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bynyt
TRÆT AF AT ARBEJDE HJEMME?
Jystrups gamle mejeri på Skjoldenæsvej 1 er et kontor – og
arbejdsfællesskab.
Vi har ledige pladser i storrumskontoret. En plads koster

1200 kr. pr. måned inkl. moms
og giver adgang til mødelokale
og køkken. Vi har også ledige
pladser i værkstedet, som er et
fællesskab for kunsthåndvær-

kere og andre, og her er bl.a.
keramikovn. Kontakt Lars Jørgensen på lkj@egenvinding.dk

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (ugerne 9, 22, 36 og 49).
af foreninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på www.jystrup.dk.
Forsidefoto: Lars Storm Kristensen. 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: 14. JANUAR I 2021. DER OMDELES I UGE 9 FRA DEN 2. MARTS.
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bynyt
NYT FRA JYSTRUP IF
På gensyn
Så er vinteren over os og vi har
sagt på gensyn til vores fodboldhold. De starter op igen til
foråret. Det har været en udfordrende sæson. Men på trods
af restriktioner, har alle hold
klaret det rigtig flot. Tennis har
også spillet for sidste gang i år.
Men har haft en forrygende sæson med rigtig mange glade medlemmer. Vores gymnastik- og
løbehold fortsætter med at få
sved på panden dog under lidt
andre forhold end normalt. De
blev også underlagt corona-restriktionerne som trådte i kraft
i slutningen af oktober, som betød, at de fleste af vores voksenhold har måtte finde på alternative måder at dyrke gymnastik på, uden at vi bliver flere end 10 personer. Alle hold
har fundet alternativer, så vi stadig kan dyrke gymnastik og vores forældre/barn hold forsøger
at lave noget aktivt uden for.

En stor tak
Til vores kreative instruktører
som nægter at give op og som
finder på gode løsninger, så vi
stadig kan være sammen om
idrætten
Det har i det hele taget været
et år i coronaens tegn og vi ved
ikke engang på nuværende
tidspunkt om det bliver bedre
til næste år/sæson. Men vi har
da i alt fald lært at sætte pris
på normale forhold og glæder
os til at vi kan dyrke idræt
sammen, som vi plejer.
Nytårstaffel
Lige nu ved vi heller ikke om vores årlige nytårstaffel, hvor alle
de frivillige i JIF har mulighed
for at mødes og hvor vi kan sige
‘Tak for indsatsen’, kan afholdes til januar. Men vi melder
selvfølgelig ud, når vi ved mere.
Mountainbike
Men vi har også spændende nyheder. Til foråret håber vi meget på at kunne byde et eller
flere mountainbike hold velkommen for både børn og voksne. Vi har fået en henvendelse
fra nogle ildsjæle i byen, som
selv kører og som gerne vil forsøge at sætte noget igang sammen med os. Vi holder derfor
et info-møde onsdag d. 10.
marts 2021, kl. 19.30 i Aktivitetshuset, hvor alle interesserede kan komme og høre mere.
Tilmelding er ikke nødvendig
og man forpligter sig ikke til
noget ved at komme. Kom glad!
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Padel-tennis
Der knokles også stadig på for
at få etableret en ny padeltennis bane ved siden af de nuværende tennisbaner. Vi er ikke helt i mål med at finde alle
pengene. Men vi søger ihærdigt
og heldigvis har vi alt det formelle på plads i forhold til tilladelser fra kommunen m.v.
Pop-up arrangementer
Vi har tidligere annonceret
med, at vi ville afholde forskellige arrangementer i løbet af
året (f.eks. nerf-gun krig, rundbold m.m.). Disse afventer stadig normale forhold i forhold til
Corona. Men har du allerede nu
en god idé til hvad du tænker, at
vi kunne lave, så skriv endelig til
os på info@jystrupif.dk. Vi tager
rigtig gerne imod jeres idéer!
Årsmøde
En ting vi dog allerede nu ved
er, at vi holder vores årsmøde
onsdag d. 17. marts 2021. Det
virker jo sært, når vi netop lige
har afholdt dette års årsmøde
(med et halvt års forsinkelse),
men sådan er det i denne atypiske periode. Vi håber at alle
passer på sig selv og hinanden i
denne tid og stadig husker at
bevægelse både er godt for humøret og kroppen
Vil du følge med i nyt fra os? Så
husk at følg vores facebookside:
www.facebook.com/JystrupIF
Sportslige hilsner
fra Jystrup Idrætsforening
Kurt, Kit og Alison

