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17/04/2021 
Martin Dilling-Hansen 
Brugsen, Nyheder 
En kommentar

Den 7.4.2021 ophørte Jystrup 
Brugsforening som selvstæn-
dig forening, efter 136 år. Ge-
neralforsamlingen vedtog at 
fusionere med Hvalsø Brugs-
forening, stiftet 1915. Jystrup 
Brugsforenings økonomi var 
ikke til at fortsætte. Så enten 
skulle vi lukke Jystrups Brugs 
indenfor max. 1 år, eller også 
skulle vi finde en partner. 
Coop m.fl. anbefaler kraftigt, 
at brugser i vores situation 
finder en partner, og gør det i 
tide, mens der er en butik i 
drift. Bestyrelsen fandt hel-
digvis Hvalsø Brugsforening, 
som gerne ville være med.

Det er svært at vide, hvad de 
jystrupske grundlæggere af 

Brugsen fra 1885 ville tænke, 
hvis de stadig var iblandt os. 
Ville de tænke, at det var da 
fantastisk, at butikken stadig 
er i live? Eller ville de tænke, 
at foreningen da skulle have 
levet evigt? Hvad ville de tæn-
ke, hvis de så vores nærmeste 
discount-konkurrenter, og de 
ændrede indkøbsvaner? Hvis 
de så det hele billede, tror 
jeg, de ville tænke: flot kla-
ret, trods alt, butikken lever.

DE EKSTRA MINDEORD…
Jystrup Brugsforening er en 
forretning, ikke en selvfølge. 
At Hvalsø træder til sker na-
turligvis, fordi de tror på, at 
Jystrup Brugs har en fremtid. 
Det er ikke kunstigt åndedræt 
eller bare en god gerning. Det 
er op til os i Jystrup at sørge 
for, at butikken kan leve! En 
del familier har opdaget, at 

man faktisk kan have den som 
sin primære butik, dvs. købe 
det meste, også store indkøb, 
lige her hvor vi bor. Det er 
Brugsen glad for, og håber 
endnu flere begynder at gøre 
det. I Ringsted kommune reg-
ner man med, at Jystrup er en 
af de landsbyer, som vil vokse 
og udvikle sig. Dvs. at i løbet 
af nogle år får Brugsen flere 
kunder, og byen vil være en by 
med butik, skole, kirke, bus-
rute, internet… Så disse MIN-
DEord har nu mindet jer om, 
at butikken stadig er der. For 
jer!

Tak til den afgåede bestyrelse 
og min forgænger for langt, 
hårdt træk og godt samarbej-
de.

Stef Kock Mogensen,  
afgået formand,  

Jystrup Brugsforening

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: Helga Thomas.  
Redaktion dette nr.: Ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45, Alison Norminton (Jystrup IF) 
Lisbeth Due (Lokalhistorisk forening), kasserer Annette Neumann Nielsen og annonceredaktør Edith Jensen.
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 625 kr., 1/3-side til 1.187,50 
kr. og 2/3-side til 2.312,50 kr. pr. 1. feb. 2021 (Annoncer betales forud dvs for 4 blade = et år). 
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk  
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 1. AUGUST I 2021. DER OMDELES I UGE 36 FRA DEN 7. SEPTEMBER. 
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Med sommeren lige rundt om 
hjørnet, så har vi nu skudt ten-
nis og fodbold sæsonen igang. 
Vi glæder os over, at vi nu må 
være mange flere samlet uden-
dørs og krydser fingre for at vi 
må samles indendørs når gym-
nastiksæsonen skydes i gang 
igen efter sommerferien. 

Vi har nogle gevaldige hænge-
partier med alt det vi havde 
glædet os til at invitere jer til i 
år.

