
højdepunktet
JYSTRUP · VALSØLILLE · SOGNEBLAD

NR. 2 · 2020 · 3/6 - 5/9  · 41. ÅRGANG

kirkebladet.nu



2

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. Forsidefoto: Klaus Aagaard. 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: 20. JULI 2020. DER OMDELES I UGE 36 FRA DEN 1. SEPTEMBER. 
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ATTERUP/HJULBÆK OG NY JYSTRUP SKOLE 1901-1955

I Ringsted kommunes allernord-
ligste top ligger en samling 
ejendomme langs den vej, der 
nu hedder Atterupvejen. Atte-
rup/Hjulbæk var omkring år 
1900 en lille samling gårde og 
huse fordelt på begge sider af 
grænsen mellem Sorø og Ros-
kilde Amter.
I Særløse Sogn lå »Hjulbækgår-
den«, som i mange år var ejet 
af Særløse Kirke, og et hus; 
disse to ejendomme lå lige på 
amtsgrænsen. I Jystrup Sogn lå 
»Atterupgården‹, smedjen, et 
dobbelthus og tre huse. Disse 
huse på begge sider af amts-
grænsen blev til sammen kaldt 
Hjulbækhusene; på gamle kort 
hed stedet »Julebek«.
Mange forskellige håndværk var 
beskæftiget i landsbyen: 
skrædder, smed, tømrer, træ-
skomand, bødker, arbejds-
mænd og skovarbejdere samt 
en enkelt tørvemester. Hvis 
man havde et lille stykke jord, 
kaldte man sig landmand.

I Ringsted Folketidende fra juli 
1899 ses referat fra møde i Jy-
strup-Valsølille Sogneråd, hvor 
man diskuterede bygning af en 
ny forskole. Forslag 1: Skole i 
Tåstrup for børnene fra Tå-
strup, Mortenstrup, Ny Jystrup 
og Atterup. Forslag 2: Skole i 
Jystrup for børn fra Tåstrup, 
Mortenstrup og Ny Jystrup; bør-
nene fra Atterup skulle fortsat 
gå i skole i Tolstrup – dette in-
debar at kommunen skulle be-
tale 35 kr. pr. barn om året til 
Hvalsø-Særløse kommune.
I 1899 var 10 børn fra Atte-
rup tilmeldt Tolstrup Skole. 
Ved folketælling i 1901 var 
der 16 børn i Atterup.
Sognerådet i Jystrup-Val-
sølille kunne ikke gå ind 
på betalingsbetingelserne 
til Hvalsø-Særløse, og 
man vedtog derfor at 
bygge selv i Ny Jystrup.
Grunden blev købt af 
Skjoldenæsholm for 500 
kr., og skolen blev opført 

af tømrermester Morten Han-
sen, Ringsted, for en samlet en-
treprise på 10.025 kr. Den en-
delig udgift beløb sig til 
13.740,63 kr. Det beløb udgjor-
de ca. halvdelen af kommunens 
samlede udgifter i 1901.
Skolen blev indviet 10. septem-
ber 1901. Efter skoleordningen 
i 1926 fungerede skolen kun 
som forskole og blev helt ned-
lagt, da Søholmskolen blev ind-
viet i 1955.
Den gamle skole er beliggende 
på adressen Hellehusene 23.

Lokalhistorisk forening



3

Vi er i Jystrup IF SÅ glade for at 
der i skrivende stund netop er 
blevet givet ’go’ til, at der så 
småt kan komme gang i vores 
tennis. Banerne er nu klargjor-
te med kyndig hjælp fra bl.a. 
Bryan Taylor og Mikkel Grønne-
gaard, og med de rette for-
holdsregler kan der endelig 
komme grus under skoene for 
vores betalende medlemmer. 

Er du ikke én af dem endnu, så 
kan du via vores hjemmeside 
www.jystrupif.dk under fanen 
’kontingent’ nemt blive det. 
Som tennismedlem er der fri 
adgang til vores baner, og du 
kan spille når det passer dig  

Du kan med fordel også kikke 
forbi facebooksiden ’Jystrup IF 
Tennis’ for at holde dig opdate-
ret.

