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NYT FRA BRUGSEN

JYSTRUP IF GODT IGANG

Vores brugs har plan om at fusionere med Superbrugsen i Hvalsø. Som fortalt på vores generalforsamling 17. juni er driften af
Jystrup Brugs ikke tilfredsstillende. Vores underskud i 2018 var
179.000 kr. og det samme i 2019. Foran os ligger betydelige investeringer, som vi ikke har penge nok til.
Men takket være alle jer, som handler hos os, er vores omsætning stigende. Vi omsatte for 13 millioner i 2019. Det er langtfra
alle mindre brugser, som det går sådan for! Desværre er vores
omkostninger også steget – og de er for høje. For at knække
denne udvikling er besty
relsen i dialog med Superbrugsen i
Hvalsø. De er en selvstændig brugs, ligesom os. De har et effektivt administrativt apparat, som har kapacitet til at lette
vores byrde. Både Coops og det offentliges administrative systemer er meget tidkrævende. Planen er derfor logisk: Hvalsø
letter vores tidspres, og vores medarbejdere får mere tid til at
passe butikken og kunderne. En enig bestyrelse støtter denne
plan. Selve fusionen vil, hvis vi vedtager den, betyde at Hvalsø
overtager Jystrup Brugs. Meningen er, at der også er en brugs i
vores by i fremtiden. Hvalsø mener, at Jystrup Brugs kan komme til at give overskud. Det er også deres betingelse for at gå
ind i dette projekt. Det er ikke kun en godgørende handling.
Det skal give mening forretningsmæssigt. Der er dog også et
musketer-element i det: »Hvis man har evnen, har man også
pligten«, siger deres uddeler, som mener at Jystrup bør have en
brugs. Andelstanken, solidaritet og byen Jystrups opbakning til
Jystrup Brugs er derfor afgørende dele af vores fremtid!
Så det er totalt vigtigt at vi alle, også i fremtiden, handler mest
muligt i Brugsen. Ellers forsvinder den, som man kan se af regnskabet. Men den stigende omsætning er et godt tegn! Lad os
alle – også de mere sjældne kunder – bakke op om butikken.
Brugsen holdt ekstraordinær generalforsamling den 19. august.

Mens dette indlæg bliver til, så er Jystrup IF godt igang med tennissæsonen, som p.t. er oppe på 106 medlemmer. Det håber vi at kunne
forhøje til næste år og håber også på
at vi kan få nogle klubturneringer i
gang samt træning for børn. Rigtig
mange har benyttet sig af muligheden for familietennis, hvor man som
familie kan spille tennis for den nette sum af 1200 kr. Iøvrigt er Jystrup
IF - Tennis en af de billigste klubber i
Danmark!!!
I fodbold-afdelingen har vi sagt farvel til Søs, som fodbold-teamleder.
Vi siger tusind tak for indsatsen og de
mange frivillige timer, som Søs har
lagt i rollen. Og så byder vi velkommen til Hans Olsen, som er en gammel kending i fodbold-regi, som nu
har taget over.
Efter den stille og rolige åbning efter
Corona-nedlukningen, er fodbolden
gået i gang med træningen med alle
de nye sikkerhedsforanstaltninger,
der nu er påkrævet. Kampene har
det dog ikke været muligt at spille.
Måske når dette blad lander i Jystrup
borgernes postkasser, er det igen
blevet muligt?
(fortsættes næste side)

