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Efter en travl sommer med en 
masse gæster, både lokale og 
turister, kigger vi nu mod lidt 
mere rolige dage:
 
Pr. 1. oktober er der vinter åb-
ningstider:
 
Køkkenets åbningstider, (re-
stauranten lukker ca. 1 time 
efter, medmindre der er gæst-
frit allerede ved køkkenets 
lukning.)
Mandag – tirsdag lukket
Onsdag – torsdag kl. 11 -20 
Fredag – lørdag kl. 11- 21
Søndag kl. 11-15
 
Alle dage er der åbent for  
kaffe/kage mellem kl. 15-17 
 

Vinterens program:
  7/9  Stegt flæsk aften
  3/9  Koncert med Jasmin  
 Gabay
12/9  Gratis koncert med  
 Linda Andrews   
 (afholdes i haven)
 6/10 Stegt flæsk aften
15/10 Ølsmagning
16/10 - 24/10 Dining week
31/10  Halloween
  3/11  Stegt flæsk aften
  5/11  Vildt aften
10/11  Mortens aften 
19/11  Portvins smagning
20/12 - 25/12 Jule lukket
26/12  Åbent for julebord  
 til frokost
27/12 - 30/12 Lukket
31/12  Nytårs menu -   
 ud af huset

Herefter ønsker vi alle et Godt 
Nytår og holder en velfortjent 
ferie. Vi genåbner den 4. fe-
bruar 2022!  
 
Alle vores events kan I   
læse meget mere om på 
vores hjemmeside    
www.kudskehuset.dk
 

 Med venlig hilsen
Cecilie Høj Brandstrup

Restaurant Kudskehuset
Skjoldenæsvej 140

4174 Jystrup
 Tlf. 27297177

www.kudskehuset.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: Arkiv foto.  
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: 29. OKTOBER I 2021. DER OMDELES I UGE 49 FRA DEN 7. DECEMBER. 
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RESTAURANT KUDSKEHUSET!

bynyt
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NYT FRA JYSTRUP IDRÆTSFORENING

for at dyrke gymnastik. Jy-
strup IF tilbyder gratis in-
struktør-kurser. Så er det no-
get for dig eller er I måske en 
forældregruppe, som har lyst 
til at være sammen om at 
byde på gymnastik til byens 
unger, så skriv endelig til os 
på gymnastik@jystrupif.dk. 

Til de voksne kan vi byde på 
Aerobic om mandagen samt 
Ski-Volley og De seje Mix’ere 
om torsdagen. Læs mere her: 
www.jystrupif.dk/Hold-2021-
2022.

I Tennis & Padel afdelingen er 
vi i skrivende stund lige om-
kring 100 medlemmer. Disse 
medlemmer vil få endnu mere 
glæde af deres medlemskab i 
år, da vi nu kan byde på Padel 
tennis. Padel (som det kaldes 
i daglig tale), har nemlig en 
meget længere sæson end 
tennis og derfor er der ekstra 
sved på panden og spilleglæ-
de til disse medlemmer. Har 
du ikke set vores nye padel-
bane endnu? Så slå et smut 
forbi vores baner og har du 
spørgsmål, så skriv endelig til 
os på tennis@jystrupif.dk. 

Fodbold afdelingen kører vi-
dere med vores 2 børnehold 
U9 og U6. Og kan vi finde flere 
forældre, som også har lyst til 
at give deres børn en unik mu-
lighed for at spille fodbold i 
deres nærmiljø, så kontakt os 
meget gerne. Vi hjælper jer 

på vej med alt det praktiske I 
har behov for. Skriv til os på 
fodbold@jystrupif.dk. 

Herudover så har vi vores Se-
rie 3 hold og vores Veteraner. 
Tjek kampplanen ud på www.
Jystrupif.dk/fodbold. Vi hå-
ber også at der er kommet 
gang i fodbolden for kvinder 
igen efter sommerferien og 
der er altid plads til flere fri-
ske kvinder, som vil give den 
gas på fodboldbanen. Kom 
glad!

