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bynyt
SKT. HANS AFTEN I JYSTRUP IF

Bliver der mon Skt. Hans 
arrangement i år?   

Ja, selvfølgelig bliver der det. 
Heldigvis er der friske folk i Jy-
strup IF som har lyst til at ar-
rangere en hyggelig aften. 

Så sæt stort X i kalenderen 
torsdag d. 23. Juni 2022 og 
glæd jer til en aften, hvor der 
er åbent for frit spil på padel- 
og tennisbanerne samt andre 
sjove aktiviteter. Herudover vil 
der også være mulighed for at 
købe øl, vand, vin og andre 
godter fra kiosken. Vi håber 
også på at kunne tilbyde af-
tensmaden til en billig penge. 
Så skal I ikke tænke på det, 
men bare komme ned på 
idrætspladsen og deltage i lø-
jerne. 

Vi håber det bliver en aften, 
hvor vi skal hygge, spille og 
tale med alle dem, som vi ken-
der og ikke kender (endnu), se 
på det fine bål, synge Midsom-
mervisen og selvfølgelig lytte 
til båltalen. 

Har du lyst til at give en hånd 
med på dagen, er du meget 
velkommen til at kontakte Jy-
strup IF v/Alison på tlf. 
22976646 eller mail til info@
jystrupif.dk.

Der er ALTID brug for friske 
hænder!

Hold øje med yderligere infor-
mation om aftenen på Face-
book og opslag rundt omkring i 
byen. 

Vi ses!

Sankt Hans
Foto: Anita Kinnerup
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bynyt
JYSTRUP IF

Velkommen til vores arrange-
menter:

  4/6  Pinse fest.
15/6  Koncert med Marie  
 Carmen Koppel.
26/6 Gratis havekoncert 
 med Mette Juul (Jazz).
  8/7 Rose & Rejer aften.
17/7 Gratis havekoncert  
 med Stig Møller Trio.

  7/8 Gratis havekoncert  
 med The Rat pack  
 Brothers
13/8  KUDSKEHUSETS   
 SOMMERFEST!
  4/9 Gratis havekoncert  
 med The Teachers  
 (Blues).

Vi glæder os til at se Jer alle i 
løbet af året herude i skoven!

Hold øje på vores hjemmeside 
eller Facebook og se om der 
bliver slået mere op.

Mvh. Cecilie og 
Holdet bag Kudskehuset

NYT FRA KUDSKEHUSET

Fodbold, tennis og padel er skudt godt i gang for sæsonen. Vores 
løbe- og gåhold tager det ene ben foran det andet hver tirsdag kl. 
18.00 og vores cykelhold suser afsted hver onsdag kl. 17.00. Og 
der er altid plads til flere. Og glem ikke at vi hver anden onsdag 
har spil på programmet. Her mødes en masse spilleglade børn og 
voksne til både brætspil, rollespil og hvad de nu ellers kan finde 
på. 
Se mere på vores hjemmeside eller hold øje med vores Facebook 
side www.facebook.dk/jystrupif. 

Vi ses!
Sommerlige hilsner  

fra Jystrup IF
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bynyt
SNERYDNING I JYSTRUP OG OMEGN

Artikel i Venstre Folkeblad 
Ringsted august 1951: »Der 
kommer sommergæster til 
sognet«.
»Musiker og boelsmand Lars 
Jensen, Høed, tilskødede ca. 
år 1892 2 skp. land byggegrund 
til professor E. Løffler - belig-
gende ved vejen, der fører ned 
til mit hjem. Der var ingen 
børn i Løfflers ægteskab, men 
»professorinden«, som hun al-
tid kaldtes på egnen, fru Ida 
Løffler, f. Jantzen, var søster 
til fru skovrider Johansen, Val-
sølille. Det blev da også nær-
mest hende, der byggede og 
tog sommerophold på »Land-
bo«, medens hendes mands be-
søg som gæst blev af kortere 
varighed.
Der skulle nu bygges, og det 
skulle være billigt. Efter hen-
des udkast lavede far tegning 
og tilbød at bygge det for 
3.000 kr! Huset blev opført i 
bindingsværk med fyrretræs-
stolper, røde mursten og strå-
tag, vist nok kælder under det 
hele. I stueetagen var en stor 
opholdsstue med vinduer til 
tre sider og et mindre værelse 
og uden om det hele en svale-
gang med balustre efter pro-