Vores nytårstaffel for at hylde 
de frivillige samt opstartsmø-
det af Mountainbike og Lande-
vej har måttet udskydes. Må-
ske når vi at melde noget ud 
omkring disse begivenheder 
inden dette Højdepunkt ram-
mer din postkasse? For tingene 
går stærkt lige nu. Retningslin-
jer ændrer sig hele tiden og 
måske er vi kreative i forhold 
til, hvordan vi kan mødes, de-
battere og fejre de frivillige? 
Det har været et noget ander-
ledes år men heldigvis uden de 
store tab og med rigtig  god 
opbakning fra vores medlem-
mer. Tak for det! 

Men denne mærkværdige tid 
har også givet gode idéer, nu 
hvor flere har været hjemme. 
Mange flere er begyndt at vin-
terbade i vores dejlige Hvide-
sø. Dette har medført, at  kre-
ative og vandlystne folk har 
henvendt sig for at høre om 
Jystrup IF vil være interesseret 
i at  have en afdeling for Vin-

DET SKER I JYSTRUP IDRÆTSFORENING

terbadning i vores idrætsfor-
ening. Og det vil vi så absolut 
gerne! 

Initiativtagerne er allerede i 
gang med at snakke med rele-
vante personer om tilladelser, 
budget, finde inspiration  m.m. 
Har du lyst til at give en hånd 
med i arbejdet med at få en 
sådan vinterbadningsafdeling 
op at stå, så kig nærmere på 
facebookgruppen Vinterbade-
re i Jystrup.

Ja og så en fantastisk nyhed: 
Vores Padeltennisprojekt er 
blevet godkendt og pengene 
bevilget hos Ringsted Kommu-
ne. Så i løbet af sæsonen vil 
der være mulighed for at spille 
padel i vores egen lille by. Fan-
tastisk arbejde til alle der har 
knoklet for at få dette projekt 
til at lykkedes. Er du interes-
seret i at høre mere om det 
kan du kigge forbi vores face-
bookgruppe Jystrup IF Tennis 
& Padel eller skrive til Mads 
vores Team-leder for Tennis & 
Padel på tennis@jystrupif.dk. 

I denne sæson kan vi tilbyde 2 
fodboldhold for de yngste. Et 
til de 5- 6 årige og et til de 8-9 
årige. Samtidigt er vi i skriven-
de stund ved at opstarte et 
kvinde-hold igen. Det er vi su-
per glade for. Så trænger dine 
fødder til at sparke til en bold 
efter den lange vinter, så tjek 
vores hjemmeside ud under 
menuen Fodbold. Så kan du få 

et overblik over hvilke hold vi 
har og samtidigt se, hvornår de 
forskellige hold træner. Og 
husk! Man kan altid få nogle 
prøvetimer inden man tilmel-
der sig :-) 

Har du gode idéer til os, så 
husk, at du altid kan skrive til 
os på info@jystrupif.dk eller 
på Facebooksiden Jystrup IF. 

Sportslige hilsner
fra Jystrup Idrætsforening

Kurt, Alison & Kit

SØHOLMSKOLEN

1 klasse på Søholmskolen var i 
efteråret på besøg i Jystrup 
kirke, i forbindelse med et for-
løb de havde i kristendom om 
»den sidste have«. Eleverne 
blev vist rundt på kirkegården, 
kapellet og i kirken og der blev 
talt om begravelse, bisættel-
se, symboler og traditioner og 
ritualer.

»Vi hørte fra Lars at man 
skulle ligge med fødderne 
mod øst, når man døde«
Tilde 8 år.

»Det var mærkeligt at babyer 
skulle igennem et hul i 
træet. Og det var også 
mærkeligt at når man 
bliver begravet har 
man fødderne mod 
øst« Leo 7 år.
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FRA LOKALHISTORISK FORENING - VALSØLILLEGÅRDENS RØDE LADE

Artikel i Venstre Folkeblad 
Ringsted august 1951.