Er du til løb eller til at gå en 
tur sammen med andre så mø-
des både løbe- og gå-holdet 
hver tirsdag kl. 18.00. Vi har 
ikke et løbehold for nybegyn-
dere p.t. - desværre. Men hvis 
du har lyst til at begynde at 
løbe, så er det måske dig, vi 
har brug for? Vi har masser af 
løbeprogrammer men mang-
ler nogen til at kunne være 
tovholder. Du lærer at løbe 
sammen med andre nybegyn-
dere, kommer ud i vores dej-
lige natur og møder måske 
nye mennesker? Kontakt os 
for at høre, hvordan du kom-
mer i gang lob@jystrupif.dk. 

Efterårs hilsner fra Jystrup 
Idrætsforening

Kurt, Alison & Kit

Måske når du at læse disse lin-
jer inden Jystrup er vært for 
et brag af en Genåbningsfe-
stival lørdag d. 4. september, 
(hvis du altså læser med digi-
talt?). Men sandsynligheden 
er nok større for at du sidder 
med Højdepunktet i hænder-
ne efter, at festivalen har fun-
det sted. Forhåbentlig har det 
været en fantastisk dag, hvor 
du og rigtig mange andre Jy-
strup borgere har lagt vejen 
forbi Stalden v/Kirken og 
Idrætspladsen til en herlig ef-
termiddag. Jystrup IF har 
nemlig sammen med både 
Landsbyforeningen, en række 
foreninger i Jystrup samt 
Brugsen sat rammerne for en 
festival i Jystrup, hvor tanken 
har været, at vi skal hilse på 
hinanden igen, hygge os sam-
men og samtidigt blive præ-
senteret for de mange for-
skellige foreninger og 
virksomheder, som Jystrup 
kan byde på. Måske er du ble-
vet inspireret til noget nyt?

Mens sommeren går på hæld, 
så håber vi inderligt, at re-
striktionerne gør ligeså, så vi 
kan starte op med vores for-
skellige gymnastikhold på 
normal vis. Denne sæson kan 
vi desværre ikke tilbyde no-
gen børnehold, da vi akut 
mangler instruktører og træ-
nere. Oftest er det forældre, 
der er friske på at tage et 
hold, så børnene ikke skal kø-
res til omkringliggende byer 
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SGUELLABAKKEN I JYSTRUP

Mod øst deler Jystrup Bygade 
sig i to og bliver til Slette-
bjergvej og Egemosevej; beg-
ge veje starter op ad en lille 
bakke. Denne bakke har i 
mange år i folkemunde hed-
det Sguellabakken.

Fra flere sider har Lokalhisto-
risk Forening gennem tiden 
fået spørgsmålet om, hvad 
det navn handler om.

ELLA
I trekanten mellem de to veje 
ligger et hus med adressen 
Slettebjergvej 2, og her boe-
de engang en kvinde ved navn 
Ella.

Ella var kendt på egnen for sit 
bramfrie sprog, og det siges, 
at hun bandede godt og grun-
digt.

En kvinde fra egnen, Valborg 
Hansen fra Møllebækgården i 
Høed, passerede engang forbi 
Ellas have på cykel. Valborg 
beundrede Ellas fine rabarber 
og spurgte: »Hvad gør du for 
at få så fine rabarber?« »Jeg 
giver dem sgu’ potten!«, sva-
rede Ella lige ud af posen.

Så der er ingen tvivl om bag-
grunden for det farverige 
navn: Ella ved bakken, der al-
tid sagde ’sgu’!  

Hvem der så har opfundet 
det, er endnu uvist, men kre-
ativt og opfindsomt er det i 
hvert fald.

Ella var døbt Anna Manuella 
Slinck (1867-1949); hun blev 
gift med Jens Peter Hansen, 
Jystrup, og de boede i en år-

række på »Auns-
bjerggård« i Jy-
strup Bygade 17. 
Deres søn Frede-
rik Henry Hansen 
overtog gården, 
og i 1923 flyttede 
Ella og Jens Peter 
til huset ved bak-
ken på Slette-
bjergvej 2.

HØLLES GÅRD
Frederik Henry Hansen blev af 
mange på egnen kaldt Hølle, 
så »Aunsbjerggård« har i man-
ge år i folkemunde også hed-
det Hølles Gård.

Henrys barnebarn Flemming 
Aunsbjerg Hansen bor i dag på 
gården sammen med sin kone 
Annelise. Hvorfor Henry Han-
sen blev kaldt Hølle, er der 
ingen der ved – ikke engang 
hans barnebarn Flemming 
kender til oprindelsen. Så her 
er stadig et lille mysterium.