Lokalhistorisk forening
HISTORIEN OM EJENDOMMEN »LANDBO« PÅ HØEDVEJ 61

fessorens tegning. I loftseta-
gen indrettedes soveværelser. 
Jeg, der nu var i tømrerlære, 
blev betroet dette arbejde, og 
tegningen blev senere i tiden 
brugt bl.a. ved opførelsen af 
en veranda på »Skovlygard« i 
Taastrup. Huset stod nu fær-
digt og havde kostet 3.800 kr. 
Ifølge fremlagte regninger 
dækkede professorinden un-
derskuddet. Mange år senere 
forstærkede far bygningen 
med indvendigt murværk, så 
den kunne benyttes som hel-
årsbeboelse, og det bliver den 
den dag i dag.
Når fru Løffler ikke en del af 
sommeren selv boede herude, 
lejede hun villaen ud til gode 
bekendte såsom generalpost-
direktør Svendsen og andre. 
Men den lejer, som vi i mit 
hjem fik mest berøring med, 
var dog skoleinspektør Ki-
strups, der i flere år var der og 
ikke forsømte den daglige tur 
gennem skovene til Klaresø«. 

H. L. Truelsen.
Ernst Løffler (1835-1911) var 
Danmarks første professor i 
geografi.
H. L. Truelsen var Hans Ludvig 
Truelsen (1875-1958). Han blev 
født og opvoksede i ejendom-
men Høedvej 63, beliggende 
på samme vej som »Landbo«, 
men tættere skoven. Faderen, 
som Truelsen nævner i sin arti-
kel, er tømrer Niels Truelsen, 
en velkendt håndværker på eg-
nen.Truelsen skriver, at hande-

len sker ca. 1892; korrekt dato 
og år er 14/12 1895. Den nye 
matrikel 4d udstykkes fra Aas-
bjerggård, Høedvej 59, som på 
dette tidspunkt stadig er en ar-
vefæstegård under Skjolde-
næsholm Gods. Jordstykket 
handles til en pris af 600 kr. 
(oplysning fra Sv.-Aage Peter-
sen).
»Slottet«. Tømrer Ib Hansen, 
Aunsbjergvej, husker, at huset 
blev restaureret i midten af 
1990’erne. Han stod for reno-
vering af bindingsværket sam-
men med John Hansen og Knud 
Christensen, mens murerne 
Folmer og Poul-Erik Sunekjær 
tog sig af murværket.
Ib husker, at huset blev kaldt 
»Slottet« pga. sit lidt særpræ-
gede udseende. Desuden har 
huset også tilnavnet »Villaen« 
(Sussi Godskesen)
»Belphegor«. Kært barn har 
mange navne – huset har nem-
lig ifølge Claus Teingaard, Aal-
bækvej, også tilnavnet Belphe-
gor. Dette navn er direkte 
inspireret af en serie, som blev 
vist på dansk TV i 1960’erne. 
Serien hed ”Belphegor – spø-
gelset på Louvre”, havde Juli-
ette Gréco i hovedrollen og var 
efter den tids normer en sær-
deles uhyggelig film. Første del 
ud af i alt fire blev sendt lørdag 
24/7 1965. Huset på Høedvej 
skulle have en vis lighed med 
slottet i filmen, deraf navnet.

Venlig hilsen  
Lokalhistorisk Forening for 

Jystrup-Valsølille Sogne
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Nyt fra Søholmskolen

En fredag morgen havde Sø-
holmskolen i Jystrup særligt 
besøg til dagens morgensang. 
Sangskriver og komponist Lin-
da Vilhelmsen havde nemlig 
sagt ja til at komme og synge 
med skolens elever til stor 
begejstring for både elever, 
medarbejdere og flere foræl-
dre, der også mødte op.