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (ugerne 10, 23, 36 og 50).
af foreninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på www.jystrup.dk.
Forsidefoto: Jannie Skovlund. 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. nov. 2019 (dvs. 4 blade). Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 26. OKTOBER I 2020. DER OMDELES I UGE 50 FRA DEN 8. DECEMBER.
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Gymnastikken fik jo også en brat
afslutning og vi måtte desværre
aflyse vores gymnastikopvisning.
Til gengæld fik aerobic startet
op igen under nye former i maj
måned. Vi var super heldige med
vejret og lavede udendørs gymnastik på fodboldbanerne. Det
var så populært, at vi overvejer
muligheden for at gøre det noget mere i den nye sæson, når
vejret tillader det selvfølgelig.
Trænere kan vi altid bruge flere
af i Jystrup IF. Vi har fået mange
forespørgsler fra forældre her i
løbet af sommeren om der mon
er et hold i fodbold eller gymnastik, der passer til deres barn.
Som forening i et landdistrikt har
vi desværre meget svært ved at
tiltrække trænere fra andre
byer. Derfor er foreningens overlevelse baseret på, at der findes
forældre eller andre ildsjæle
her i byen, som har lyst til at
være trænere for vores børn.

Træner opgaven
kan sagtens deles
mellem flere
forældre, så man
ikke står alene
med ansvaret.
Jystrup IF betaler for trænerkurser, så man kan blive godt
klædt på :-). Tag kontakt til en
af os i ledelsen eller kom til vores årsmøde og tag en snak med
os.
Årsmødet, som skulle have været afholdt den 17. marts, har vi
nu fundet en ny dato til. Den afholdes nu tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.30 i Aktivitetshuset. Alle medlemmer burde have
fået en invitation på mail. Er du
ikke medlem, er du også velkommen til at komme, hvis du er
nysgerrig på hvem vi er og hvad
vi kan tilbyde.
Og sidst men ikke mindst, så
husk at tjekke vores hjemmeside ud www.jystrupif.dk. Her kan

de se, hvilke hold vi tilbyder inden for de forskellige sportsgrene. Du kan også finde kontaktoplysninger på de frivillige i
foreningen, hvis du har spørgsmål til os.
Og husk at følg vores facebookside: www.facebook.com/
JystrupIF. Her kan du holde øje
med nyt i foreningen.
Sportslige hilsner fra
Jystrup Idrætsforening
Kurt K. Andersen Administrationsformand,
Kit Israelsen - Sportsformand
Alison Norminton Organisationsformand

LANDSBYERNE I LANDSBYKLYNGEN SØSKOVLANDET
ER BLEVET MERE ROBUSTE AF SAMARBEJDE
Landsbyer, der samarbejder i en landsbyklynge, gør den enkelte landsby mere robust. Det viser en
evaluering fra Aalborg Universitet, der omhandler etableringen af landsbyklynger i hele Danmark.
Landsbyklyngen Søskovlandet, der omfatter lokalområderne Fjellebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle har også glæde af samarbejdet.Landsbyer står stærkere, når de
står sammen.
Det har været grundideen bag
Kampagnen
Landsbyklynger,
hvor DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i perioden
2017-2019 har etableret 24
Landsbyklynger fordelt over hele
Danmark. Og den idé er god, vi-

ser en evaluering fra Aalborg
Universitet. Landsbyklyngerne
er etableret i samarbejde med
en række af landets kommuner
og borgerne i de pågældende
landsbyer.
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Evalueringen konkluderer, at
Landsbyklynger har vist sig som
et stærkt strategisk redskab,
som giver landsbyerne mere politisk synlighed og som giver dem
et volumen, der gør dem mere
robuste.

bynyt
SØER I JYSTRUP OG VALSØLILLE SOGNE
I landskabet i den nordlige del
af Ringsted kommune ligger søerne tæt i det kuperede istidsterræn. Jystrup og Valsølille
sogne ligger i et stort område
med dødisrelief; mange af dødishullerne er vandfyldte og er
blevet til de søer og damme,
som vi kan se i dag.

Hvidsø ligger nord for Jystrup
tæt på Søholmskolen og er en
efter sjællandske forhold meget klarvandet sø. Søen er egnens badesø med badebro og
sandbred ved sydøstsiden.
Hvidsø afvandes via en grøft,
der forener sig med afløbet fra
Mortenstrup Sø, til Valsølille Sø.