TILNAVNE
I øvrigt er det en kendt sag, at 
der på egnen findes mange 
både mennesker og huse, som 
i tidens løb af folkeviddet er 
blevet tildelt mere eller min-
dre flatterende tilnavne, men 
det er nu en helt anden histo-
rie!

Kilder: Flemming og Anne-
lise Aunsbjerg Hansen, Alice 

Nyvang, Hans Bremer Hansen, 
Jørn Pedersen, Sussi 

Godskesen.

Venlig hilsen Lokalhistorisk 
Forening for Jystrup- 

Valsølille Sogne.

Lokalhistorisk forening
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BABYSALMESANG  I JYSTRUP OG VALSØLILLE

SOGNEUDFLUGT 2021 TIL HOLMEGÅRDS GLASVÆRK 

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 kirk ers 

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 på parkerings-
pladsen ved Jystrup Kirke kl. 
13.00, hvor turen begynder. 

Vi kører 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 nuværende Dan-
marks grænser. 

Glasværkets store samling af 
glas befinder sig i dag på Hol-
megaard Værk. Samlingen 
rummer glas fra langt de fle-
ste af de danske glasværker,

 og med udgangspunkt i den 
store samling er det muligt at 
fortælle de danske glasvær-
kers historie. Holmegaard 
producerede kunstglas, belys-
ningsglas, brugsglas og flaske- 
og emballageglas. Til værket 
var fra 1920’erne tilknyttet 
en lang række designere, der 
kom til at få afgørende 
betydning for Holme-
gaards glasproduktion. 

Herefter drikker vi 
kaffe og besøger 
traditionen tro 
en kirke, denne 
gang Haslev 
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.
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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

Søndag den 3. oktober   
i Jystrup Kirke

Velkommen til æblets dag i og 
udenfor Stalden med en mæng-
de æbleaktiviteter. Det hele 
begyndes med klimagudstjen-
seste ved landets grønneste bi-
skop Peter Fischer Møller kl. 
10.30 i Jystrup kirke.

Det sker i løbet af dagen:

• Østagergaard: Kom og få  
 mostet lidt æbler fra din  
 have Østagergårds æble- 
 bod æblesaftpresning.

• Find din æbleven: Jens Chr.  
 Elle vil være behjælpelig  
 med at finde en æbleven.

• Køb cider og hør om æble- 
 dyrkning hos Signe Schrøder  
 og Mads Syberg fra Bjerre- 
 gaarden Æbleplantage hvor  
 de også har mosteri og  
 cideri.

• Æblepresse eller vineudstyr  
 hos vinmager Bent Købke.

• Tag med på   
 podekursus og  
 lær at lave   
 dine egne   
 æbletræer:   
 Solvejg  
 Pedersen.

• Bliv klog på   
 æbledyrk-  
 ning:  Forsker   
 og æblespe-  
 cialist fra  
 Københavns  
 Universitet    
 Maren Korsgaard fortæller  
 om æbledyrkning.

• Køb din æblefrokost i en af  
 boderne og støt Jystrup og  
 Valsølille kirkers indsamling  
 til fattige menigheder i  
 Bolivia.

• Lav den bedste æblekage 
 og tag den med til dommer- 
 panelet: Æblekagekonkur- 
 rence.

• Køb en Æblehue til din baby  
 – gavstrikkerne Jystrup.

Og meget meget mere…

Vi samler i lighed med forrige 
år ind til støtte af to projekter. 
Dette år til hospitalsbehand-
ling af syge mennesker i den 
fattige forstad El Alto blandt 
højlandsindianere i Bolivia 
samt til Jystrup & Valsølille kir-
kers sponsorat af Matias Rivera 
Segovia i Bolivia gennem Bør-
nefonden. 

Overskuddet fra dagen går 
ubeskåret til æbledagskollek-
ten.