Tilbage i marts måned lavede 
Linda et Facebookopslag, hvor 
hun stolt kunne fortælle at 
hendes sang »Når håbet grøn-
nes« er udvalgt til at skulle 
være med blandt sangene, når 
600.000 elever på tværs af 
hele landet skal synge med til 
Skolernes Sangdag. Afdelings-
leder på Søholmskolen Ann Sa-
broe, skrev derefter til Linda, 
at lige præcist dén sang var ny 
sang i den opdaterede morgen-
sang-mappe på skolen og 
spurgte om Linda kunne have 

SANGSKRIVER OG KOMPONIST BESØGER SØHOLMSKOLEN

lyst til at komme på skolen og 
indvie den nye sangmappe og 
lære eleverne den nye sang. 
Linda sagde ja med det samme 
og kunne for øvrigt berette, at 
netop denne sang er skrevet 
for mange år siden i Søholm-
skolens musiklokale.

Så fredag morgen stod den på 
udvidet morgensang, hvor de 
137 elever var i Lindas hule 
hånd. For Linda har en magisk 
evne til at fortælle historier og 
så har hun skrevet nogle af vo-
res favoritter, som er kendt af 
mange skoleelever landet over. 
Planen var: »Vi skal synge de 
fem sange vi kan Linda, og så 
skal vi lære den nye sang – og 
så har du ellers helt fri ram-
mer… du får al den tid du har 
brug for«.

Fem af Lindas sange er allere-
de i det faste repertoire i sang-
mappen: Giraffen Gumle, Hvor 

i himlen er Gud?, Sørøverkon-
gen Jonathan, Danmark er et 
lille land og Når ulvene hyler. 

Linda fortalte, at »Giraffen 
Gumle« blev skrevet til dren-
gen Christian, der for snart 25 
år siden var i Tanzania med 
sine forældre… og så manglede 

Linda 
Vilhelmsen
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Nyt fra Søholmskolen

de en giraf-sang på rejsen. 
Forældrene skrev derfor til 
Linda hjemme i Danmark, og 
på 10 minutter havde hun skre-
vet om giraffen, der er ked af 
at den ikke kan danse vals og 
sangen blev fluks sendt afsted. 
Linda fortalte i en sidebe-
mærkning hvad Christian hed 
til efternavn og tre elever kun-
ne derefter fortælle, at han er 
deres onkel. Linda viste os fag-
ter til sangen og der blev skrå-
let med for fuld hals. 

Sangen om havets skræk Sørø-
verkongen Jonathan var blevet 
til på en indkøbstur til IKEA 
hvor alle 11 vers på impone-
rende vis blev til midt i indkøb 
af møbler. Så midt imellem 

Kallax-reoler og 
Brimnes-senge for-
mede historien om 
Jonathan sig: »En 
stinkende sørøver-
konge med træben 
forelsker sig i Sally 
Skrig og smelter 
hendes hjerte med 
sangstemme, som 
en rigtig smørte-
nor. Linda kunne 
også fortælle, at 
det ikke er noget 
ualmindeligt for 
hende, at sangtek-
sterne sådan pop-
per op i hovedet, 
når hun er på ind-
køb: »Jeg har tit 
stået over køledi-
sken nede i Brug-

sen i Jystrup, og så er der kom-
met sanglinjer til mig. Så er 
det bare om at få nedfældet 
linjerne på noget papir, som 
jeg lige kan finde i tasken, og 
så må jeg tage det frem om af-
tenen væk fra køledisk og ind-
køb«.

En anden sang er skrevet på 
bestilling fra Birgitte, der den-
gang havde en 5. klasse i dansk 
og musik på Søholmskolen. Hun 
savnede en sang om Danmark 
og bad Linda skrive en sang … 
og det gjorde hun da bare. Det 
blev til sangen »Danmark er et 
lille land« som kommer om-
kring både kongehus, Tivoli, 
Olsenbanden og broer. 

Efter at have lært den nye 
sang »Når håbet grønnes« slut-
tedes morgensang af med en 
sang om venskab: »Når ulvene 
hyler«, der blev sunget for fuld 
hals. »Linda har en evne til at 
skrive børnesange, der virkelig 
fænger børnene og som er 
nemme at synge. Vi oplever, at 
børnene er meget glade for 
netop hendes sange. Derfor 
var vi da også særligt begej-
strede for at Linda, ville be-
søge os på Søholskolen i dag, 
og det var også tydeligt at ele-
verne gav den en ekstra tand 
med sangen«, fortæller Ann 
Sabroe.