Det drejer sig om Skjoldenæsholm Gårdsø, Valsølille Sø,
Hvidsø, Jystrup Sø og Mortenstrup Sø samt den lille Lærk Sø
og den nu udtørrede Potte Sø.

Jystrup Sø hedder på alle ældre kort Gadesø, et udtryk for
dens nære forbindelse med
landsbyen Jystrup, der har ligget ved dens bredder i mange
århundreder og for hvilken den
har fungeret som gadekær.
Landsbybeboerne har tidligere
brugt søen til kreaturvanding,
vognvask m.m. Afløbet er rørlagt i hele sin længde ned til
Ortved Møllebæk.

Gårdsøen ved Skjoldenæsholm
afvandes via en grøft til Valsølille Sø. I afløbet var der, tæt
neden for søen, i nogle hundrede år en nu forlængst nedlagt
vandmølle, Skjoldnæs Mølle.
Søen indgik fra gammel tid som
en del af det karpebrug, der
gennem flere hundrede år er
blevet drevet på godset; karpeavlen ophørte fuldstændigt engang i 1940’erne.
Mortenstrup Sø bar i enkelte
gamle tekster navnet Lange Sø.
Den modtager tilløb fra Hjortesø i Avnstrup Overdrev og fra
Kongedammen og afgiver overskudsvand via grøfter til Valsølille Sø. Der har været mindst
en vandmølle i dette afløb,
Nye-Mølle (omtales i et skrift
fra 1761).

Valsølille Sø er den tredjestørste i den sørige Ringsted kommune. Den fremstår som et
særtilfælde blandt danske søer
ved at rumme en i forhold til
søen meget stor ø, som blot
kaldes Øen. Med et areal på
21,6 ha hører den til blandt
Danmarks store sø-øer. Den er
ubeboet og har formodentlig altid været det, i al fald i historisk tid. Søen kaldes på visse
ældre kort Storsø. På nordsiden
af søen ses resterne af det vold-

4

sted, som beskyttede borgen
Skjoldnæs; borgen nævnes første gang under Valdemar Atterdag (konge af Danmark 13401375), men er givetvis væsentlig
ældre.
Søens afløb hedder Ålbæk, som
længere nede bliver til Ortved
Møllebæk; denne bæk afvandes
via Vigersdal Å, Haraldsted Langesø og Ringsted Å til Susåen.
Skjoldenæsholm-søerne hører
til blandt Sjællands højest beliggende, hvilket giver et betydeligt fald i afløbet og gode muligheder for vandmøller. Der var
da også hele tre: Jystrup Mølle,
Næbs Mølle og Ortved Mølle,
alle meget gamle. Den første og
den sidste findes der efterretninger om fra 1300-tallet, for
den mellemste skal vi godt 100
år længere frem i tiden.
Kilde: »Danmarks Søer. Søerne
i Vestsjællands Amt« af
Thorkild Høy og Jørgen Dahl
(Strandbergs Forlag). Ovenstående indeholder uddrag af
bogen og meget mere kan
læses i samme bog.
Venlig hilsen Lokalhistorisk
Forening for JystrupValsølille Sogne
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AFTENSANG
STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020

14. s. e. trin.
søndag den 13. september
kl. 19.00 er der aftensang i
Valsølille kirke.

HØSTGUDSTJENESTE
STIL OP
15. s. e. trin.
Søndag den 20. september
kl. 10.30 i Valsølille kirke og
kl. 12.00 i Jystrup kirke
kl. 13.00 Høstbuffet og
lotteri i Stalden
Familiegudstjeneste og høstgudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille og kl. 12.00 i Jystrup og
derfor er kirkerne pyntet.
Vi begynder med gudstjenester kl. 10.30 i Valsølille kirke
eller kl. 12.00 i Jystrup kirke,
hvor vi har inviteret Lars &
Maria Uhrenfeldt på trompet/
flygehorn samt obo.
Høstgudstjenesterne indledes
med en procession, hvor børn
fra kirkernes sogne bærer
»årets høst« ind i kirkerne ligesom de nye konfirmander
bydes velkommen. Den søn-