Forhåbentlig bliver det også 
snart muligt for os at komme 
lidt i gang med fodboldtrænin-
gen igen – vi har pt følgende 
hold på programmet, som står 
og venter på grønt lys; U8 dren-
ge og piger, Seniorer og Vetera-
ner. Der er dog altid plads til 
flere hold, så hvis du – eller én 
du kender, har lyst til at 
starte yderligere et 
hold op, så hører vi 
selvfølgelig meget 
gerne fra dig. Og hvis 
et af ovenstående hold 
har fanget din interes-
se, så kom endelig for-
bi og prøv at være med 
når de træner. Vi glæ-

SØHOLMSKOLENS STEMME 
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NYT FRA JYSTRUP IF 

der os til at der igen er liv og 
flyvende bolde på banerne.

Vi er så heldige i Jystrup også at 
have både gå- og løbehold. Et 
medlemskab koster kr. 50,- og 
så er det muligt hver tirsdag af-
ten i forskelligt tempo at få 
frisk luft i rigtig godt selskab, 
og i pragtfuld natur. Både gå- 
og løbeholdet mødes kl. 18 i 
Søholmskolens skolegård. Kik 
endelig forbi – både når der skal 
motioneres og på ’Jystrup Lø-
beklub’ på facebook 

Vores forskellige gymnastikhold 
fik en lidt brat pause her i for-
året. Om de forskellige hold 
lige når at mødes en enkelt 
gang eller to inden sommerfe-
rien er endnu uvist, men vi hå-
ber selvfølge at det bliver mu-
ligt. Og ellers så glæder vi os 
rigtig meget til at vores gymna-
stikhold starter op igen efter 
sommerferien – dette kan man 
selvfølgelig holde øje med, på 
både vores hjemmeside og på 
facebooksiden ’Jystrup IF gym-
nastik.’ Der vil være lidt for en-
hver smag – børn som voksne. 
Kik også gerne forbi vores 
hjemmeside 

Som nævnt i forrige nummer af 
’Højdepunktet’ har Jystrup IF 
forskellige en-dags-arrangemen-
ter i støbeskeen. Disse er imid-
lertid sat på pause, men vi håber 
snart at kunne komme videre 
med disse idéer. Arrangemen-
terne vil blive annonceret både 
på vores hjemmeside og på vo-
res facebookside ’Jystrup IF’.

Hvad angår vores årsmøde, så 
skulle det have været afholdt 
d. 17. marts 2020. Dette blev 
selvsagt ikke muligt grundet 
corona-situationen, men vi ar-
bejder netop på en ny dato, 
som vil blive meldt ud så snart 
det er muligt – om det bliver et 
traditionelt møde, eller om vi 
skal holde det ude i det fri, el-
ler eventuelt online, det er 
endnu uvist. Et er sikkert – vi 
glæder os til at se jer alle – på 
den ene eller anden måde!

De bedste hilsner
Jystrup Idrætsforening

Kurt K. Andersen
Administrations-formand

Kit Israelsen
Sports-formand

Alison Norminton
Organisations-formand
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LOKALPLAN FOR  
VÅRMARKEN ER VEDTAGET  
(MED FÅ ÆNDRINGER) 

Byrådet har vedtaget lokal-
planen for Vårmarken øst for 
Jystrup. Det er sket uden det 
planlagte borgermøde, som 
blev aflyst pga. corona-ned-
lukning. Link til byrådsreferat 
(punkt 16) og hvidbog. Der er 
dog en fejl i den skrevne pro-
ces op til beslutningen. Det 
anføres, at der har været af-
holdt borgermøde for at op-
fylde borgernes ønske. 

Der var indkommet 14 hørings-
svar, hvoraf 1 var med 102 un-
derskrivere. Ændringerne der 
er præciseret/tilføjet/fjernet 
er: - Bredere byggelinje for 
blød trafik - Parkeringspladser 
- Cykelparkering, overdæk-
ning - Blændende belysning - 
Facader - Betontagsten. 

De punkter, der vedrører em-
ner udenfor lokalplanens areal, 
kan ikke vedtages i lokalpla-
nen, men må behandles sær-
skilt. Der er dog bemærkninger 
om alle emner i hvidbogen. 