Alle er hjerteligt velkomne – 
på glædeligt gensyn!
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 KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND - EFTERÅRSAFTENER 2021

»Skaber Ordet hvad det næv-
ner? – bliver vi først fælles 
når vi taler sammen?«
Tirsdag den 26. oktober med 
Linda Greve: Ord er aldrig 
bare ord! Med vores ord kan vi 
skabe virkeligheder, skabe håb 
og skabe billeder. Det sker i 
politik, reklamer, prædikener 
og i hverdagens samtaler. Men 
ord står heller aldrig alene. De 
ledsages af kontekst, krop, 
omgivelser, humør, relationer 
og magt. I dette foredrag ud-
forsker vi ordene i alle deres 
afskygninger og foranderlig-
hed. Med udgangspunkt i Tæn-
kepausen Ord vil Linda Greve 
udfordre og udfolde hvordan vi 
bliver mere opmærksomme på 
ordenes muligheder både når 
vi lytter til dem og sender den 
afsted. Linda Greve er cand.
theol. og Ph.d. i virksomheds-
kommunikation. Til daglig er 
hun formidlingschef ved Sci-
ence Museerne på Aarhus Uni-
versitet.

Tirsdag den 9. november kl. 
19.00 i Jystrup Stalden (pro-
gram følger).

»Fortællingen som erfaring 
med erfaringerne« 
Tirsdag den 23. november kl. 
19.00 i Jystrup Stalden med  
Henning Kjær Thomsen: Lu-
ther kunne endnu referere til 
den bogstaveligt forståede 
Skrift, der var sin egen tolk. 
Dvs. at tolkningen af den ikke 
behøvede hjælp fra noget eller 
nogen udefra - f.eks. den ned-
arvede tradition eller det over-
leverede embede. 

Tilmelding er ikke nødvendig 
til disse aftener. Det koster 40 
kr. inkl. kaffe og kage at del-
tage (NB. begrænset antal 
pladser!)

OM KIRKEHØJSKOLEN   
MIDTSJÆLLAND: 
Kirkehøjskolen Midtsjælland 
har nu eksisteret siden 2006 
som et samarbejde mellem Jy-
strup-Valsølille, Vigersted-
Kværkeby og Haraldsted- Allin-
demagle sogne. 
Formålet med Kirkehøjskolen 
er at arrangere foredrag og ud-
flugter m.m. efter højskolefor-
billede med emner af religiøs, 
kirkelig, eksistentiel og livsop-
lysende 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 stem-
ning; og gerne belyse emner 
tværfagligt foruden teologisk/
kirkeligt.

Det kan vi ikke længere. Imel-
lem Luther og os er kommet 
den historiske bevidsthed. Vi 
ved, at ethvert udsagn eller 
standpunkt er afhængigt af, 
hvor det kommer fra; hvor den 
talende står. Der er med andre 
ord ikke længere et sprog, som 
formidler sig selv. Men sproget 
er netop vores – et udtryk for 
vores forhold til os selv. Om-
vendt kan vi kun gøre det – alt-
så forholde os til os selv – når vi 
fortæller os.
Ja, i virkeligheden er det der-
for, vi elsker fortællinger. De 
giver et perspektiv på vores liv, 
som vi ellers ikke ville få. Det 
gælder også de bibelske. De gi-
ver os nye erfaringermed alt, 
der allerede er vort. De er i 
den forstand, som én af vore 
store samtidige teologer har 
formuleret det: Erfaringer med 
erfaringerne! (Eberhard Jün-
gel). Hvordan nu nærmere? Ja, 
det er hvad foredraget vil for-
søge at genfortælle.
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ALLEHELGENS MUSIK- & MINDEGUDSTJENESTE 

Alle Helgen gudstjenesten 
den 7. november kl. 15.00 er 
en særlig musik og minde-
gudstjeneste og en god lejlig-
hed 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 søn-
dag eftermiddag i Jystrup at 
skabe en helt unik stemning, 
hvor vi mindes årets døde og 

begravede i Jystrup og Valsø-
lille sogne.

Vi begynder i skumringstimen 
i kirken og herefter er der stå-
ende kaffe og te i det lille ka-
pel på kirkegården,hvor man 
kan hente lys til at sætte på 
gravene. Alle er naturligvis 
hjerteligt velkomne.

Vi har i år inviteret Me and 
Maria. ME AND MARIA kompo-

nerer selv deres smukke dan-
ske musik. Musikken kan be-
tegnes som håbefuld melan- 
koli, der inviterer til fordy-
belse og indre ro. Den udføres 
med stor indlevelse, så den 
fremstår lyrisk og ubesværet. 
Duoen har netop udgivet et 
nyt album i 2021 og de lance-
rede titelnummeret »Med tu-
sind stjerner« live i  »Go’ Mor-
gen Danmark« på TV2.