TIL
dag MENIGHEDSRÅDSVALGET
forsøger vi at bygge bro ne2020
eller ved det efterfølgende
mellem den gamle tradition
med at holde høstgudstjeneste, hvor vi takker for livets
overflod og høst i bred forstand. Derfor er der høstindsamling som støtter kirkens
hjælpearbejde/ diakoni. Ved
Høstgudstjenesterne
denne
søndag er der tradition for
kollekt (indsamling). Vi samler i lighed med forrige år ind
til støtte af to projekter. Dette år til hospitalsbehandling
af syge mennesker i den fattige forstad El Alto blandt højlandsindianere i Bolivia samt
til Jystrup Valsølille kirkers
sponsorat af - Matias Rivera
Segovia - i Bolivia gennem
Børnefonden. Man er hjertelig
velkommen til at bidrage til
høstkollekten direkte i kirker-
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amerikanske lotteri i Stalden,
hvor man er så heldig at kunne vinde nogle af de mange
flotte præmier som lokale erhvervsdrivende og borgere bidrager med.
Inden det amerikanske lotteri
er der høstbuffet kl. 13.00 i
Stalden. Det fungerer som et
sammenskudsgilde. Prisen for
at deltage i høstbuffeten er
75 kr. for voksne, mens det er
gratis for børn.
Drikkevarer kan købes. Overskuddet fra høstbuffeten går
ubeskåret til høstkollekten.
Alle er hjerteligt velkomne
– på glædeligt gensyn
i kirkerne!

kirkenyt
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KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND
Kirkehøjskolen Midtsjælland
har nu eksisteret siden 2006
som et samarbejde mellem
Jystrup-Valsølille, VigerstedKværkeby og Haraldsted- Allindemagle sogne.
Formålet med Kirkehøjskolen
er at arrangere foredrag og
udflugter m.m. efter højskoleforbillede med emner af religiøs, kirkelig, eksistentiel og
livsoplysende karakter med
gode foredragsholdere, der
både er fagligt velfunderede
og gode formidlere; at skabe
mulighed for fordybelse; at
forkæle med god og vellavet
mad og stemning; og gerne belyse emner tværfagligt foruden teologisk/kirkeligt.
Iscenesættelsen af tanken hos
guldalderens 3 store danske
tænkere - H.C. Andersen, Kierkegaard og Grundtvig. Selv
iscenesættelse kender alle i
dag fra selfiestangens selvportrætter hid, did og alle vegne
og helst sammen med en berømthed eller på en berømt
lokalitet. Postet på Instagram,
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 iscenesætter 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 – også i nutidens
selviscenesættelse. Eller at
vinde sig selv i at miste sig selv?
Hvordan fik de tre forfattere i
hvert deres forfatterskab og
virke formidlet deres opfattelse og kritik af tilværelsen –
og taler de billeder og tanker
stadig til os i dag?
EFTERÅRSAFTENER 2020
Foredragsrækken afvikles over
tre aftener i efteråret – alle
tre foredrag foregår i Stalden.
Prisen er 40 kr. pr aften inklusiv kaffe og kage. Tilmelding
er ikke nødvendig til disse aftener. (NB. begrænset antal
pladser!)
Professor
emeritus
og tidligere
højskole
forstander
Ove Korsgaard
Tirsdag den 6. oktober
kl. 19-21 i Jystrup stalden
Grundtvig – en gigant i dansk
kultur og åndsliv
Grundtvig er ikke til at komme
uden om. Man støder konstant
på ham i debatter om dansk
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kultur og identitet, i diskussioner om skole og kirke, og ikke
mindst når vi synger hans sange og salmer i forbindelse med
årets højtider. Men hvem var
han Grundtvig? De fleste danskere har hørt om ham, men
de færreste kender til hans liv
og virke. Foredraget giver et
indblik i hans dramatiske livshistorie og hans storladene
ideer og visioner.
Dr.phil.,
lektor ved
Københavns
Universitet,
litteratur
forsker
Sune Auken
Onsdag den 21. oktober
kl. 19-21 i Jystrup Stalden
Grundtvigs billeddannelse
Få mennesker har gjort så lidt
for at styre deres eget image
som Grundtvig, og få mennesker har fået et så tydeligt
image som han. Grundtvig er
den gamle mand med det store skæg og den skinnende isse;
patriarken, landsfaderen. Beundret, foragtet, elsket og hadet for nøjagtig det indtryk,
han gør. Foredraget skildrer
Grundtvigs forhold til andre
menneskers billede af ham, og
det skildrer det på mange måder vilde portræt, han tegner
af sig selv i sine værker. Det
går ikke stille for sig, men det
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gør tingene sjældent, når
Grundtvig er i nærheden.
Torsdag den 5. november
kl. 19-21 i Stalden i Jystrup
Kierkegaard og tidens travlhed
Kierkegaard mente, at han levede i en tid, hvor forandringerne stod i kø og folk var alt
for fortravlede. Lyder det bekendt? Men for Kierkegaard er
travlheden ikke blot bestemt
af ydre omstændigheder.
Travlhed er en særlig måde at
forholde sig til tiden på. Når
man er travl overser man det

