne fra dig, 
hvis du har en fodboldtræner, 
tennistræner eller gymnastik-
instruktør i maven. Og hvis du 
blot har lyst til ind imellem at 
give en hånd en times tid eller 
to, i forbindelse med nogle af 
vores arrangementer eller an-
dre praktiske gøremål, så hører 
vi selvfølgelig også meget gerne 
fra dig.

Årsmødet 2020 afholdes tirsdag 
d. 17. marts kl. 19.30 i Aktivi-
tetshuset – kom endelig forbi og 
støt op om sporten i Jystrup.

Forårshilsner fra

Kurt K. Andersen
Administrations-formand

Kit Israelsen
Sports-formand

Alison Norminton
Organisations-formand
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LOKALPLAN VÅRMARKEN 

Vi har netop modtaget lokal-
planen for Vårmarken, (3/12-
2019 red.), der er det område, 
der ligger mellem Slettebjerg-
vej og Egemosevej.

Området tænkes bebygget, 
og der er høringsfrist den 28. 
januar. Vi opfordrer alle Jy-
strup-borgere til at deltage i 
debatten. De der bor direkte 
op til arealerne har måske 
størst interesse, men det vil 
påvirke hele byen, at der nu 
åbnes mulighed for at bygge 
150 boliger i vores område.

Bemærk at der lægges vægt 
på, at det skal være lavt byg-
geri med fokus på fællesskab 
og bæredygtighed.

LOKALPLAN OG HØRING 

STALDEN FYLDT MED   
OPTIMISME OG AKTIVITET  
FOR JYSTRUP

Vi indledte (med at synge 
Ingemanns »I sne står urt og 
busk i skjul« – dejligt bekræf-
tende, når så mange synger 
med! 

Vi fik en god præsentation af 
projekt Vårmarken, som kan 
få stor betydning, hvis det 
gennemføres. Jystrup er med 
et indbyggertal på ca. 700 
indbyggere lige netop for lille 
til at bære institutioner, for-
retninger og idrætsfaciliteter 
i en stabil ramme – derfor er 
et projekt som Vårmarken så 
interessant for området.

Det blev aftalt på mødet, at 
der kan arbejdes videre i Akti-
vitetshuset på onsdag den 22. 
januar fra kl. 19.00-21.00 – vi 
kan arbejde i grupper efter 
interesse. Landsbyforeningen 
sætter gang i kaffemaskinen – 
velkommen!

MÅ VI BEDE OM   
DIN HANDLING?

Et godt besøgt borgermøde i 
Stalden torsdag den 16. janu-
ar blev fulgt op af en gruppe 
engagerede Jystrup-borgere i 
går aftes. Der blev udarbejdet 
et fælles høringssvar til lokal-
planforslag 307 – Vårmarken.

Dette høringssvar er resulta-
tet af debatten i Stalden, ind-
komne mails og den afslutten-
de debat s i Aktivitetshuset.

Det var muligt at underskrive 
høringssvaret i DagliBrugsen.

Nedenfor bringes tre uddrag fra artikler på www.jystrup.dk om lokalplan
og høring for tankerne om bebyggelse på Vårmarken. 
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DET SKER I KIRKERNE

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP INDSAMLING 2020

INDSAMLING 2020 FOLKE-
KIRKENS NØDHJÆLP DEN 8. 
MARTS KL. 10.00 – MELD DIG 
SOM INDSAMLER
Voldsom tørke, katastrofale 
oversvømmelser, ødelæggende 
mudderskred og smadrede livs-
grundlag. I verdens fattigste 
lande sætter klimaforandrin-
gerne deres tydelige spor. Ikke 
om fem år eller om ti år – men 
lige nu og her! Befolkningerne i 
de ramte lande har hårdt brug 
for hjælp, og derfor går pen-
gene fra vores indsamling i år 
til ofrene fra klimakrisen. Og 
du kan gøre en forskel ved at 
gå med, når vi går fra dør til 
dør i hele landet.

INDSAMLINGEN ER EN   
SOCIAL KOMSAMMEN
Ikke nok med at du hjælper 
mennesker i nød, men som ind-
samler bliver du en del af en 
enorm gruppe mennesker, der 
har én ting til fælles – et ønske 
om at samle penge ind til dem, 
der er hårdest ramt af klima-
forandringerne.
Du får en dejlig dag med mas-
ser af skridt på skridttælleren 
og en masse hygge og kaffe 
sammen med de andre indsam-
lere i dit lokalområde, når du 
er kommet godt gennem din 
rute.