I høringsbrevet blev det an-
ført, at der kunne være mu-
lighed for 50 boliger i hvert af 
de 3 delområder. Da kommu-
nen i kommuneplantillægget 
har fjernet kravet til mini-
mumsstørrelse af boliger, gi-
ver det nu mulighed for 3 x 60 
boliger, hvis de er små nok.

NYT FRA LANDSBYFORENINGEN 

CYKELSTIPROJEKT  
FREMSENDT TIL LANDSBY-
FORENINGEN FOR UMIDDEL-
BARE KOMMENTARER

Den cykelsti, der er priorite-
ret udført i Jystrup, er på 
Egemosevej. 

Der er fra administrationen 
fremsendt flere ideforslag til 
Landsbyforeningen for umid-
delbare kommentarer. 

Vi undrer os over, at forslage-
ne ikke er sendt til de parter, 
det kan berøre. Derfor sendte 
vi også forslaget ud på vores 
hjemmeside og Facebook, 
med en meget kort svarfrist.

De bemærkninger vi har hørt 
om, har også kontaktet admi-
nistrationen, men vi vil fore-
slå et møde med en stigruppe 
fra området, der kan komme 
med input til planlæggerne.

Vi opfordrer samtidig admini-
strationen til at indkalde til et 
borgermøde snarest, så uklar-
heder kan kommenteres. 

Vi undrer os også over, at 
krydset Egemosevej/Slette-
bjergvej ikke er skitseret el-
ler nævnt overhovedet i for-
slaget. 

Vi synes forslaget er mangel-
fuldt beskrevet, og det er 
endnu uklart for os, om det 
endelige forslag sendes i hø-
ring blandt de berørte beboe-
re inden vedtagelse i Byrådet.

50-ÅRS JUBILÆUM FOR 
LANDSBYFORENINGEN

Vi bliver desværre nødsaget 
til at aflyse/udsætte 50-års 
jubilæet i år pga. corona-for-
holdene. Landsbyforeningen 
arbejder i øvrigt for tiden 
med… - Stiprojekter i og om-
kring Jystrup - Bedre udnyt-
telse af kommunens bygnin-
ger - Hjælp til ansøgning til 
padel-tennisbane - Kommuni-
kationsstrategi og hjemmesi-
den - Forskønnelse af Jystrup 
og indfaldsvejene

LANDSBYFORENINGEN HAR 
FÅET NY FORMAND 

Citat fra Dagbladet Ringsted: 
»Landsbyforeningen i Jystrup 
og omegn har valgt 61-årige 
Lars Rasmussen som ny for-
mand. Han glæder sig over, at 
bestyrelsen er blevet yngre og 
mere varieret. I aftenens 
mulm og mørke mødtes 15 
mennesker forleden i Jystrup.
På god afstand af hinanden og 
udenfor Mejeriet, som ellers 
skulle have dannet ramme om 
mødet, skulle de vælge lands-
byforeningens nye formand og 
konstituere sig.
Livet går videre trods corona-
virus, men der gik ikke mere 
end små 30 minutter, før de 
havde valgt ny formand og 
medlemmerne atter kunne 
finde ly.

Nyhedsbrev fra Landsbyforeningen for Jystrup og omegn 
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Det blev således 61-årige Lars 
Rasmussen, der overtager for-
mandskabet, efter Torben Ju-
stesen forlod Landsbyforenin-
gen i Jystrup og omegn i be-
gyndelsen af marts. Den nye 
formand glæder sig over, at 
bestyrelsen både er blevet 
yngre og mere varieret…..

Lars Rasmussen bor ikke i sel-
ve landsbyen, men i et skov-
hus ved Skjoldenæsholm. Her 
har han boet, siden han og ko-
nen flyttede fra Vigersted for 
14 år siden. Han har været ak-
tiv i mange forskellige sam-
menhænge og har bl.a. invol-
veret sig i byens frivilligliv 
som formand i tennisforenin-
gen i seks år ved siden af job-
bet som projektleder i Bolig-
selskabet Sjælland«.

Under coronakrisen  
iværksatte tre kvinder  
dette projekt: 

BRUGSENS KUNST- 
KONKURRENCE FOR BØRN

06/04/2020 Corona er over 
os, men det er foråret også. 
Vi savner det liv, børnene ple-
jer at give i Brugsen. Børnene 
savner sikkert også at komme 
i Brugsen. Derfor har vi sat 
gang i noget spændende, 
nemlig en forårskunst-konkur-
rence. Den er for alle børn i 
Jystrup. Konceptet er enkelt:

1)  Barnet skal lave et kunst-
værk om foråret i Jystrup. 

