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REVOLUTIONEN PÅ SKJOLDENÆSHOLM 1848

Christen Jensen blev født den 
24. marts 1814 i Tåstrup, Jy-
strup Sogn. Han blev gift med 
Christiane Larsdatter af Krudt-
huset, som han overtog i fæste 
efter sin svigerfar Lars Persen. 
Christen Jensen var en agtet 
mand og efter datiden en op-
lyst mand. Han var i 12 år valgt 
som medlem af sogneforstan-
derskabet for Jystrup og Valsø-
lille sogne, og han var fører for 
godsets husmænd, da de for-
langte hoveriet på Skjoldenæs-
holm afløst. Christen Jensen 
døde i august 1890. Han for-
talte sin søn Hans Peter en hel 
del om forhold og tildragelser 
fra tidligere tider i Jystrup og 
omegn.

Det var Christen Jensens kæ-
reste emne at fortælle om, 
hvordan han gik i spidsen for 
revolutionen på Skjoldenæs-
holm i 1848. Begivenheden 
fandt sted på følgende måde:

»Christen Jensen ville samle 
alle husmænd på godset og gå 

i spidsen for dem 
alle til herreman-
den på Skjolde- 
næsholm og for- 
dre hoveriarbej- 
det ophævet.

Han gik til nabo- 
en og bevægede  
ham til at gå  
med. Disse to gik  
så til den tredje, 
og ville han ikke gå godvillig 
med, tvang de ham til det. Så 
var de tre mand, de gik videre 
til den fjerde og fik ham med 
på samme måde og således 
fremdeles, til alle husmænd 
på godset var samlede.

Så marcherede de i flok og føl-
ge til godsejeren (de Neerga-
ard) og forlangte ham i tale. 
Han kom også forskrækket 
frem, og Christen Jensen fore-
lagde ham husmændenes for-
dring. Den lød på, at de ville 
ikke gøre en eneste dags hove-
riarbejde mere; de ville betale 
fæsteafgiften i rede penge i  

forhold til det arbejde, som 
fæstebrevet lød på.

Efter nogen parlamenteren 
måtte godsejeren gå ind på 
kravet, og der var idel glæde 
over denne ublodige revoluti-
ons heldige udfald.

To år efter ophævedes hoveri-
arbejdet for hele landet ved 
lov«.

(Uddrag fra »Fra Jystrup Sogn. 
Af H. P. Christensens optegnel-
ser« ved August F. Schmidt. Hi-
storisk årbog Sorø Amt 1939.)

Lokalhistorisk Forening for 
Jystrup og Valsølille Sogne
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ØKOLANDSBY ÅBNER MEDIO 2024

Fællesskabet i Jystrup bliver 
et, som centraliserer sig om at 
opnå en høj grad af fødevare 
selvforsyning og forsyning af 
råvarer fra de mange lokale 
omkringliggende gårde.

Økolandsbyen får adgang til 
en-to hektar landbrugsjord, 
som vil have til formål at for-
syne bofællerne med biodyna-
misk frugt, grønt og kød. Der 
vil i økolandsbyen være økolo-
gisk fællesspisning mandag til 

torsdag, hver uge med mulig-
hed for at arrangere mere 
spontan fællesspisning i week-
enden som det passer. Udover 
fællesskabet om dyrkning og 
madlavning er det kun fantasi-
en der sætter grænsen for, 
hvad man sammen kan dyrke 
af fællesskabsinteresser.

VELKOMMEN NY UDDELER I DAGLI’BRUGSEN I JYSTRUP

Brugsen har fået ny uddeler pr. 
1. august. Han hedder Daniel, 
er 48 år og bor nær Roskilde. 
Han har stor erfaring med 
brugsbevægelsen, og vi håber, 
at I vil tage godt imod ham. An-
dreas stoppede som uddeler i 
slutningen af maj. Han valgte 
efter et sygdomsforløb at finde 
et job tæt på sin bopæl, så han 
kan være mere sammen med 
sin familie.
Vi håber meget, at I vil bakke 
godt op om Brugsen. Det har 
den brug for. Tallene er nemlig 
ikke gode nok, men vi tror på, 
at vi med fælles indsats kan 
vende udviklingen.