bynyt
VORES BRUGS - OGSÅ I FREMTIDEN
I 1866 etableredes den første
Andelsbrugsforening i Danmark. 19 år efter kom Jystrup
med på kortet, da Brugsen åbnede på Ålbækvej 1 i 1885.
Og siden har Brugsen ligget
her. Oprindelig også med korn
og foderstoffer til de mange
landmænd i området – og i
dag med dagligvarer, post,
apoteksvarer, biblioteksaflevering og meget andet godt.
Ikke mindst som det daglige
mødested for mange i byen.
Siden discount-bølgen ramte
Danmark i 1980’erne har de
små butikker været udfordret. I de sidste år i en sådan
grad at det simpelthen har
været svært at drive en butik
som Brugsen i Jystrup. Selv
med hårdtarbejdende og serviceorienterede
uddelere
kunne man se, at økonomien
bagved ikke kunne hænge
sammen. Der skal investeres i
nye frysere, flaskeautomat og
anden indretning - bygninger
skal vedligeholdes, så selv
med en god opbakning fra lokalbefolkningen, er der ikke
penge til bare det helt nødvendige.
Man har tyet til forskellige lokale finansieringsforslag. Det
har givet lidt luft, men vist sig
ikke at række. Andre steder i
landet har man også forsøgt
ved at bede kunderne om at
investere. Det har vist sig at
holde i et par år, men så løber
kassen også tom.

Brugsen skal blive ved med at
være her i Jystrup. Der er faktisk en stor lokal opbakning
bag Brugsen – og det viser sig
ved, at selve omsætningen
faktisk er fin – men der skal totalt set i de næste par år investeres for mange hundrede tusinde kroner, hvis butikken skal
holdes kørende. Det er mere
end budgettet kan holde til,
selv med en god omsætning.
Bestyrelsen, som jo er valgt af
medlemmerne på generalforsamlingen, har så i lang tid
ihærdigt søgt med lys og lygte
efter en løsning. Og ét af de
råd man giver fra Coop i en sådan situation er: Slå jer sammen med en større og mere
slagkraftig forening.
Spørgsmålet var så, om vi kunne finde en brugsforening med
samme tradition og principper
som vi har i Jystrup, og det
kunne vi heldigvis i Hvalsø.
Super Brugsen i Hvalsø er nøjagtig som Brugsen i Jystrup en
andelsforening med samme
principper. Man bliver medlem, man kan stille op til bestyrelsen, man kan stemme
når der er generalforsamling
– og pengene der tjenes, bliver i foreningen. Der er ingen
aktionærer, som skal have et
overskud udbetalt.
Derudover er Brugsen i Hvalsø
også præget af stor lokal opbakning og et højt serviceniveau.
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Forslaget fra bestyrelsen til
en blivende løsning, så vi stadig kan beholde vores lokale
butik i Jystrup, er derfor, at vi
fusionerer med Hvalsø Brugsforening.
Uddeler og direktør i Super
Brugsen i Hvalsø, Kim Kanstrup, siger om det mulige
samarbejde, at man selvfølgelig gerne vil gå ind i det,
fordi Brugsen i Jystrup faktisk
kører godt rent omsætningsmæssigt, men at der også er
en del »musketér-ed« i det:
I andelsbevægelsen hjælper
man hinanden, når der er behov.
På den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes i
2021, skal medlemmerne tage
stilling til, om de vil indgå i
det nye samarbejde med
Hvalsø. Bliver aftalen vedtaget, overtager foreningen i
Hvalsø drift og ansvar for butikken i Jystrup. Alle nuværende medlemmer af brugsforeningen i Jystrup bliver
automatisk medlem i Hvalsø
Brugsforening i stedet, og der
vil blive afholdt valg til et lokal brugerråd i Jystrup.
Det er skrevet ind i aftalen at
bygningerne vil gå tilbage til
borgerne i Jystrup uden beregning, hvis aftalen på et
tidspunkt skulle blive opsagt.