VALSØLILLEGÅRDENS   
RØDE LADE
»Jeg har ’et godt Øje’ til den 
røde Lade, hver gang jeg kom-
mer forbi. For det første for-
di jeg synes, at den med sine 
lange gennembrudte Luftaab-
ninger virker smuk og symme-
trisk i hele sin massive Tyng-
de. For det andet fordi den i 
alt fald i det Ydre staar uæn-
dret den Dag i Dag, og for det 
tredje fordi det vel blev det 
sidste større Bygningsværk, 
som min Far som Tømrer kom 
til at udføre for Skjoldenæs-
holm Gods.

Min Mor var i Godsforvalter 
Spleths Tjeneste i 7 Aar, og 
Godsforvalterens holdt hen-
des Bryllup med Far.

En Dag senere kommer Fru 
Spleth paa Visit hjemme og 
ser, at »Ringsted Folketiden-
de« ligger på Bordet. »Men 

Karen dog«, siger Fruen. 
»Holder din Mand det Blad«. 
Mor blev ulykkelig og anede 
Uraad. Far var Venstremand 
og paa den tid, hvor Godsfor-
valteren sad ved Afstemnings-
listen ved Valgene og holdt 
Mandtal over sine Tropper, 
lod det sig ikke skjule, og det 
kunne heller aldrig falde min 
Far ind at ville det.

Ja, saa mistede Far Herre- 
gaardsarbejdet, men Bønder-
ne og Husmændene svigtede 
ham ikke, og da Andelsbevæ-
gelsen tog Fart byggede han 
Andelsmejeri, Brugsforening 
og Forsamlingshus og hele den 
nye Gade i Jystrup med Dok-
torboligen på Fløjen.

Far undgik enhver Forbindel-
se til Godset. Sine ’Bogreg-
ningspenge’, Afgiften af det 5 
Tdr. Lands Fæstehus, han bo-
ede i, der i gammel Tid blev 
kaldt »Bobbehuset«, bad han 
altid vor gode Nabo, Sognefo-
ged P. Madsen, at besørge Be-

talingen af og satte aldrig 
sine Ben paa den smukke 
Festplads ved Kuskehuset i 
Skjoldenæsholm, naar der var 
Sygekassefest. Derfor maatte 
Mor og vi Børn gaa alene”.

H. L. Truelsen

Hans Ludvig Truelsen (1875-
1958) voksede op i Høed (i dag 
har ejendommen adressen 
Høedvej 63) som en af tre 
børn af Karen og Niels Truel-
sen. Hans Ludvig blev gift i 
1901 med Marie Andersen, Tå-
estrup (1876-1951).

Den røde lade, som Truelsen 
omtaler, kan stadig ses den 
dag i dag på Valsølillegården. 
Den ligger på skrå på en lille 
bakke på hjørnet af Skjol-
denæsvej og Valsømaglevej 
og ses nemt fra vejen.

Laden blev bygget til opbeva-
ring af kornneg; korn behøver 
frisk luft for ikke at mugne, og 
luft blev der sørget for via de 
lange gennembrudte luftåb-
ninger. Åbningerne er beva-
ret. I dag anvendes laden til 
Valsølillegårdens får samt til 
værksted og maskiner.

Tømrer Niels Truelsen (1840-
1924), som sønnen her fortæl-
ler om, var en driftig og flittig 
håndværker på egnen. Han 
medvirkede som tømrer på 
opførelsen af mange mindre 
og større bygninger i Jystrup 
og Valsølille, bl.a. Brugsfo-
eningen og Mejeriet, som blev 
opført i 1887 og 1888, Skjol-

Lokalhistorisk forening

Den røde lade på Valsølillegården.
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denæsvej 7 i 1891 og Skjol-
denæsvej 5 i 1892.

Men forinden havde han alt-
så, som omtalt i avisartik-
len, været med til at bygge 
den røde lade på Valsølille-
gården; årstallet er ukendt, 
men det har sikkert været 
et sted mellem 1870-80.