En dagligvarebutik er i høj grad 
med til at give en stærk lands-
by – noget alle byens institutio-
ner, foreninger og borgere ny-
der gavn af. Og jo bedre 
butikken har det, jo mere kan 
den give til byen. Sammen-
hængen er klar. Det ved vi fra 
andre byer, som visner, når den 
sidste butik dør. Derfor vores 
opfordring til sammen at passe 
godt på Brugsen, for indkøb i 
butikken er omsorg for vores 
by.
Fra dette skoleår kører vi et 
samarbejde med Søholmsko-
len, hvor børn skal undervises i 
andelstanken. Det glæder vi os 
til at fortælle meget mere om 

i nyhedsbreve og gennem vores 
trofaste kunde Fru Brugsen, 
som har lovet at være på plet-
ten. Kender I hende ikke, kan I 
møde hende på Facebook.
Hvis I har noget på hjerte, kan 
I kontakte os i butiksrådet på 
mail: hejbrugsen@gmail.com. I 
næste uge sætter vi også en 
fysisk postkasse op i butikken 
til samme formål. Vi sætter 
pris på alle former for feed-
back, så skriv endelig. 

De bedste hilsner fra Brugsens 
butiksråd: Hanne Gammelby, 
Per Kronslev, Kathrine Lunds-

gaard, Stef Kock Mogensen, 
Katrine Mow, Lisbet Bang 

Pedersen og Jan Vium
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Sommeren går nu på hæld og 
forhåbentlig har alle nået at 
få en pause. De fleste af os 
nyder at koble fra, men det er 
også dejligt at vende tilbage 
til alle aktiviteterne ikke? Og 
for første gang i et par år be-
høver vi ikke spekulere over 
restriktioner med mere. Det 
er bare at komme i gang! Og 
Jystrup Idrætsforening giver 
den fuld gas dette efterår, så 
kom bare med!

SKT. HANS
Først vender vi dog blikket 
bagud for at minde alle om 
den fede Skt. Hans fest vi hav-
de, også med masser af aktivi-
teter, med sang og med bål-
tale, og et bål, der futtede af 
i en fart! Tusind tak til alle der 
bidrog til, at det blev en suc-
ces: det gælder alle frivillige 
fra forskellige foreninger, der 
alle knoklede med servering 
og oprydning (ingen nævnt, 
ingen glemt, men en varm 
tak). 

AKTIVITETER
Jystrup If har et væld af akti-
viteter, der er ved at starte op 
lige nu, så vi håber du finder 
noget, du synes er spænden-
de. Du behøver ikke være god 
til noget at det, du skal bare 
have lyst. Vi satser på bredde 
og på at have det sjovt, på 
livskvalitet – meen også lidt 
på at konkurrere med ligesin-
dede, det giver lidt ekstra 
motivation og er jo en del af 
have det sjovt, ikke?

BILLARD 
Vi starter i den mere »stille og 
rolige« ende, hvor vi har en ny 
aktivitet på plakaten: Billard, 
hvor vi jo har haft et bord i 
årevis, men ikke noget hold 

man kunne tilmelde sig for at 
være med. Vi satser nu på at 
fra november bliver det mu-
ligt at komme og spille. Vi af-
holder en »event« i november, 
så tjek lige www.Jystrupif.dk 
for nærmere oplysninger i ef-
teråret. Hvis du er erfaren 
billard-spiller, så kan vi godt 
bruge en, der guider nybegyn-
dere. Bare skriv til info@jy-
strupif.dk 

GYMNASTIK
Alle de andre hold starter 
også op som vanligt, for ek-
sempel de forskellige gymna-
stikhold. Gå ind på hjemmesi-
den og tjek hvad vi kan 
tilbyde, og hvis du er frisk, 
f.eks. som forælder, på at 
lede et hold, så bare sig til. Vi 
bakker op med kurser og an-
den støtte. For voksne har vi 
Aerobic om mandage, Ski-vol-
ley samt De seje Mix’er om 
torsdagen (se mere på www.
jystrupif.dk/gymnastik).
Skriv gerne til gymnastik@jy-
strupif.dk 