væsentlige. Og hvad er det
væsentlige? Det væsentlige er,
at der til det at være menneske til enhver tid hører, at man
tager den opgave på sig at
handle etisk ansvarligt i forhold til sig selv og andre. For
at kunne gøre det kræves
langsomhed og samvittighed.
Foredraget vil kaste lys over
Kierkegaards samtids- og nutidskritik og beskrive travlheden og langsomheden som to
forskellige måder at være i
verden på.

Pia Søltoft er Ph.d i teologi,
tidligere leder af Kirkegaardcentret, forfatter til flere
bøger om Kierkegaard og
sognepræst ved Marmorkirken
og Christianskirken.

ALLEHELGENS MUSIK- & MINDEGUDSTJENESTE
STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020

Søndag den 1. november
kl. 14.00 med
Vinding-Villén-Tophøj

Alle Helgen gudstjenesten
den 1. november kl. 15.00 er
en særlig musik- og mindegudstjeneste og en god lejlighed til at mindes én man har
holdt af og nu mistet. Kirken
vil den dag være fyldt med
lys, tankevækkende ord og
musik. Vi forsøger denne søndag eftermiddag i Jystrup at
skabe en helt unik stemning,
hvor vi mindes årets døde og
begravede i Jystrup og Valsølille sogne.
Vi begynder i skumringstimen
i kirken og herefter er der stående kaffe og te i det lille kapel på kirkegården, hvor man

kan hente lys til at sætte på
gravene.

Alle er naturligvis hjerteligt
velkomne.
Vi har i år inviteret VindingVillén-Tophøj – verdenskendt
jazz-bassist, solistuddannet
fløjtenist og inkarneret folkspille-mand.
Vi møder Jazzbassist Mads
Vinding, Fløjtenist Linnéa Villén og en tidligere »Årets
kunstnernominerede« folkemusikviolinist, Andreas Tophøj. De tre musikere er hver
især højt respekterede:
Mads Vinding har en karriere
som professionel bassist siden
han var 16 år gammel og har
mere end 800 pladeindspil-
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ninger bag sig. Mads har spillet med de helt store navne
som f.eks Herbie Hancock og
Dizzy Gillespie.
Linnéa Villén er vores lokalt
bosatte fløjtenist der afsluttede solistklassen i 2014 i København med en højt rost debutkoncert med digte og film i
baggrunden. Hun er en flittigt
brugt kammer- og orkestermusiker bl.a. i blæserkvintetten Opus Zoo og Radiosymfoniorkestret samt det Kongelige
Kapel.
Andreas Tophøj er blevet en
af de mest fremtrædende violinister på den danske folkemusikscene, som er blevet
den musikalske hovedvej, ad
hvilken Andreas færdes.