VI HAR SKABT KRISEN – NU 
SAMLER VI IND TIL OFRENE
Verdens fattigste lider under 
de rige landes overforbrug. En 
gennemsnitsdansker udleder 

knap seks ton CO2 om året. En 
person i Uganda udleder kun 
100 kg.
Men mens konsekvenserne af 
det ændrede klima ikke bety-
der det store for vores daglig-
dag herhjemme, er situationen 
i Uganda en helt anden. Læn-
gere tørkeperioder gør jorden 
svær at dyrke, og manglen på 
frodig jord skaber konflikter i 
befolkningen.
Vi har skabt krisen, men ver-
dens fattigste betaler prisen 
– og det er ikke i orden. Der-
for samler vi ind til en bedre 
tilværelse for dem, der er hår-
dest ramt af klimaforandrin-
gerne.

DET GÅR PENGENE FRA   
INDSAMLINGEN TIL
• Træplantning – træer giver  
 skygge og liv.
• Diger og dæmninger, der   
 stopper oversvømmelser.
• Sikring af huse og veje, så   
 de kan modstå vandmasser  
 og jordskred.
• Vandpumper og vandrens-  
 ningsanlæg, der sikrer   
 familier rent drikkevand.
• Nye afgrøder, der kan over- 
 leve i det nye klima.
GÅ MED D. 8. MARTS – HVERT 
SKRIDT TÆLLER

ÅRETS INDSAMLING   
STØTTER KVINDER
Den 8. marts er ikke kun dagen, 
hvor Folkekirkens Nødhjælps 
indsamling løber af stablen. 

Det er også Kvindernes Inter-
nationale Kampdag. Og det gi-
ver rigtig god mening at koble 
de to begivenheder. Det er 
især kvinderne, der bliver of-
rene, når klimaforandringerne 
rammer og bringer tørke med 
sig. Tørken betyder, at kvin-
derne skal gå længere for at 
hente vand – og det kan være 
på bekostning af tid, der ellers 
var blevet brugt til skolegang.
I verdens fattigste lande er det 
ofte kvinder, der passer land-
bruget og skaffer mad, men 
det bliver sværere og sværere 
i takt med, at klimaforandrin-
ger gør det næsten umuligt 
at dyrke jorden. Den enkelte 
kvinde får altså en dårligere 
uddannelse, færre penge og 
mindre mad på grund af klima-
forandringerne.

FORSKNING BAKKER OP OM 
INDSAMLING TIL KVINDER
Både erfaring og forskning vi-
ser, at kvinderne står i forreste 
række, når klimakatastroferne 
rammer. Fire ud af fem menne-
sker, som bliver tvunget til at 
forlade deres hjem på grund af 
klimaforandringer, er kvinder.
Og listen med negative konse-
kvenser for kvinderne fortsæt-
ter desværre. Derfor samler vi 
ind til klimahjælp, der kom-
mer verdens fattigste kvinder 
til gavn.
Bliv indsamler og meld dig til 

Bente Østergaard 20948770 og 
mød op i Stalden søndag  

den 8. marts 2020
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FÆLLESSANG I STALDEN DEN 19. MARTS OG 22. APRIL 

Som optakt til Befrielsesafte-
nen afholdes to aftener med 
fællessang i løbet af foråret. 
Det foregår i Stalden torsdag 
19. marts og onsdag 22. april  
kl. 19.00.

Vi vil gerne videreføre al-
sangstraditionen – vi synger 

Anne Vad og melodi af Julie 
Maria og Nikolaj Busk. Down-
load node og tekst og lyt til 
sangen på www.alsang.dk

Der vil blive serveret kaffe og 
kage.

sammen fra Højskolesangbo-
gen og lærer bl.a.  »Frihedens 
Lysdøgn«, Danmarks nye fæl-
lessang om frihed.

ALSANG 2020 udskrev i 2019 
konkurrencen Frihedssangen 
2020, og vinderen blev »Fri-
hedens Lysdøgn« med tekst af 

MEDITATIONSGUDSTJENESTE - PRØV EN ANDERLEDES GUDSTJENSTESTEFORM

Søndag den 22. marts er der meditationsgudstjeneste 
kl. 9.00 i Valsølille kirke. 