bynyt

Lokalhistorisk forening
HØST OG TÆRSKNING I ’GAMLE DAGE’
STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020

Kornlæs hos familien Mathiesen, Lundegården i Snekkerup. Årstal og personer er ukendt.
Valsølille og Jystrup Sogne er
bondeland. Nu om dage triller
store selvkørende mejetærskere rundt styret af en mand
eller to. For godt og vel hundrede år siden foregik høsten
med ganske andre maskiner
og redskaber: selvbindere og
vogne med heste som trækkraft og dampdrevne tærskeværker. Og væsentlig flere
hænder var nødvendige til de
mange arbejdsprocesser.
Svend-Aage Petersen: »For
dem, som ikke har oplevet høsten i ældre tid, kan jeg forklare, hvordan det foregik i

min barndom i 1940-50’erne i
Mortenstrup. Lige før kornet
var helt modent, blev det mejet med selvbinder som regel
trukket af et tre-hestes forspand. Et par steder klarede
man sig med to kraftige heste, som blev brugt i skoven;
de var stærke nok til at klare
en selvbinder. Straks efter
mejningen blev negene sat ’i
hove’, dvs. man tog et neg under hver arm og satte dem
mod hinanden to og to i lange
rækker; så kunne kornet stå
og modne færdig, inden det
blev kørt sammen og sat i
kornstakke.
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Når negene skulle køres i stak
eller lade, gik en mand med
en lang høtyv og langede negene op til en anden mand på
vognen, som lagde læs på en
sådan måde, at det ikke væltede undervejs. Disse læs var
altid meget høje, og mange er
kommet til skade, når de sad
oven på læsset og kørte under
porte og broer, som de tit
gjorde.
Hjemme ved gårdene skulle
kornnegene stakkes, og disse
kornstakke var et kapitel for
(Fortsættes på næste side)

bynyt

Lokalhistorisk forening
HØST OG TÆRSKNING I ’GAMLE DAGE’
sig. Det var meget vigtigt at få
begyndt stakkene rigtigt; de
skulle have et slags udhæng,
så vandet kunne løbe af i
regnvejr. At sætte stak var et
kunststykke, som ikke alle
kunne klare, og det var som
regel de samme folk, som satte stakkene i hele byen. I Mortenstrup var det Hans Andersen, og han ville altid have
mig med som hjælper.
De små brug satte stakke
udenfor. På de større brug
havde man staklader, hvor negene blev sat ind i tørvejr. Så
tærskede man i løbet af vinteren, når der var tid til det eller man manglede korn til foder. Når man kom til bunden
af en stak, var der altid en
masse mus, somme tider også
rotter, så hunde og katte havde travlt!!«
Tærskningen foregik ved hjælp
af store mobile tærskeværker.
Disse tærskeværker ejedes af
fællesskaber som tærskeselskaber eller tærskelaug.
Der oprettedes et tærskeselskab i Jystrup i 1892. I Mortenstrup fandtes »Aktieselskabet
Damptærskeværket
Mortenstrup og Omegn«. Alle
gårdene i Tåstrup var med i et
tærskelaug, som også omfattede nogle gårde i Snekkerup
og Vigersted.
Hans Due Andersen: »I Tåstrup havde man i fællesskab
et 48’’ tærskeværk »Den store