Linda, som nu er bosiddende i 
Jystrup, har haft sin gang på 
Søholmskolen i mange år, og 
flere elever og forældre stod 
da også klar, da hun trådte ind 
på skolen fra morgenstunden.  
Ud over at Lindas egne – nu 
voksne - børn har gået på sko-
len, har hun gennem tiden haft 
kontakt med flere forældre og 
ansatte bl.a. igennem sin an-
sættelse hos Ringsted Musik-
skole og sin tid som lektor på 
læreruddannelsen i Haslev, så 
det var på mange måder et 
dejligt gensyn. 

Hvis man vil høre Lindas sang 
»Når håbet grønnes« og de an-
dre sange, der skal synges til 
Skolernes Sangdag, kan den 
findes på hjemmesiden for 
Skolernes Sangdag, hvor der er 
link til DRs Børnekor indspil-
ning af sangen. 
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

 5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM 

FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ LISEHØJ 

Søndag den 19. juni kl. 17.00 
- fælles for begge sogne 

Der er  i år friluftsgudstjeneste 
søndag den 19. juni kl. 17.00 
på den skønne Lisehøj med ud 
sigt over gårdsøen og Skjol-
denæsholm. Sammen med 
dygtige musikere rejses et fri-

luftsalter; og med »højt til lof-
tet« er der en unik gudstjene-
ste i smukke omgivelser. Efter 
gudstjenesten er der fælles-
spisning.

Vi vil gerne have en forudbe-
stilling af mad til Bente Øster-
gaard senest den 12. juni på 

telefon eller sms til 20 94 87 
70. Maden er gratis og drikke-
varer kan medbringes eller kø-
bes. Velkommen til gudstjene-
ste i det grønne.                                  

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN 

Onsdag den 10. august  
kl. 17.00 – 18.00.

Konfirmationsforberedelsen 
til konfirmationerne 2022 be-
gynder først efter efterårsfe-
rien, da sognepræsten er på 

studierejse, men der er ind-
skrivning til konfirmationsfor-
beredelsen i Stalden ved Jy-
strup kirke onsdag den 10. 
august kl. 17.00-18.00. Er du 
kommende konfirmand eller 
skal dit barn konfirmeres i år 

2023 i Jystrup eller Valsølille 
kirke, så skal du indskrive dit 
barn ved at møde op i Stal-
den. Inden skoleårets udgang 
vil 6. klasserne på Søholmsko-
len modtage et besøg af præ-
sten. 

Søndag den 12. juni kl. 10.30 
i Jystrup Kirke                                     

Vi kalder det 5-års dåbsjubi-
læum, når vi inviterer til bør-
negudstjeneste for børn som 
er døbt for fem år siden. Det 
er den 12. juni kl. 10.30 i Jy-

strup kirke. Børnegudstjene-
sten handler selvfølgelig om 
dåb, og børnene inviteres 
sammen med alle børn, der 
enten er døbt i Jystrup eller 
Valsølille kirker i 2017 eller 
som er døbt et andet sted i 

2017 og bor i Jystrup og eller 
Valsølille sogne. Efter guds-
tjenesten er der lejlighed til 
at se nærmere på kirken og 
der er lidt at spise og drikke i 
Stalden.
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kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

SOGNEUDFLUGT

Tirsdag den 6. september

En heldagsudflugt til bl.a Birkegår-
dens haver.  

Skal du med på årets sogneudflugt? 
Vi begynder kl. 11.00 fra parkerings-
pladsen ved Jystrup kirke, hvorfra vi 
kører til Birkegårdens haver. Her er 
der rundvisning, og her spiser vi fro-
kost og drikker kaffe. Inden vi vender 
snuden hjem igen besøger vi en nær-
liggende kirke. Der er tilmelding til 
Edith Jensen på tlf. 21 27 92 21 se-
nest den 25. august, og der et be-
grænset antal pladser. Prisen for del-
tagelse er 200 kr. pr. person. 

Velkommen på sogneudflugt! 

HØSTGUDSTJENESTE

Der er høstgudstjenester søndag den 
16. oktober. kl 10.30 i Valsølille kirke 
og kl. 12.00 i  Jystrup kirke med efter-
følgende frokost og amerikansk lotteri 
i Stalden kl. 13.00

Læs mere i næste udgave af Højde-
punktet
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KONFIRMANDLEJR 2022 

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

Forårets konfirmandlejr gik til hytteområdet nær Særløse overdrev. Her blev der valgt konfirma-
tionsord, (det ord som konfirmanderne får læst op ved deres konfirmation), set film og hygget. 
Forberedelserne til palmesøndagsgudstjeneste Jystrup kirke, (som konfirmanderne forestod) 
fandt også sted her. 
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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

Jungsøvej 14
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
 

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
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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 lørdag den 13. august 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.