Det kan fx være en teg-
ning, et maleri, en historie, 
et digt, en sang eller et re-
lief. Søskende og forældre 
må gerne hjælpe lidt til.

2)  Tag et billede af kunstvær-
ket, når det er færdigt. 
Send det til: foraarsbrug-
sen@gmail.com. Skriv navn 
og alder. Man skal være un-
der 18 år.

3)  Vi lægger billedet ud på Fru 
Brugsens Facebook-side.

4)  Konkurrencen løber til den 
2. maj. Derefter finder vi 
en vinder. På befrielsesda-
gen den 4. maj offentliggø-
res vinderen. Præmien er 
et gavekort til Brugsen på 
500 kr., som uddeler Anita 
Dyva overrækker. 

5)  Når vi må mødes igen, ud-
stiller vi alle kunstværker-
ne i Mejeriet. Gem derfor 
værkerne godt.

Vi har fået lov til at låne Fru 
Brugsens Facebookside frem 
til og med den 5. maj. Der 
lægger vi løbende billeder af 
børnenes værker ud. Vi laver 
også selv opslag om børne-
kunst.Send meget gerne bille-
derne så hurtigt som muligt, så 
de ikke hober sig op til sidst 

Vores tanker med at lave den-
ne konkurrence er:

At vi ønsker at sætte fokus på 
det skabende og det sansende 
i børne-livet. I Jystrup er vi 

omgivet af smuk natur, og Jy-
strup er en aktiv landsby, hvor 
vi kender hinandens børn, og 
børnene kommer i Brugsen. Vi 
ønsker, at børnene ved, at vi 
som fællesskab tænker på 
dem.

Det at udforske foråret med 
»hvordan ved jeg, det er ble-
vet forår?«, og »hvordan for-
tæller jeg om foråret i mit 
værk?« er en erkendelses-pro-
ces. Det er en sansende og 
kreativ proces at gå ud i sin 
have eller i skoven med en op-
gave i tankerne og være ud-
forskende og undersøgende og 
så komme hjem med sin ople-
velse i fund eller ideer og 
sætte det ind i et værk.

Det sociale liv er meget ind-
skrænket nu. Derfor mener vi, 
at det er vigtigt, at vi inter-
agerer i noget sammen som fx 
konkurrencen her. Selvom vi 
stadig er adskilte, er der et 
skabende mål med konkurren-
cen, hvor værkerne vil indgå i 
en »udstilling« på Facebook 
og i forårs-udstilling i Mejeri-
et, som vi laver, når vi kan 
være sammen igen.

Varme hilsner

Margarida Monteiro,  
Helga Thomas og 

Kathrine Lundsgaard 

(som alle tre bor i Jystrup  
og har arbejdet med kunst  

på forskellig vis)
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DET SKER I KIRKERNE

CORONA 

Coronavirussen har desværre 
og stadig i skrivende stund luk-
ket ned for alt menighedslivet 
i Jystrup og Valsølille kirker.  

 
Det er mit håb kære læser, at 
når du læser dette, så er vi 
godt tilbage i en slags »ny  
normal« som tillader, at me-
nighedslivet vender tilbage.

For med Grundtvigs berømte 
ord er det netop de levende 
stene, der skaber kirken. 

Det bliver vi tydeligt mindet 
om her i denne coronatid, 

hvor bygningerne stadig står, 
hvor der bliver døbt viet og 
begravet i kirkerne men i me-
get små forsamlinger, hvor 
kirkekontoret er i fuld sving, 
men hvor alt det øvrige og 
sjove som skaber fællesska-
ber inklusiv og ikke mindst 
søndagsgudstjenesten er de-
sauveret, så forstår man at 
kirke også handler om relation 
til Gud og til næsten.