Mortenstrupvej 19. Bemærk kornstakken i øverste højre hjørne.
Taastrupper«. Det var et rigtig
stort tærskeværk og som drivkraft havde man et stort lokomobil (dampmaskine). Det var
et af årets højdepunkter, når
det ankom trukket af tre heste.
Hos os blev selve tærskeværket stillet op på langs af laden
med lokomobilet placeret
udenfor. Der var en fyrbøder,
som fulgte med rundt til alle
gårdene; han skulle meget
tidligt op og i gang med at
fyre med kul, så der var ordenligt tryk på, når tærskearbejdet skulle begynde klokken
seks. Umiddelbart inden starten blev der sluppet lidt damp
ud og lokomobilet tudede, så
det kunne høres over hele
gården.
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Selve mandskabet var på ca.
12 mand: 1 fyrbøder, 1 ilægger, 3-4 mand som smed neg
til, 1 mand der passede avner,
2-3 mand som tog halm fra og
ligeledes 2-3 mand som kørte
sække med korn fra og bar på
loftet. Alle skulle bespises, så
det var nogle virkelig travle
dage for alle både ude og
inde«.
(Uddrag af erindringer).
Kilder: Niels Villumsen,
Jystrup og Nanna Mathiesen,
Snekkerup.
Venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

ADVENTSHYGGE AFLYST
Adventshygge og juleknas i Jystrup kirke og Stalden med Jystrupkoret« & Ejbykoret er desværre aflyst i år pga Covid 19.

LUCIA AFLYST
Lucia – gudstjeneste for de mindste søndag den 13. december er desværre aflyst i år pga
Covid 19.

GUDSTJENESTER I JUL – NYTÅR – HELLIG TRE KONGER
Julen i Jystrup og Valsølille
byder traditionen tro på mange gudstjenester, og selvom
den ikke varer til påske, så er
jul i kirkeåret perioden fra juleaftensdag til hellig tre kongers aften den 5. januar.
Her er et overblik over julens
gudstjenester i Jystrup og Valsølille:

Juleaften fejrer vi den 22. på
Plejecenter Ortved
Juleaften den 24. december?
Bemærk venligst! I forhold til
Covid-19 og restriktioner kender vi i skrivende stund ikke
helt reglerne for juleaften.
Se dagspressen og opslag på
de sociale medier.

Juledag d. 25. december
kl kl. 9.00 i Jystrup &
kl. 10.30 i Valsølille kirke.
2. juledag d. 26. december
kl. 9.00 i Valsølille kirke &
kl. 10.30 i Vigersted kirke.
Julesøndag d. 27. december
kl. 9.00 i Kværkeby &
kl. 10.30 i Jystrup kirke.

KOLLEKT - VI SAMLER IND TIL FORDEL FOR BØRNESAGENS FÆLLESRÅD
Traditionen tro benytter vi julen til at støtte og hjælpe
nogle af de mest udsatte børn
i Danmark når vi ved indsam-

lingen under julens gudstjenester samler ind. Man kan
deltage i indsamlingen med et
kontant bidrag i indsamlings-

bøsserne eller ved at anvende
MobilePay. På forhånd tak for
alle bidrag!

CHAMPAGNEGUDSTJENESTE I JYSTRUP KIRKE KL. 13.30 OG
I VALSØLILLE KIRKE KL. 15.00.
Vi begynder nytårsfejringen
med en festlig nytårsgudstjeneste i kirkerne.
I Jystrup og Valsølille kirker
holder vi hvert år Nytårsaftengudstjeneste, som er en
lille kort og stemningsfyldt

gudstjeneste, hvorefter der er
mulighed for at ønske hinanden godt nytår over et glas
»bobler« deraf navnet »Champagnegudstjeneste« og selvom vi nøjes med billigere dråber er det med tiden blevet
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en fin og velbesøgt tradition i
kirkerne. Men der er stadig
plads til flere, og vi vil så gerne ønske dig et godt nytår, så
velkommen i kirke!

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

MUSIK OG AFTENGUDSTJENSTE I JYSTRUP KIRKE
H3K’S SØNDAG DEN 3. JANUAR
Hellig tre konger er formelt
set afslutningen på julen og
indledningen til hellig tre konger tiden i kirken. Oven i be-

retningen om de tre vise
mænd og salmen »Dejlig er
den himmelblå synger vi hellig
tre kongers salmer og afslut-

ter formelt julen i kirken. Efterfølgende byder menighedsrådet på kaffe og kringle i
Stalden. Velkommen i kirke.