Striden med godset, som 
også omtales i artiklen, bun-
der i den tids forskellige po-
litiske anskuelser. I 1800-tal-
let sad godsejerne og »De 
Nationalliberale« på magten 
i landet, mens bønderne var 
på vej med deres opgør bl.a. 
via dannelsen af »Det For-
enede Venstre« fra 1870. 
Truelsen har som bonde og 
håndværker været en mar-
kant profil indenfor bevæ-
gelsen, og han skulle nok 
selv bestemme, hvad han 

troede på og hvilken avis, 
han læste! Selv om det ko-
stede ham de faste opgaver 
på Skjoldenæsholm Gods.

»Ringsted Folketidende« 
var en lokal Venstreavis 
grundlagt i 1871 af Venstre-
politikeren P. Chr. Zahle, 
Ringsted. Avisen har virket 
som en rød klud på de natio-
nalliberale godsfolk, og 
sammen med Truelsens åbne 
tilhørsforhold til Venstre, 
betød det nedlukning af for-
bindelserne mellem godset 
og tømrermesteren.

(Kilder: Hans Ludvig 
Truelsen, Leif Bach Jørgen-

sen samt Wikipedia)

Venlig hilsen Lokalhistorisk 
Forening for Jystrup- 

Valsølille Sogne.

Lokalhistorisk forening

Marie og Hans Ludvig Truelsen.

Ja, selvom at der var en 
del af forårets planlagte 
begivenheder vi måtte 
aflyse, så er vi stadig klar 
med resten af sommerens 
kalender.

4/6 Sommerbuk aften
Denne aften servere vi en 
lækker 3 retters menu med 
sommerbuk. 295 kr. pr. 
pers. 
18/6 Skaldyrsaften
Denne aften laver vi 
skaldyrs buffet. Der vil 
være masser af lækkert 
både af skaldyr, bløddyr, 
fisk samt forskellige salater 
og hjemmebagt brød.
495 kr. pr. pers. 
23/6 Skt. Hans
Igen i år tænder vi op for 
grillen! Så kom og fyld 
maverne med go mad 
inden turen går op til 
Gyldenløvs høj. Og så kan 
man jo lige snuppe en is 
fra ishuset på vejen 
tilbage. Grilbuffet: 185 kr. 
pr. voksen og 90 kr. pr. 
barn 
2/7 Ølsmagning!
Vi har i år lavet et sam-
menarbejde med Dagmar 
bryggeri i Ringsted, og det 
er deres øl vi skal have en 
smagning i. Vi skal igen-
nem 8 øl og 8 retter!
Hver ret er tilpasset den øl 
som den serveres sammen 
med, så vi får det bedste i 
øllen frem. 495 kr. pr. pers.
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NYE KONFIRMANDER TIL KONFIRMATION 2022 

Der er indskrivning til konfir-
mationsforberedelsen 2021-
2022 forud for konfirmatio-
nerne 2022 tirsdag den 22. 
juni kl. 17.00 – 18-00 i Stal-
den ved Jystrup kirke. 

Er du kommende konfirmand 
eller skal dit barn konfirmeres 
i år 2022 Jystrup eller Valsø-
lille kirke, så skal du indskrive 
dit barn ved at møde op i Stal-
den tirsdag den 22. juni mel-
lem 17 og 18.

Konfirmationsforberedelsen 
til konfirmationerne 2022 be-
gynder onsdag den 1. septem-
ber. 
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FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR BØRN OG VOKSNE PÅ LISEHØJ

Endelig må vi samles igen, og 
der er igen i år friluftsgudstje-
neste søndag den 20. juni 
med mulighed for at være på 
den smukke Lisehøj med ud-
sigt over gårdsøen og Skjol-
denæsholm. 

Sammen med dygtige musike-
re, et friluftsalter og med 
»højt til loftet« er der en unik 
gudstjeneste i smukke omgi-
velser. Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning.

 

Vi vil gerne have en forudbe-
stilling af mad til Bente 
Østergaard senest den 15. 
juni på telefon eller sms til 
20 94 87 70. 