De levende stene 

Når jeg kigger ned over listen 
af gode aktiviteter som er 
blevet aflyst så er den lang.
Udover en række af gudstje-
nester (særligt mærkede vi 
det til påske) så er det mini-
konfirmandafslutning, konfir-
mandhyttetur, sangaftener, 
befrielsesaften i præstegårds-
haven, konfirmationer, dåbs-

jubilæum, forårsfestkoncert, 
udskudte vielser, dåb og be-
gravelser, undervisning, fro-
kostklub, babysalmesang, 
strikkeklub og sikkert meget 
andet som jeg har glemt. 
Det alt sammen er med til at 
bygge kirke af levende stene.

Coronakrisen er relationstab i 
hvert fald på den korte bane, 
og kirken ånder og lever for at 
skabe håb og relationer i men-
neskers liv. Derfor gør vi alt 
hvad vi kan for at komme ud 
med kirkens budskab på de 
sociale medier, men det er 
ikke det samme som ægte 
mennesker af kød og blod 
uden en skærm imellem os.

Derfor velkommen tilbage i 
kirke. 

KONFIRMATIONER I JYSTRUP OG  
VALSØLILLE 2020

KONFIRMANDINDSKRIVNING 
TIL KONFIRMATIONER 2021

Årets konfirmationer 2020 
skulle have fundet sted om-
kring bededag, men er blevet 
blevet flyttet til fem dage i 
august. Billeder fra konfirma-
tionerne følger i en senere 
udgave af Højdepunktet.

Der er konfirmationer på føl-
gende datoer i august:

Lørdag den 15. kl. 10.30  
konfirmation i Valsølille kirke

Søndag den 16. kl. 10.30  
Konfirmation i Jystrup kirke

Lørdag den 22. kl. 10.30  
Konfirmation i Jystrup kirke

Søndag den 23 kl. 10.30 
Konfirmation i Valsølille kirke 

Lørdag den 29. kl. 10.30  
Konfirmation i Jystrup kirke

Indskrivning til konfirmati-
onsforberedelsen tirsdag d. 
16. juni kl. 17.00–18-00

Er du kommende konfirmand 
eller skal dit barn konfirmeres 
i år 2021 i Jystrup eller Valsø-
lille kirke, så skal du indskrive 
dit barn ved at møde op i Stal-
den tirsdag den 16. juni mel-
lem 17 og 18. 

Konfirmationsforberedelsen 
til konfirmationerne 2021 be-
gynder onsdag den 9. septem-
ber. 
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DET SKER I KIRKERNE

STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020 

I 2020 skal der være valg til 
menighedsrådene rundt om-
kring i landet, og dermed sky-
des et nyt valgår i gang. Til 
menighedsrådsvalget vælges 
nye menighedsråd i alle lan-
dets sogne til en periode på 
fire år. I 2020 skal menigheds-
rådene, som noget nyt, væl-
ges på en valgforsamling hvor 
kandidater opstilles og væl-
ges. Forud for valgforsamlin-
gen afholder menighedsrådet 
et orienteringsmøde.
Begge møder er offentlige og 
alle er velkomne. Sæt allere-
de kryds i kalenderen nu, så 
du kan være med til at sætte 
dit præg på Danmarks mest 
lokale demokrati – menig-
hedsrådet.
Hvis du er nysgerrig på, hvad 
menighedsrådet laver i lige 
præcis dit sogn, hvilke aktivi-
teter de arrangerer og hvor-
dan du kan stille op til menig-
hedsrådsvalget, skal du møde 
op til det offentlige oriente-
ringsmøde som pga corona er 
udskudt til tirsdag den 9 juni 
2020 kl. 19.00 i Stalden ved 
Jystrup kirke.
På dette møde vil dit lokale 
menighedsråd fortælle om, 
hvad de har lavet i de forløb-
ne fire år. Derudover vil du 
høre om menighedsrådets 
kommende op gaver, hvor 
mange kandidater, der skal 
vælges til menighedsrådet og 
datoer og regler for valgfor-
samlingen, hvor det nye me-
nighedsråd skal vælges.
Ved at møde op til valgforsam-

ling 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 
menighedsrådet blandt de op-
stillede kandidater eller ved 
selv at stille op som kandidat. 
På valgforsamlingen præsente-
res kandidaterne og efterføl-
gende er der mulighed for de-
bat. Valget af menighedsrådene 
foregår ved skriftlig afstemning 
mellem kandidaterne og resul-

tatet heraf afgør, hvem der er 
valgt til menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd til-
træder 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 en-
ten du ønsker flere aktiviteter 
for børn og unge, familier el-
ler ældre, tiltag for flygtnin-
ge, drop-in dåb, koncerter el-
ler noget helt andet.
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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