Gudstjenesten forestås af Anne Marie Nybo Mehlsen.

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING OG FERNISERING 

Der er familiegudstjeneste i 
Valsølille kirke og efterfølgen-
de fernisering i Stalden ved 
Maria bebudelse søndag den 
29. marts  kl. 10.30. Vi sæt-
ter 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 minikonfirman-
der med forældre og bedste-
forældre. Alle er velkomne 
også i Stalden i Jystrup efter 
gudstjenesten, hvor der er 
fernisering på minikonfirman-
dernes udstilling. 

Minikonfirmanderne bygger 
kirke med levende stene.
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KONFIRMANDERNE MEDVIRKER

Palmesøndag den 5. april kl. 
10.30 i Jystrup kirke afslut-
tes årets konfirmandhyttetur, 

når konfirmanderne forbereder 
og medvirker i palmesøndags 
gudstjeneste. Denne gudstje-
neste som konfirmanderne har 

forberedt sig på i hytteturen 
danner optakten til påskeugen 
i kirkerne.  

PÅSKEUGEN I KIRKERNE

Velkommen i kirke til påske. 
Gudstjenesterne i påsken er 
som en bevægelse fra fælles-
skab og frygt til sorg og for-
tvivlelse for til sidst at ende 
med forvirring og glæde. Prøv 
at følge påskens forløb som en 
mineserie live og du vil opleve 
kernen i kristentroen. 

Skærtorsdag den 9. april kl. 
17.00 i Jystrup kirke – nadve-
rens indstiftelse

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

Langfredag den 10. april  er 
der liturgisk gudstjeneste i 
Valsølille kirke kl 10.30
Den sorteste sorte dag i kir-
keåret er langfredag, så sort 
som graven. Langfredag er 
der liturgisk gudstjeneste dvs. 
uden prædiken men med læs-

ninger fra passionshistorien   
og med bøn og musik. 

Påskemorgen den 12. april
Vi fejrer opstandelsen påske-
morgen ved to festlige påske-
gudstjenester: kl. 9.00 i Val-
sølille og kl. 10.30 i Jystrup i 
en i alle henseender klassisk 
gudstjeneste med de store på-
skesalmer men med et ekstra 
interludium ved kirkens dyg-
tige musikere! 
Kristus er opstanden, kom og 
vær med til at fejre det!

Mandag den 4. maj kl. 18.30

2020 er 75-året for Danmarks 
befrielse. Mange steder i lan-
det vil man ved sangarran-
gementer mindes de store 
alsang-stævner, som opstod 
under den tyske besættelse af 
Danmark 1940-45. Det anslås 
at 720.000 deltog i fællessang 
landet over i september 1940, 
herunder 80.000 mennesker 
ved ét arrangement i Fælled-
parken i København. Se mere 
på www.alsang.dk

DANMARKS BEFRIELSE - ALSANG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

Mandag den 4. maj 2020 mar-
keres 75-årsdagen i Jystrup-
Valsølille ved en sammen-
komst i Præstegårdshaven i 
Jystrup.

Aftenen vil bestå af taler, fæl-
lessang og musik, og vi runder 
aftenen af med tænding af 
bål, lygter og lys samt kaffe 
og kage i Stalden. Medbring 
gerne havestole eller tæpper.

Velkommen til alsang i Præ-
stegårdshaven i Jystrup 
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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. 
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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!

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. 21 90 63 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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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

Årets konfirmationer 2020 fin-
der sted bededag den 8 maj 
kl. 10.30 i Valsølille kirke og 
4. søndag efter påske  den 10. 
maj kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jy-
strup kirke, hvor årets ca. 21 

konfirmander deltager fordelt 
på gudstjenesterne. Billeder 
fra konfirmationerne følger i 
en senere udgave af Højde-
punktet.

KONFIRMATIONER I JYSTRUP 
OG VALSØLILLE 2020

FORÅRSFESTEN 
JYSTRUP OG VALSØLILLE 

Lørdag den 30. maj kl. 13.00 
begynder årets forårsfest i 
Jystrup savværk med koncert 
i Jystrup kirke. 
NB: der er et begrænset antal 
pladser i kirken, hvor der er 
gratis adgang.   