Maden er gratis men drikke-
varer kan købes.

ÅRETS KONFIRMATIONER 

Årets konfirmationer er flyttet fra bededag og weekenden omkring denne  
og frem til sidste weekend i august.

FORÅRSFESTEN 2021

Forårsfesten er aflyst dette år og ligeså med kirkekoncerten  
der sædvanligvis indleder forårsfesten.
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BABYSALMESANG  I JYSTRUP OG VALSØLILLE 

SOGNEUDFLUGT 2021 TIL HOLMEGÅRDS GLASVÆRK 

Kære nybagte forældre!

Onsdage slår vi dørene op for 
jer og jeres barn, og i ca. 45 
minutter synger vi forskellige 
salmer og sange med bevæ-
gelse i Jystrup kirke eller Stal-
den. I får lært et repertoire af 
sange, som I altid kan synge 
med jeres 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.

Mvh. og tilmelding til Jystrup 
og Valsølille kirkers organist  
Hanne Andersen på tlf. 21 60 
73 37 eller hanneandersen@
mailme.dk

Årets sogneudflugt 2021 finder 
sted tirsdag den 7. septem-
ber. Vi mødes kl. 13.00 på 
parkeringspladsen foran Jy-
strup kirke hvor vi stiger på 
bussen. 

Turen går til Holmegaard Glas-
værk hvor der er rundvisning 
fra 14.00 -15.00 på Danmarks 
største museum for design og 
kunsthåndværk. 

Holmegaard Glasværk er det 
første og sidst eksisterende 
glasværk inden for det nuvæ-
rende Danmarks grænser. 
Glasværkets store samling af 
glas befinder sig i dag på Hol-
megaard Værk. 

Samlingen rummer glas fra 
langt de fleste af de danske 
glasværker, og med udgangs-
punkt i den store samling er 
det muligt at fortælle de dan-
ske glasværkers historie. 

Holmegaard producerede 
kunst-glas, belysningsglas, 
brugsglas og flaske- og 
emballageglas. Til værket var 
fra 1920’erne tilknyttet en 
lang række designere, der 
kom til at få afgørende 
betydning for Holmegaards 
glasproduktion. 

Herefter drikker vi  kaffe og 
besøger traditionen tro en 
kirke og til sidst slutter vi med 
middag på Overdrevskroen kl. 
18.30. 

Tilmelding finder sted ved 
kontakt til Edith Jensen på 
tlf. 21 27 92 21 senest den 1. 
september og hele turen 
koster 200 kr. pr. person.



88

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

AFTENSANG/MUSIKGUDSTJENESTE I VALSØLILLE KIRKE 

I sensommeren er der musik-gudstjeneste og aftensang 
i Valsølille kirke søndag den 8. august kl. 19.30. 

FOREDRAG OM »MINDFULNESS I KRISTENDOMMEN«

Torsdag den 9. september kl. 
19.00 har menighedsrådet in-
viteret præst, underviser og 
retræteleder Lene Skovmark 
til Stalden i Jystrup, for at 
fortælle om meditation og 
spiritualitet i Kristendommen. 
Hendes budskab er at »Ingen 
behøver at gå over åen for at 
lære at meditere«. 

I foredraget belyser hun, 
hvordan der i bibelen og sal-
merne er beskrivelser af den 
tilstand af ro og hvile, som 
troen giver. Hun gennemgår 
en enkel form for kristen me-
ditation, som kaldes Centre-
rende bøn, eller Heartfulness 
meditation. Det minder på 
mange punkter om Mindful-

ness-tradi-
tionen som 
vi kender 
fra Østen, 
men Lene 
Skovmark 
peger samtidig på det særligt 
kristne ved Healtfullness. 