JYSTRUP IF
- en del af Et Aktivt Jystrup

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

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

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

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

Åbent hver
mandag & onsdag

62 20 29 31
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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

•
•
•
•
•

Genoptræningsafdeling
Idrætsklinik
Chokbølgebehandling
Fodscanning / Indlægssåler
Manuel terapi

Annonce

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

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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- i Gaudi
- Dame - Herre - Børn
- Klip
- Farve
- Reflekser/striber
- Permanent
- evt. hjemme hos dig
(gangbesværede)

Tidsbestilling

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

10

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

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

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

Murerfirmaet
Roneklint

ApS

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

Tlf. 2425 6837

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

Jystrup

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

NYBYGNINGER
OMBYGNINGER
TILBYGNINGER
REPARATIONER
- ALT I MURERARBEJDE UDFØRES

REGERUPGÅRD,
VALSØMAGLEVEJ 117

KIM LARSEN 4174 JYSTRUP

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

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 · Morten Avnegaard · tlf. 21 29 13 90
Jystrup IF · Alison Norminton · tlf. 22 97 66 46
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

DOF Jystrup Aftenskole

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

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

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

STUBBERUP
BYGGEKERAMIK aps

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.

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

•
•
•
•

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

Krudthusets Anlægsservice
Martin Kristiansen
Ålbækvej 34
4174 Jystrup

Tlf. 22 76 12 49

Jeres lokale anlægsgartner
Professionel fagmand

Mail: krudthusets@outlook.dk
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

MORTENS AFTEN FOR JYSTRUP OG VALSØLILLE
STIL OP
Tirsdag den 10. november
kl. 18.00 aftensang
i Jystrup kirke
& efterfølgende middag
i Stalden
Vi fejrer Mortens aften for Jystrup og Valsølille med Mortensaftenssang i Jystrup kirke
søndag den 10. november kl.
18.00 & efterfølgende middag
i Stalden.

TIL
MENIGHEDSRÅDSVALGET
2020
Prisen
for middagen er 100 kr.
vor voksne og 50 kr. for børn.
Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til middagen er
senest mandag den 4. november og bedes rettes til Bente
Østergaard på mail: jensbente@pc.dk eller tlf. 20 94 87
70.
Velkommen i Jystrup kirke og
Stalden.

JAGTGUDSTJENESTE
STIL OP TIL
MENIGHEDSRÅDSVALGET
2020
Søndag den 15. november
og frokost
med gule ærter i Det
koster 100 kr.
kl. 14.00 i Jystrup kirke
Stalden hvorefter der til sidst at deltage.
er jagtforedrag med den ivriVi holder jagtgudstjeneste i
Velkommen
ge jæger og pastor emritus og
Jystrup krke søndag den 15.
i Stalden.
altid meget underholdende
november kl. 15.00. Herefter
Niels Holger Ellekilde.
er der hornblæsere der spiller
KRISTAS PAKKEKALENDER BYTTEBIKS
Lørdag den 21. november
mellem kl. 10 og kl. 12
For anden år i træk organiserer Stalden en Pakkekalender
Byttebiks til dem der vil gøre
julen lidt grønnere og samtidig spare lidt.