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

Onsdag den 12. august kl. 
10.30 og onsdage fremover 
samme tid, slår vi dørene op 
for jer og jeres barn, og i ca. 
45 minutter synger vi forskel-
lige salmer og sange med be-
vægelse i Jystrup kirke. I får 

lært et repertoire af sange, 
som I altid kan synge med je-
res barn, og det bedste jeres
barn ved er at høre jeres 
stemme.
I får en bonus mødre-/foræld-
regruppe, og der vil være kaf-

fe og the bagefter i Stalden.
Jeg vil glæde mig til at se jer 
og synge med jer.

Tilmelding til Hanne, kirkens 
organist på 21 60 73 37 eller 
hanneandersen@mailme.dk

Efter flere års pause på grund 
af provstiets store friluftspin-
segudstjenester er der igen i 
friluftsgudstjeneste. Søndag 
den 21. juni er der mulighed 
for at være med til at afslutte 
forårssæsonen i kirkerne med 

friluftsgudstjeneste på den 
smukke Lisehøj med udsigt 
over gårdsøen og Skjoldenæs-
holm. 
Sammen med dygtige musi-
kere, et friluftsalter og med 
»højt til loftet« er der mulig-

hed for at deltage i en unik 
gudstjeneste i smukke omgi-
velser.

Efter gudstjenesten er der 
mulighed for at spise sammen 

Drikkevarer kan købes.

KÆRE NYBAGTE FORÆLDRE!

FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ  LISEHØJ, VED SKJOLDENÆSHOLM  
DEN 21. JUNI KL. 17.00
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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. juli 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 leder af Jystrup aftenskole Gurli Jakobsen: 
Tlf. 29 90 85 98 E-mail: gurli.jakobsen@mail.dk for flere informationer.

ONSDAG

Formiddag er der babysalmesang i kirken 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 Stalden. Det koster 50 kr. og husk at tilmelde dig i Dagli’brugsen.
Om eftermiddagen i vintermånederne er der minikonfirmander. 

FREDAG

er der åbent for gravøl… og begravelseskaffe

Dåbsbarnet får hjemmestrikket klud i Jystrup og Valsølille kirker 
I den senere tid er dåbsbarnets hoved efter dåben blevet tørret med en 
håndstrikket dåbsklud. En gave fra kirken til dåbsbarnet og ment til at kun-
ne  være et minde om dåbsdagen. Landet over mødes strikkeglade for at 
strikke dåbsklude med kristne symboler. Masker med mening. I jystrup og 
Valsølille er dåbskluden er strikket af en af medlemmerne i strikkegruppen 
»Gavstrikkerne«. Strikket af garn som gavmilde givere har doneret. Kluden 
er strikket af bomuldgarn med et mønster af enten  Tro, håb og kærlighed eller en kant med kors.
Sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen fik idéen til dåbskludene, der nu bliver strikket i mere 
end 50 sogne som en gave fra menigheden til dåbsbarnet.
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

Årets sogneudflugt 2020 finder sted tirsdag 
den 1. september.
På grund af Coronaeepidemien og for at mind-
ske smittetrykket er der i år fællestransport i 
egne biler, og vi holder os i det nære. Vi mø-
des på parkeringspladsen ved Sagnlandet Lejre, 
hvor turen begynder. Vi skal besøge Sagnlandet, 
hvor den medbragte kaffe og kage serveres.  

Herefter besøger vi Haraldsted kirke og hører 
om kirken som kongekirke, og til sidst slutter 
vi med middag på Kudskehuset. 
Vi vil koordinere fællestransport i biler for dem 
som ikke har nogen bil og for dem der gerne vil 
hjælpe med transporten. Turen koster 150 kr 
og tilmelding finder sted til Edith Jensen 21 27 
92 21– senest mandag den 24. august.

SOGNEUDFLUGT 2020 TIL SAGNLANDET LEJRE TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER

I sensommeren er der mu-
sikgudstjeneste og aftensang i 

Valsølille kirke søndag den 13. 
september kl. 19.00. 