DÅBSJUBILÆUM KRISTI HIMMELFARTS DAG

Vi kalder det det dåbsjubilæ-
um, når vi inviterer til børne-
gudstjeneste for børn som er 
døbt for fem år siden. Det er 
Kr. Himmelfartsdag den 21. 
maj kl. 10.30 i Jystrup kirke. 

Børnegudstjenesten handler 
selvfølgelig om dåb, og børne-
ne inviteres sammen med alle 
børn, der enten døbt i Jystrup 
eller Valsølille kirker i 2015 el-
ler som er døbt et andet sted 

i 2015 og bor i Jystrup og eller 
Valsølille sogne. Efter gudstje-
nesten er der lejlighed til at se 
nærmere på kirken og der er 
lidt at spise og drikke i vores 
sognegård - Stalden.

PINSE I DET FRI

Folkekirken i Ringsted kom-
mune inviterer til frilufts-
gudstjenester 2. pinsedag 
den 1. juni kl. 10.30:

PINSE I SKOVEN
Spillemandsmusik og pinsesal-
mer er blot nogle af de ting vi 
samles om, når vi fejrer pinse 
i den nye grønne kirkeskov. 

Tag gerne stol/tæppe med, 
og madkurven til frokost i det 
grønne efter gudstjenesten.
Sted: Nordrup Kirkeskov, Nor-
drupvej 132/ Giesegårdvej, 
Nordrup, Ringsted.

PINSE PÅ ENGEN
Familiegudstjeneste bag Klo-
stermarkskirken, hvor store og 

små indbydes til at fejre pin-
sen med sæbebobler og flag, 
når vi hører om Helligånden 
og den allerførste pinse.
Sted: Klostermarkskirken, 
Ahorn Alle 46C, Ringsted.
I tilfælde af dårligt vejr ryk-
ker begge gudstjenester in-
denfor i henholdsvis Nordrup 
kirke og Klostermarkskirken.
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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 arrangement i Stalden, så tøv ikke med at kontakte Lars Storm Kristensen 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 højmessen, altså 
i søndagens gudstjeneste 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 25. april kl. 10.30 i Jystrup kirke. 
Kontakt sognepræsten for flere oplysninger.

MANDAG PÅ LIGE UGER - 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 for del 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, kaffedrik-
kende og snakkende mennesker er du meget velkommen mandage i lige uger kl. 15-17. Vi modtager me-
get gerne garn. Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 21 92 49 42 eller Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70.

AT DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?

TIRSDAG I EFTERÅRET OG VINTEREN

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 konfirmationsforberedelse.

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 50 kr. og husk at tillmelde dig i Dagli’brugsen.
Om eftermiddagen i vintermånederne er der minikonfirmander. 

FREDAG

er der åbent for gravøl… og begravelseskaffe



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.dk
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KORT OM MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020 
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt 
valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode 
på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandida-
ter opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. 
Begge møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være 
med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.  
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de ar-
rangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige 
orienteringsmøde 12. maj 2020 kl. 19.00 i Stalden ved Jystrup kirke. På dette møde vil dit lokale 
menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om me-
nighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og 
datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges. 
Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen for kirkens 
arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrå-
det blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen 
præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene 
foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt 
til menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.
Ved at møde op til møderne, er det altså muligt at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste 
fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygt-
ninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet.
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set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE
DÅB  
02.02.20   Rebecca LL Engesgaard Christensen
02.02.20   Theodor Sorgenfrei Geist  
02.02.20   Toke Luka Stange Sommer
02.02.20   Rasmus Engesgaard Christensen

BISATTE/BEGRAVEDE  
29.11.19  J Kjeld Frederiksen  
06.12.19  Lis Ravnløkke 
24.01.20  Benny Christian Andersen   
30.01.20  Else Grete Nielsen  
14.02.20  Birthe Sørensen
18.02.20  Jenny Kildevang Knudsen

VALSØLILLE KIRKE
DÅB  
02.02.20   Siff Malou Nerving Sunke Dacooper 

BISATTE/BEGRAVEDE 
31.01.20  Hans Helge Jensen

KIRKELIGE HANDLINGER

17

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

kirkelig sammenhæng betyder det en sam-

tale 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 sam-

tale, og det kan foregå i præstegården, 

hjemme eller på sygehus eller pr. mail til 

lskr@km.dk

HVAD GØR MAN VEDDåb, navngivelse og faderskab: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel og foretages på www.personregistrering.dk - Faderskab skal ligeledes registreres på www.personre-gistrering.dk  inden 14 dage efter et barns fødsel, hvis forældrene er ugifte.  
Dødsfald: Anmeldes senest efter 2 dage på www.personregistrering.dk. Ofte er bede-manden behjælpelig hermed.