Det foregår den 21. november
fra kl. 10.00 til kl. 12.00, så
der er stadig rigelig tid til at
rydde op i legetøjskasser og
reoler.
Konceptet er nemt nok: Kom
med legetøj, bøger, spil, musik og andet I kan undvære, og

som måske har ligget ubrug,
eller børnene er blevet for
store til, men som er for godt
til at smide ud. Tag det med
hjem det du kan bruge til dine
Julegaver & Pakkekalender.
Giv glæden videre, vær klimaklog og får ryddet op - det er
smart!
Stalden byder på kaffe &
kage. Så kom og være med,
sammen gør vi det til noget
festligt og meningsfuldt.
Krista Kliizing
(Vært i sognegården Stalden)
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vidste du at...
DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?
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 fordel for kirkens sponsorbarn
Mathias og vi har sendt penge til »Verdens børn«. Varerne bliver solgt i Stalden, på Julemarked i Gaudi
eller Fru Hansens Haves forårsmarked. Hvis du har lyst til at være sammen med os strikkende, kaffedrikkende og snakkende mennesker er du meget velkommen mandage i lige uger kl. 15-17. Vi modtager meget gerne garn. Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 21 92 49 42 eller Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70.
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 kunne 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 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.

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

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 24. oktober kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Kontakt sognepræsten for flere oplysninger.

KIRKEBILEN KØRER
Er du gangbesværet og kunne du tænke dig at komme til gudstjeneste i Jystrup eller Valsølille kirke
eller et arrangement i Stalden, så tøv ikke med at kontakte Lars Storm Kristensen på tlf. 51 57 81 45.
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

DE NI LÆSNINGER
Søndag den 29. november
kl. 10.30
I kirkerne Jystrup og Valsølille
er det blevet en tradition at
indlede adventstiden med en
særlig musikgudstjeneste »De

ni læsninger« efter anglikansk forbillede.
Søndag den 29. november kl.
10.30 i Valsølille kirke vil lokale børn og voksne læse for

tællingerne Skabelsesberetningen til Jesu fødsel. Elever
fra musikeskolen i ringsted
medvirker.
Velkommen i kirke!

ADVENTSKONCERT
Den 2. søndag i advent kl.
14.00 er der koncert i Jystrup
kirke med sangerinden Isabel
Schwartzbach og en akkompagnerende pianist
Til koncerten skal vi høre et
uddrag fra Isabel Schwartzbachs repertoire, som spænder over de klassiske musicals
fra både ind- og udland til
nogle af vores dejligste danske julesange. Der er gratis
adgang til koncereten men et
begrænset antal pladser.

Isabel Schwartzbach er uddannet fra det prestigefyldte
Stella Adler Studio of Acting i
New York og hos sopran Louise
Fribo. Hun havde sin anmelderroste debut i 2014 som Cosette i Les Misérables og har
siden spillet bl.a. Maria i West
Side Story og Christine Daaé i
Andrew Lloyd-Webbers kæmpesucces The Phantom of the
Opera. I 2019 vandt hun Inge
Dams legat for unge, lovende
skuespillere for sin præstati-

on i rollen som Hodel i Spillemand på en Tagryg overfor
Tommy Kenter, og høstede for
samme rolle anmeldelser som
»stemmen i verdensklasse« og
»den angeliske sopran«.

LUCIA-/SPAGHETTIGUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE
Søndag den 13. december
kl. 17.00
2. klasse fra Søholmskolen går
Lucia i Jystrup kirke. Gudstjenesten er målrettet de mind-

ste i 3-7 års alderen, men forældre bedsteforældre og
ældre søskende er naturligvis
også velkomne. Efter gudstjenesten er der spaghetti for
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store og små i Stalden, og derfor kalder vi det Lucia-spaghettigudstjeneste.
Det koster 20 kr. at spise med.

set & sket
I KIRKERNE

KIRKELIGE HANDLINGER
JYSTRUP KIRKE

VALSØLILLE KIRKE

DÅB
25.07.20
25.07.20

VIEDE
08.08.20 Isabella Viktoria Kristiansen 		
og Christian Andersen

VIELSER
01.08.20

Elias Ladegaard Morrison Andersen
Emilie Ellekjær Jensen

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER
30.05.20 Anette Rolsted Frederiksen

Celine Wissing Friis og Poul 		
Andreas Wissing Friis

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER
05.06.20 Arne Johansen
25.07.20 Alice Danstrøm
Konfirmartionerne fandt sted
efter redaktionens afslutning og
konfirmandernes navne bringes i
næste nummer...