De skaber stemning med blide 
toner, gennemtænkt lyssæt-
ning og dybe fortællinger.

Deres koncerter er ofte be-
skrevet som intenst nærvæ-
rende og en mulighed for at 
nyde eftertænksomhed og ro.

ME AND MARIA er Maria Anna 
Rosenberg på vokal/keyboard 
og Johannes Pehrson på bas-
guitar/vokal. De to erfarne 
sangskrivere kommer fra vidt 
forskellige steder i musikken 
– Maria med baggrund i musi-
calen og kirke, og Johannes i 
rocken. Det var derfor ikke en 
selvfølge, at deres veje skulle 
krydses. Men deres fælles øn-
ske om at skabe musik, der er 
nærværende og ægte, har 
forenet dem i denne poetiske 
duo siden 2015.

Det er nu tredje år i træk, at 
duoen medvirker til flere 
lysceremonier landet over.
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DE NI LÆSNINGER I VALSØLILLE KIRKE

Søndag den 28. 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. Denne søndag i 
Valsølille kirke vil lokale børn 
og voksne læse fortællingerne 

Skabelsesberetningen til Jesu 
fødsel. Elever fra musikesko-
len i ringsted medvirker Vel-
kommen i kirke!

ADVENTSKONCERT  I JYSTRUP KIRKE 

Søndag d. 5. december - 2. s. i Advent - kl. 15.00 Adventskoncert  i Jystrup kirke 
Læs mere om dette senere.

LUCIA – GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE

Mandag den 13. december kl. 17.00 er der 
spaghetti-luciagudstjeneste, når 2. klasse fra 
Søholmskolen går Lucia i Jystrup kirke. Gudstje-
nesten er målrettet de mindste i 3-7 årsalde-
ren, men forældre bedsteforældre og ældre 
søskende er naturligvis også velkomne. 

Efter gudstjenesten er der spaghetti for store 
og små i Stalden, og derfor kalder vi det Lucia-
spaghettigudstjeneste. Det koster 20 kr. at spi-
se med. 

MORTENS AFTEN FOR JYSTRUP & VALSØLILLE

Onsdag den 10. november 
kl. 18.00 Mortens aftensang i 
Jystrup kirke & efterfølgende 
middag i Stalden

Vi fejrer Mortens aften for Jy-
strup og Valsølille med Mor-
tensaftenssang i Jystrup kirke 
onsdag den 10. november 
kl.18.00 & efterfølgende mid-
dag i Stalden. 

Prisen for middagen er 100 kr. 
for voksne og 50 kr. for børn. 
Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til middagen er se-
nest tirsdag den 3. november 
og bedes rettes til Bente 
Østergaard på mail: jensben-
te@pc.dk eller tlf. 20 94 87 
70. Velkommen i Jystrup kirke 
og Stalden.
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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 30. oktober kl. 10.30 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

Der er madklub hver torsdag kl 12.30 i Stalden. Man kan tilmelde sig i Dagli’Brugsen i Jystrup. Unge fra 
Østagergaard serverer mad og kirken lægger lokaler til. 
Om eftermiddagen i vintermånederne er der minikonfirmander. 

FREDAG

er der åbent for gravøl … og begravelseskaffe



set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE

DÅB
01.05.21  Villum Eske Amdisen
04.07.21  Enzo Martin Gundmand  
 Andersen
05.06.21  Mathilde Guldager Laage  
 Hansen
13.06.21  Gyrith Avlund Uggerby
27.06.21  Max Buur Fisker
08.08.21  Elva Liv Bastrup

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER
09.06.21  Asger Lindgaard Jensen
09.07.21 Vita Ulla Larsen
28.07.21  Anni Andersen
30.07.21  Hanne Birgit Brunn 
 Svendsen
30.07.21  Michael Hansen
04.08.21  Svend Erik Rønn 
 Olsen

VALSØLILLE KIRKE

VIELSER OG VELSIGNELSER 
03.07.21  Sofie Pouline & Mads Albertsen
07.08.21  Sine Søe & Rune Knudsen
10.07.21  Elise Brøchner Rischel &   
 Albert Bo Brøchner Rischel