Musikskolen medvirkede 
ved De ni læsninger.

Mortensaften i Stalden 
var godt besøgt.

Konfirmand-
weekend.
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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



MARTS
Søndag d. 8. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke, Valsølille kirke ingen 
   Landsindsamling for FolkeKirkens Nødhjælp kl. 10.00 fra Stalden. 
Søndag d. 15. 3. s. e. i fasten kl. 9,00 i Kværkeby og kl. 10.30 i Jystrup med dåb.
Tirsdag d.  17.   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag d.  19.   Fællessang i Stalden forud for alsang den 4. maj (se omtale).  
Søndag d.  22.  Midfaste kl. 9.00 Meditionsgudstjeneste i Valsølille, kl. 10.30 i Vigersted*.
Søndag d.  29.   Maria bebudelse kl. 10.30 familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning i
   Valsølille Kirke og efterfølgende reception i Stalden. 
APRIL
Søndag d.  5.    Palmesøndag: Familiegudstjeneste hvor konfirmanderne medvirker i Jystrup   
   Kirke kl. 10.30.
Tirsdag d.  7. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag d.   9.  Skærtorsdag kl. 17.00 i Jystrup Kirke: Nadverens indstiftelse ved fællesspisning   
   i Kirkerummet.
Fredag  d. 10.  Langfredag musikgudstjeneste i Valsølille Kirke kl. 10.30 (se omtale).
Søndag  d. 12.  Påskedags gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup  & kl. 10.30 i Valsølille Kirke.
Mandag d. 13.  2. påskedags gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Jystrup.
Søndag d. 19.  1. s. e. påske kl. 9.00 i Valsølille Kirke & kl. 10.30 i Jystrup Kirke.
Tirsdag  d. 21.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Onsdag  d. 22.   Fællessang i Stalden forud for alsang den 4. maj (se omtale).
Lørdag d. 25.    Lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup Kirke. Lokalhistorisk fødselsdagscafe i Gaudigalleriet  
   kl. 10.00-17.00
Søndag d. 26.   2. s. e. påske kl. 10.30 i Valsølille Kirke.

MAJ
Søndag  d.  3. 3. s. e. påske Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille Kirke og kl. 10.30 i Jystrup Kirke  
Mandag d.  4. Alsang i præstegårdshaven 75 året for Danmarks befrielse (se omtale).
Tirsdag d.  5. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Fredag  d. 8.    Bededag: Konfirmation kl. 10.30 i Valsølille Kirke. 
Søndag d. 10 . 4. s. e. påske Konfirmation kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jystrup Kirke.
Tirsdag  d. 12.    Orienteringsmøde kl. 19.00 om menighedsrådsvalg 2020 i Stalden ved Jystrup    
   kirke (se omtale). 
Søndag d. 17.    5. s. e. påske kl. 9.00 i Jystrup Kirke og 10.30 i Kværkeby Kirke*.
Tirsdag d. 19.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag d. 21.  Kristi himmelfarts dag, kl. 9.00 i Vigersted & kl 10.30 i Jystrup Kirke    
   med dåbsjubilæum.           
Søndag d. 24.  6. s. e. påske kl. 9.00 i Kværkeby Kirke og 10.30 i Jystrup Kirke.
Lørdag  d. 30.  Forårsfest for Jystrup Kirke og Valsølille kl. 13.00 i Jystrup Kirke (se omtale).
Søndag  d. 31.  Pinsedag Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup Kirke og kl. 10.30 i Valsølille Kirke.

JUNI
Mandag  d.  1.  2. pinsedag fælles provsti-friluftsgudstjeneste ved Klostermarkskirken i    
   Ringsted kl. 10.30 (se omtale).    

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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