HVAD GØ

R MAN VED
Dåb, navngivelse og fad
erskab: Navngivelse ve
d erklæring eller dåb skal finde sted
senest 6 måneder efter
barnets fødsel og
foretages på www.pers
onregistrering.dk - Fa
derskab skal ligeledes registreres på ww
w.personregistrering.dk
inden 14 dage
efter et barns fødsel,
hvis forældrene er ugift
e.
Dødsfald: Anmeldes sen
est efter 2 dage på ww
w.personregistrering.dk. Ofte er bedema
nden behjælpelig herm
ed.

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).

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. 27824112

JYSTRUP OG VALSØLILLE
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

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

Menighedsrådsformand
Thomas Nygård Mikkelsen tlf. 23 21 01 19

EN
SAMTALE MED PRÆST I en kirkelig

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

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

Skoventreprenør

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

Langelinierevisionen
Henning Christiansen
Registreret revisor

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

Sk
o

Sæsonens friske grøntsager
- direkte fra marken

· Tlf. 61 75 79
den
57
r
å
yg
l
v

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

Her er
plads til din
annonce!

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
19

ID-nr.: 46879
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tid & sted

I JYSTRUP & VALSØLILLE

SEPTEMBER
Søndag d. 6. 13. s. e. trin. Gudstj. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Søndag d. 13.	14. s. e. trin. Gudstj. kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 19.00 aftensang i Valsølille kirke.
Søndag d. 20.	15. s. e. trin. Høstgudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.
			 & kl. 12.00 i Jystrup kirke. Kl. 13.00 Høstbuffet og lotteri i Stalden (se omtale).
Søndag d. 27. 16. s. e. trin. Gudstj.kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
OKTOBER
Søndag d. 4. 17. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Tirsdag d. 6. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
			 & kl. 19.00 Stalden, Jystrup Kirkehøjskole (se omtale).
Søndag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag

d. 11.
d. 18.		
d. 20.
d. 21.
d. 24.
d. 25.

18. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Vigersted kirke*.
19. s e trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Kværkeby kirke*.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
kl. 19.00 Stalden, Jystrup Kirkehøjskole.
Lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup kirke.
20. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.

NOVEMBER
Søndag d. 1. Dåbsgudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.
			Alle Helgens dag: Musik & mindegudstjeneste fælles for Jystrup og Valsølille.
			 kl. 14.00 i Jystrup kirke (se omtale).
Tirsdag d. 3. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag d. 5. kl. 19.00 Stalden, Jystrup Kirkehøjskole.
Søndag d. 8. 22. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke og 10.30 i Vigersted kirke*.
Tirsdag d. 10. Mortens aftensang kl. 18.00 i Jystrup kirke & efterfølgende middag i Stalden.
Lørdag d. 14. Kristas julegavebytte biks (se omtale).
Søndag d. 15. 23. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke.
			 & kl. 14.00 jagtgudstjeneste i Jystrup kirke (se omtale).
Tirsdag d. 17. Salmesang og musik med Mia og Gitte på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d. 22. Sidste s. i kirkeåret. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke
			 & kl. 10.30 i Vigersted kirke*.
Søndag d. 29. 1. s. i advent. De ni læsninger fælles for begge kirker kl. 10.30 i Valsølille kirke 		
			
(se omtale).
DECEMBER
Tirsdag d. 1. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved.
Søndag d. 6. 2. s. i advent. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Vigersted kirke.
			 Adventskoncert med Isabel Schwarzbach kl. 14.00 i Jystrup kirke (se omtale).
Søndag d. 13.	3. s. i advent. Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.
			 & Luciagudstjeneste kl. 17.00 i Jystrup kirke (se omtale).
* Anne-Marie Nybo Mehlsen