KYNDELMISSE LYSGUDSTJENESTE
TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.00 I JYSTRUP KIRKE
Kyndelmisse betyder kandelabermesse altså lysmesse og
det fejrer vi med en aften
guds
tjeneste den 2. februar

kl. 19.00 i Jystrup kirke. Ved
kyndelmisse medvirker konfirmanderne, idet de bærer lys
ind i kirken. Den aften er der

dåb af de konfirmander som
endnu ikke er døbt.
Velkommen til lysmesse i Jystrup kirke.

»DEN DANSKE SANG – HVORFOR ER DET NU VI SYNGER?«
FÆLLESSANGSFOREDRAG MED PER KRØIS KJÆRSGAARD
Menighedsrådet inviterer til
foredrag med fællessang tirs
dag 9/2 kl. 19.30 i Stalden.
Per Krøis Kjærsgaard er foredragsholder; han tager udgangspunkt i emnet »Den danske sang – hvorfor er det nu vi
synger?«, og der vil blive sunget
sange fra Højskolesangbogen.
Per er forstander på Osted Friog Efterskole. Ved siden af
forstanderjobbet er Per tekstforfatter, komponist, pianist

og foredragsholder, og han har
gennem årene skrevet en
række sange til fællessang,
f.eks. »Linedanser« og »Gi’ os
lyset tilbage«. Sangene har
vundet udbredelse i mange
forskellige
sammenhænge,
f.eks. efterskoler, højskoler
og foreninger, og flere af dem
er med i bl.a. Højskolesangbogen og Arbejdersangbogen.
Selv om tiden er præget af
Coronaens restriktioner håber

vi meget at kunne afvikle dette spændende foredrag. Netop i disse tider har vi brug for
sangene og musikken og for at
synge i fællesskab.
Det er uvist, hvordan forsamlingsreglerne ser ud til februar, men følg med i dagspressen
og på jystrup.dk og Facebook.
Deltagelse i aftenen koster 40
kr. incl. kaffe og kage.

FASTELAVN FOR STORE OG SMÅ
Der er forhåbentlig igen i 2021
fastelavnsfejring for børn og
voksne søndag den 14. februar.
Det arrangeres i et samarbejde mellem spejderne, kirkerne, og Dagli´Brugsen. Vi be-

gynder hos spejderne kl.10.30
ved Aktivitetshuset og går
herefter i fastelavnsoptog til
Dagli´Brugsen og videre til
børnegudstjeneste
udenfor
Stalden. Herefter er der tøn-

www.yogastien.dk
62 20 29 31
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deslagning foran Stalden og
præstegården. Vi afslutter
med fastelavnsboller og sodavand, samt kåring af årets
kattekonger og kattedronninger uden for Stalden.

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

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
Mobil 40 33 86 66

Åbent hver
mandag & onsdag
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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
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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.

Fysioterapi  Træning  Ergonomi
Tlf. 4649 7740  www.benefit.dk

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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ÅRETS KONFIRMANDER
Konfirmationernerne blev som i
tidligere tider i Valsølille sogn
afviklet i sensommeren. Denne
gang dog pga Covid 19.

14

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 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,
kaffedrikkende og snakkende mennesker er du meget velkommen mandage i lige uger kl. 14.30-16.30.
Vi modtager meget gerne garn.
Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 21 92 49 42 eller Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70.

TIRSDAG I EFTERÅRET OG VINTEREN
Jystrup koret synger hver tirsdag formiddag. Kontakt Gurli Jakobsen for flere informationer.

ONSDAG
Eftermiddag er der konfirmationsforberedelse.

TORSDAG
Formiddag er der babysalmesang i kirken og efterfølgende kaffe og te i Stalden.
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,- 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. Næste lørdagsdåb er den 27. februar.
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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KIRKEGÅRDEN PYNTES TIL JUL
Der bliver lagt gran på kirkegården hvert år til jul og det
pynter.
Oprindeligt begyndte det som

et aktiveringsprojekt for arbejdsløse i 1930erne og siden
har det spredt sig over hele
landet, som en tradition.