ÆBLETS DAG MED BISKOP PETER FISCHER MØLLER

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi laver æblets dag 
den 3. oktober med Grøn klimagudstjeneste ved biskop 
Peter Fischer Møller herefter æblegårdsmarked med et 
væld af aktiviteter uden for og inde i Stalden. Kom bl.a 
og få mostet lidt af dine æbler. 

Læs mere i næste udgave af Højdepunktet.
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TAK FOR HJÆLPEN VED TOUR DE KIRKETusind tak til sponsorer og frivillige for jeres overvældende indsats ved vores Tour de 
kirke i Jystrup og Valsølille. Vi kunne ikke gennemføre husstandsindsamling i stedet 
kunne man gå, løbe eller cykle en tur med en sponsor og deltagelsen var overvæl-
dende. Vi fik rigtig mange deltagere og rekordmange 12.600 kr. samlet ind til Folke-
kirkens arbejde med at hjælpe de hårdest ramte af klimaforandringer. Også en stor tak til de private firmaer der bidrog som sponsorer: Brdr. Østergaard · Per Pihl · Skoventreprenør Bo Larsen · MK Autolakering ApS
Elektrogården · Østagergaard · Copenhagen Goat Milk · Skovly Camping

KUDSKEHUSET (fortsat fra side 5)

 
4/7 Søndags koncert med 
THE FORMÆND!
Koncerten starter kl 15.30 
og slutter ca kl 17. Det af-
holdes i teltet og ved skønt 
vejr er der mulighed for at 
sprede sig ud på græsset og 
nyde vejret samt den gode 
musik. Billetter kan købes 
via vores hjemmeside eller 
ved personlig henvendelse i 
restauranten. Der er mulig-
hed for at booke bord til 
frokost inden koncerten.Bil- 
let til koncerten 150 kr. pr. 
pers.
 
16/7 Skaldyrs aften 
Vi laver endnu en skøn aften 
med skaldyrs buffet. Der vil 
være masser af lækkert 
både af skaldyr, bløddyr, fisk 
samt forskellige salater og 
hjemmebagt brød. 495 kr. 

pr. pers.
18/7 Søndagskoncert med 
STIG MØLLER TRIO
Kom og få den skønneste 
dage i selskab med Stig Møl-
ler, Peter Ingemann og Grev 
Lyhne, når de spiller skoven 
op med skikken dejlig dag 
det er i dag og mange andre 
fantastiske sange! Så kom 
ud i den skønne skønne som-
mer skov til den bedste ef-
termiddag! 150 kr. pr. pers.
 
27/8 Vinsmagning
Klaus Evald fra Kjær & Som-
merfeldt kommer og laver 
endnu en skøn smagning 
med os. Vi skal igennem 3 
retters menu samt ca. 7 -8 
forskellige vine.
Dette er en fantastisk aften, 
så sæt kryds i kalenderen!.
 

Udover dette, så hold øje 
med hjemmesiden og vores 
facebook side, da vi stadig 
arbejder på højtryk med at 
få de sidste detaljer på 
plads omkring flere skønne 
koncerter og arrangemen-
ter.
Der kommer meget mere 
info på vores hjemmeside, 
når dette er klart!

Husk også at vi altid gerne 
vil være behjælpelige med 
Jeres selskaber, både i hu-
set og ud af huset, at vi har 
åbent i a la carten tirsdag - 
søndag samt at besøge vores 
fantastisk ishus, som i år 
servere is fra det lokale 
Skee mejeri!

Go sommer alle sammen!
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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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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. 

ApS 
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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 · 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
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
 

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

Jørgen Nielsen
Enghusene 2
4174 Jystrup

Mobil 40 33 86 66

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
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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. Næste lørdagsdåb er den 5. juni kl. 10.30 i Valsølille kirke 
samt kl. 11.30 i Jystrup kirke. Kontakt sognepræsten for flere oplysninger.

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 sponsor-
barn 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 VINTEREN

Jystrup koret synger hver tirsdag formiddag. Kontakt Gurli Jakobsen for flere informationer.