Der er høstgudstjenester den 
20. september. kl 10.00 i Val-
sølille kirke og kl. 12.00 i  Jy-
strup kirke med efterfølgende 
frokost og amerikansk lotteri i 
Stalden kl. 13.00
Læs mere i næste udgave af 
Højdepunktet

AFTENSANG/MUSIKGUDSTJENESTE  
I VALSØLILLE KIRKE  

SØNDAG DEN D. 13. SEPTEMBER KL. 19.00

HØST 
GUDSTJENESTE  

DEN 20. SEPTEMBER 

Billeder fra sidste 

års sogneudflugt  

til Frilands- 

museet



17

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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set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE

DÅB  
19.04.20  Jenny Østergaard Kaagaard
25.04.20  Lauge Erik Dennung

VIELSER 
16.05.20   Jeanette Natalia Holmen Emde  

& Martin Holmen Emde 

Coronakrisen har udskudt  
mange kirkelige  
handlinger

KIRKELIGE HANDLINGER
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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 præstegår-

den, 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.
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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

Skoventreprenør Bo Larsen
Roskildevej 471 · Ortved · 4100 Ringsted · Tlf. 20 71 16 79

Skoventreprenør
Bo Larsen

Specialopgaver hver dag



19

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

KARSTEN JENSEN
TØMRER & SNEDKER

Godt håndværk - det holder!
Forhandling af KPK døre og vinduer - Sælges også til private

MAGLESKOVVEJ 3 • GAMMERØD • 4140 BORUP • TELEFON/FAX: 57521088
MOBIL: 40254294 • EMAIL: KARSTEN-JENSEN@PC.DK

Her er  
plads til din  

annonce!



JUNI
Søndag  d.  7.   Trinitatis, gudstj. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 gudstjeneste i Jystrup kirke 
Søndag  d.  14.  1. s. e. trin, gudst. kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 gudstjeneste i Valsølille kirke
Søndag  d. 21.    2. s. e trin kl.17.00 friluftsgudstj. ved Skjoldenæsholm kl. 17.00 (se omtale) 
Søndag  d  28.   3. s.e. trin gudstj. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup kirke

JULI  
Søndag  d.  5.   4. s. e. trin. gudstj. kl. 9.00 Valsølille kirke & kl 10.30 Vigersted kirke**
Søndag  d. 12.   5. s. e. trin. gudstj. kl. 9.00 i Vigersted kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke
Søndag  d. 19.   6. s. e. trin. gudstj, kl. 9.00 i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup kirke 
Lørdag  d.  25. Lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup kirke 
Søndag  d.  26.   7. s. e. trin. Gudstj. kl. 9.00 Vigersted kirke 

AUGUST
Søndag  d. 2. 8. s. e. trin. kl. 9.00 Valsølille kirke* & kl. 10.30 Kværkeby kirke*
Søndag  d.  9.  9. s. e. trin. kl. 9.00 Jystrup kirke* & kl. 10.30 Vigersted kirke*
Onsdag  d. 12.  Babysalmesang begynder kl. 10.30  i Jystrup kirke
Lørdag d.  15.  Konfirmation kl. 10.30 i Valsølille kirke  
Søndag  d.  16.  10.s.e.trin. konfirmation kl. 10.30 i Jystrup kirke
Lørdag  d.  22.  Konfirmation kl. 10.30 i Jystrup kirke
Søndag  d.  23.  11. s. e. trin konfirmation kl.10.30 i Valsølille kirke
Lørdag d.  29. Konfirmation kl. 10.30 i Jystrup kirke
Søndag  d.  30.  12.s. e. trin kl. 10.30 gudstjeneste i Valsølille kirke med dåb kl. 10.30 kirke

SEPTEMBER
Tirsdag d.  1.  Sogneudflugt for Jystrup og Valsølille kl. 13.00 (se omtale) 
Søndag  d. 6.  13. s. e. trin kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke
Søndag  d. 13.  14. s.e.trin gudstj. kl. 9.00 i Jystrup & aftensang kl. 19.00 i Valsølille kirke 

(se omtale)
Søndag  d. 20.  15. s.e.trin Høstgudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke  

& kl. 12.00 i Jystrup kirke. Kl. 13.00 høstbuffet i Stalden

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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 * Anne-Marie Nybo Mehlsen
** ved NN