1. s. advent er kirkegårdene
landet over pyntet med gran
og mange steder er der også
lys på kirken i december.

1. klasse fra Søholmskolen var
på besøg og på symboljagt på
kirkegården som en del af
skolekirkesamarbejdet.
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KIRKELIGE HANDLINGER
JYSTRUP KIRKE
DÅB
22.08.20
29.08.20
24.10.20
04.10.20

Ingrid Bugge Jakobsen
Alfrida Ravnløkke Pathare
Marius Leth-Heinesen
Alberte Birkelund Ravn

KIRKELIG VELSIGNELSE
15.08.20	Jannie Asklund &
Claus Thorsager Olesen

VALSØLILLE KIRKE
DÅB
30.08.20
01.11.20

Markus Jordy Svendson
Elvira Sunrid Andersen

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

ge for sjælen.
Sjælesorg betyder at sør
ting,
det en samtale om de
sammenhæng betyder
es
vor
om
g for mennesket
der virkelig har betydnin
en
tro
n,
de
dø
der: Om livet,
inderste sorger og glæ
en
id anmode præsten om
alt
kan
n
og tvivlen. Ma
mhje
n,
de
går
ste
præ
i
å
eg
samtale, og det kan for
.dk
er pr. mail til lskr@km
ell
us
eh
syg
på
er
ell
me

Graver og kirketjener Jystrup
Jens Østergaard tlf. 40 54 87 71
Graver og kirketjener Valsølille
Kim Bonde tlf. 40 33 14 81
Nyt om menighedsrådsvalget og konstitutionen af det nye menighedsråd i næste
udgave af Højdpunktet
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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
18

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
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I JYSTRUP & VALSØLILLE

DECEMBER
Søndag d. 13.	3. s. i advent. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Søndag d. 20. 4. s. i advent. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup og kl. 10.30 i Kværkeby kirke.
Tirsdag d. 22. Julegudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag d. 24. Juleaftensgudstjenete (se nærmere i dagspressen og på sociale medier).
Fredag d. 25.	Kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Lørdag d. 26. 2. juledag kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Vigersted kirke.
Søndag d. 27. Julesøndag kl. kl. 9.00 i Kværkeby og kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Torsdag d. 31.	Champagnegudstjeneste kl. 13.30 i Jystrup og kl. 15.00 i Valsølille.
JANUAR
Søndag d. 3.
			
Tirsdag d. 5.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Tirsdag d. 19.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.

Hellig tre kongers gudstjeneste kl. 14.00 i Kværkeby kirke.
Hellig tre kongers aftengudstjeneste kl. 19.00 i Jystrup kirke.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
1. s. e. H3K. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke & 10.30 i Vigersted kirke.
2. s. e. H3K. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke kl. 10.30 med dåb i Kværkeby kirke.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
S. s. e. H3K. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Septuagesima. Gudstjeneste kl. 9.00 i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup kirke.

FEBRUAR
Tirsdag d. 2. Kyndelmisse. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
			 Kyndelmissegudstjeneste med konfirmanderne kl. 19.00 i Jystrup kirke.
Søndag d. 7. Seksagesima. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille & Vigersted kirke kl. 10.30.
Søndag d. 14. 	Fastelavn. Gudstjeneste kl. 9.00 i Kværkeby & udendørs fastelavnsgudstjeneste
i Jystrup kl. 10.30 fra Aktivitetshuset hvis COVID 19 anbefalingerne tillader det.
Tirsdag d. 17. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d. 21. 1. s. i fasten. Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Vigersted kirke.
Lørdag d. 27. Lørdagsdåb kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Søndag d. 28. 2. s. i fasten. Gudstjeneste kl. 9.00 i Kværkeby og kl. 10.30 i Jystrup kirke.
MARTS
Søndag d

7.

3. s. i fasten. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted og kl. 10.30 i Jystrup kirke.