ONSDAG

Formiddag er der babysalmesang i kirken og efterfølgende kaffe og te i Stalden.
Eftermiddag er der konfirmationsforberedelse.

TORSDAG

Om eftermiddagen i vintermånederne er der minikonfirmander. 

FREDAG

er der åbent for gravøl … og begravelseskaffe
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Skjoldenæsvej 140, 4174 Jystrup Msj.  ·  Tlf. 29 27 71 77 
mail info@kudskehsuet.dk

JMH Byg ApS
Skeevej 125, 4174 Jystrup Msj. 

Tlf. 20 14 00 89 
jespermhansen@hotmail.com

Nebs Møllevej 65, 4100 Ringsted 
Tlf. 57 52 82 61 

info@skovlycamping.dk

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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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 Rene F. Frederiksen tlf. 22 70 52 19 
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. 27824112 

Læs mere om Jystrup og Valsølille under 
»kirker« på www.jystrup.dk
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set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER
23.04.21 Peder Madsen

VALSØLILLE KIRKE

DÅB
27.02.21  Caroline Falk Steenberg
11.03.21  Ronja Divyá Andrea    
 Olano Pedersen

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 præstegården, hjem-

me 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.personregi-
strering.dk - Faderskab skal ligeledes registreres på www.personregistrering.dk  
inden 1 måned efter et barns fødsel, hvis forældrene er ugifte.  Dødsfald: Anmeldes senest efter 2 dage på www.personregistrering.dk. Ofte er 
bedemanden behjælpelig hermed.
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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

HER ER DER PLADS 
TIL DIN ANNONCE
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ØKOLOGISK LANDBRUG
Sæsonens friske grøntsager 
- direkte fra marken

• grøntsagsproduktion
• fårehold
• hønsehold
• stalddørssalg
• besøgslandbrug

Ring - og vi leverer gerne 
varerne til døren.

Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup 

Sk
ov

lygården · Tlf. 61 75 79 57

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 
Tirsdag  d.  1. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Lørdag  d.  5. Dåbsgudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke. 
Søndag d.  6. 1. s. e. trin. gudstjeneste kl. 10.30 i Jystrup kirke .
Søndag  d. 13.    2. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Jystrup kirke.   
Tirsdag  d. 15.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d. 20.  3. s. e. trin gudstjeneste Friluftsgudstjeneste på Lisehøj for begge sogne kl. 17.00. 
Søndag d. 27.   4. s. e. trin  gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Kværkeby.

JULI  
Tirsdag  d.  1. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag  d. 4. 5. s. e. trin gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup.  
Søndag d. 11.   6. s. e. trin gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Valsølille.                                                          
Tirsdag  d.  13. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30*.
Søndag  d.  18.   7. s. e. trin gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted*.    
Søndag d.  25.  8. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Jystrup.

AUGUST
Søndag d.  1.   9. s. e. trin gudstjeneste kl.  9.00 i Kværkeby og kl. 10.30 i Valsølille.
Tirsdag  d.  3.   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d.  8.   10. s. e trin 7. s. e. trin. gudstjeneste kl.  9.00 i Vigersted & kl. 19.30 i Valsølille.
Søndag  d.  15.  11 s e trin gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Kværkeby.  
Tirsdag  d.  17.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30*.
Søndag  d.  22.  12. s. e. trin gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Vigersted.
Lørdag  d.  28.  Konfirmation kl. 10.00 i Valsølille & kl. 12.00 i Jystrup.
Søndag  d.  29.  Konfirmation kl. 10.00 i Jystrup & kl. 12.00 i Valsølille.

SEPTEMBER
Søndag  d.  5.   14.  s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 i  Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup. 
Tirsdag  d.  7.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Tirsdag  d.  7.  Sogneudflugt for Jystrup og Valsølille.
Søndag  d. 12.   15. s. e. trin. gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Valsølille. 
   

*ved Mie Højholt

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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