Præstegården 
Foto af Carsten 
Dyhr-Nielsen.



set & sket
I KIRKERNE

JYSTRUP KIRKE

DÅB
13.03.22 Bertram Marholz
02.04.22 Harald Greve Volden
17.04.22 George Valdemar   
 de Vera Johansen

VIELSER OG VELSIGNELSER 
02.04.22   Line Marcela Larsen  
 og Peter Greve Volden

     

VALSØLILLE KIRKE

VIELSER 
12.03.22  Christina Baun Egholk  
 og Johan Inuk Baun Egholk
                         

KIRKELIGE HANDLINGER

HVAD GØR MAN VED

Dåb, navngivelse og faderskab: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 må-

neder efter barnets fødsel og foretages på www.personregistrering.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 be-

hjælpelig hermed.
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ÅRETS KONFIRMANDER 

Konfirmationerne fandt sted efter redaktionens afslutning, derfor bringes fotos i den næste 
udgave af Højdepunktet.

TAK TIL...

Tak til indsamlere ved Folkekirken Nødhjælps sogneindsamling 2022 søndag den 13. marts.

Tak til gavstrikkerne for deres salg af produkter til fordel for hjælp til ofrene i Ukraine.

Tak til deltagere ved støttemiddagen til for ofrene i Ukraine.

Tak til støttekoncerten ved Jystrupkoret til fordel for ofrene i Ukraine.

Tak til alle bidragsydere og støtter. I alt kom mellem 35.000 og 40.000 kr. ind, som er sendt på 
forskellig vis til Ukraine. 
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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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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 MINIKONFIRMANDER 
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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

www.bedemand-berner.dk



JUNI
Tirsdag  d.  2.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag   d.  5. Pinsedag gudstj. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup. 
Mandag  d.  6. 2. Pinsedag gudstj. kl. 09.00 i Jystrup kirke. 
Søndag  d. 12     Trinitatis søndag dåbsjubilæum i Jystrup kirke kl. 10.30.                                     
Tirsdag  d. 14.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d. 19.  1. s. e. trin. Friluftsgudstj. kl. 17.00 på Lisehøj fælles for begge sogne (se omtale).                                   
Torsdag  d.  23.   Afholdelse af Skt. Hans på Idrætsanlægget. 
Søndag  d. 26.  2. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke.

JULI  
Søndag  d.  3. 3. s. e. trin. kl.  9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Tirsdag  d.  5.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d.  10. 4. s. e. trin. Fælles sommergudstjeneste for begge pastorater i Vigersted   
   kirke kl. 10.30.
Søndag  d.  17. 5. s. e trin. kl. 9.00 i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup kirke med dåb.
Tirsdag  d.  19.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d.  24. 6. s. e trin. kl. 9.00 i Vigersted og kl. 10.30 i Valsølille kirke
Søndag  d.  31. 7. s. e. trin. kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 Kværkeby kirke.

AUGUST
Tirsdag  d.  2.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30. 
Søndag  d.  7.  8. s. e. trin. kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Onsdag  d.  10.  Indskrivning til konfirmationsforberedelse i Stalden kl 17.00-18.00. 
Lørdag  d.  13. Lørdagsdåb i Jystrup kirke kl. 10.30. Konfirmation i Jystrup kirke kl. 12.00.  
Søndag  d.  14.  9. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Jystrup med dåb. 
Tirsdag  d.  16.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.* 
Søndag  d.  21.   10. s. e. trin. kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i  Kværkeby kirke *
Søndag d.  28. 11. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted. * 

SEPTEMBER
Søndag d.  4.  12. s. e. trin. kl. 9.00 i Kværkeby kirke & kl. 10.30 i Jystrup.*
Tirsdag  d.  6.  Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.* 
Tirsdag  d.  6.  Sogneudflugt for Jystrup & Valsølille kl. 11 fra Jystrup kirke (se omtale).
Søndag  d.  11. 13. s. e trin. kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Kværkeby.* 

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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