MINDEHØJTIDELIGHED &    
URNENEDSÆTTELSE
12.06.21  Peter Frederiksen

KIRKELIGE HANDLINGER

HVAD GØR MAN VEDDåb, navngivelse og faderskab: Navngivelse ved erklæ-ring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder efter bar-nets fødsel og foretages på www.personregistrering.dk - Faderskab skal ligeledes registreres på www.personre-gistrering.dk  inden 1 måned efter et barns fødsel, hvis forældrene er ugifte.  
Dødsfald: Anmeldes senest efter 2 dage på www.personre-gistrering.dk. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed.
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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



17

kontakt
KIRKELIG VEJVISER

KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN
Sognepræst (kbf) Lars Storm Kristensen,
Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.
Tlf. 51 57 81 45, e-mail: lskr@km.dk
Træffes bedst formiddag (fri mandag).
 
JYSTRUP OG VALSØLILLE 
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

Menighedsrådsformand 
Thomas Nygård Mikkelsen tlf. 23 21 01 19 

Kirkeværge 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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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

Forårets konfirmationer blev udskudt til august og vi udnyttede det ledige tidspunkt 
til at lave en kirsebærgudstjeneste under de blomstrende kirkesbærtræer, 

mens vi fejrede at kikesangen atter var givet fri.
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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

Skjoldenæsvej 140, 4174 Jystrup Msj.  ·  Tlf. 29 27 71 77 
mail info@kudskehsuet.dk
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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!



SEPTEMBER
Tirsdag  d. 7.   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.  
Tirsdag  d. 7. Sogneudflugt 
Søndag  d.  12.  15. s. e. trin. Gudstj. kl. 9.00 i Vigersted kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke m. dåb.
Søndag  d. 19.  16. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Tirsdag  d.  21.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Torsdag  d. 23.  Meditations og stillegudstjeneste i Jystrup kirke kl. 19.30.
Søndag  d. 26.  17. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.

OKTOBER  
Søndag  d.  3.  18. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Jystrup kirke ved Peter Fischer Møller   
   Æblets dag (læs mere i bladet).
Tirsdag  d.  5.   Høstgudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d. 10.  19. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted kirke & 10,30 i Valsølille kirke. 
Søndag  d. 17.  20. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Jystrup kirke & kl. 10.30 i Vigersted* kirke.
Tirsdag  d. 19.   Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30*
Søndag  d. 24.  21. s e trin Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Kværkeby* kirke.
Tirsdag  d. 26.  Kirkehøjskolen Midtsjælland kl. 19.00 - 21.00 i Stalden (læs mere i bladet).
Lørdag  d. 30.  Lørdagsdåbsdåb i Vigersted & Kværkeby.  
Søndag  d. 31.  22. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke.

NOVEMBER
Tirsdag  d.  2. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Søndag d. 7. Alle Helgens dag: Musik & mindegudstjeneste fælles for Jystrup & Valsølille  
                        kl.15.00 i Jystrup kirke (Se omtale).
Tirsdag  d.  9. Kirkehøjskolen Midstjælland i Stalden kl. 19.00 (læs mere i bladet).
Onsdag  d. 10. Mortens aften i kirke & stalden kl. 18.00.
Søndag  d. 14.  23. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 11.00 i Kværkeby* kirke.
Tirsdag  d. 16.    Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d. 21.  Sidste søndag i kirkeåret Gudstjeneste kl. 9.00 i Kværkeby kirke & kl. 10.30 i   
   Jystrup kirke & minikonfirmandafslutning & fernisering. 
Tirsdag  d. 23.  Kirkehøjskolen Midtjælland kl. 19.00-21.00 (læs mere i bladet).  
Søndag d. 28.  1. s. i advent. De ni læsninger i Valsølille kirke kl. 10.30  

DECEMBER
Tirsdag  d.  2.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d.  5.  2. s. i advent kl. 9.00 i Valsølille kirke & adventskoncert kl. 15.00 i Jystrup kirke.
Søndag  d. 12.  3.s. i advent kl kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Mandag  d. 13.  Spaghetti-lucia-gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 17.00.
Søndag  d. 19.  4. s. i advent Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted kirke & 10.30 i Jystrup kirke.

*ved Mie Højholt

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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