JYSTRUP IF

bynyt
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TENNIS & PADEL
Er i rivende vækst, hvor ten-
nis har fået en renæssance og 
padeltennis bare vokser og 
vokser. Vi ender jo nok med at 
skulle have en bane til. Med-
lemskontingentet er »delt« 
for tennis og padel, så du spil-
ler bare, hvor du vil (baner 
skal dog reserveres) og vi til-
byder et attraktivt familie-
kontingent (se mere på www.
jystrupif.dk/tennis). Husk at 
du kan spille padel hele vinte-
ren, hvorimod tennisbanerne 
lukkes ned i oktober. Skriv 
gerne til tennis@jystrupif.dk 

FODBOLD
Indenfor fodbold har vi både 
børne- og voksenhold. Også 
her anbefaler vi at du går ind 
på hjemmesiden for at tjekke 
www.jystrupif.dk/fodbold).
Vi kunne godt bruge trænere 
og hold i gruppen mellem U10 
og seniorer, så sig til hvis du 
kan lyst og ideer. Også her 

støtter vi med kurser mm. 
Skriv gerne til fodbold@jy-
strupif.dk. Voksenholdene kø-
rer videre som vanligt. Senio-
rerne spiller i Serie 4 og 
træner tirsdage og torsdage. 
Veteranholdet træner lidt 
mindre regelmæssigt men vi 
har et godt fællesskab og spil-
ler kampe hverdagsaftener. 
Tjek kampplaner på www.jy-
strupif.dk/fodbold. 

CYKLING
Startede op med stor succes 
sidste år, og kører som regel 
onsdage kl. 17 med start fra 
Søholmskolen, men der er 
også andre køretider, som af-
tales blandt medlemmerne. 
Kunne du tænke dig at prøve 
og har du ikke en cykel kan vi 
stille lånecykel til rådighed. 
Der er primært tale om mon-
tainbike-cykling i de lokale 
naturområder. 
Se mere på www.jystrupif.
dk/Cykel-information. 

BRÆTSPIL
Vi har også fået en afdeling 
for brætspil, som mødes hver 
anden onsdag kl. 18.30. Se 
mere på www.jystrupif.dk/
Spil 

LØB
Er du til løb eller til at gå en 
tur sammen med andre så mø-
des både løbe- og gå-hold tirs-
dage kl. 18.00 ved Søholmsko-
len. Også her ville det være 
fint med flere trænere, som 
kan tage sig lidt af nybegyn-
dere indenfor løb. Løb og 
gang sker i det naturskønne 
lokalområde, nogle gange 
med svømning indbygget. 
Skriv gerne til lob@jystrupif.
dk

Vi håber du har lyst til at 
være med. Vel mødt!

Efterårshilsener fra Jystrup 
Idrætsforening Alison,  

Kit og Kurt 

Velkommen til vores arrange-
menter:
  2/9  Ål aften! Stegte ål ad  
 libitum serveret med  
 kartofler samt persille  
 sovs. 349 kr. pr. pers.
  4/9   Årets sidste gratis  
 havekoncert: The  
 Teachers. Kom og nyd  
 Blues musikken i  
 haven.

14/9  Foredrag med Lars  
 Hovbakke: Dronning  
 Magrethe – 50 år på  
 tronen.

19/10  Intim koncert med  
 Søs Fenger.

18/11  Girls Night out!
  

  9/12  Kudskehuset Julefest!
31/12  Nytårs menu – ud af  
 huset.
 

NYT FRA KUDSKEHUSET
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DET SKER I KIRKERNE

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

BABYSALMESANG I JYSTRUP OG VALSØLILLE 

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 16. oktober der 
høstgudstjeneste kl. 10.30 i 
Valsølille og kl. 12.00 i Jystrup 
når høsten er i hus, og derfor er 
kirkerne pyntet. Vi begynder 
med gudstjenester kl. 10.30 i 
Valsølille Kirke eller kl. 12.00 i 
Jystrup Kirke, hvor vi har invi-
teret gæstemusikere. 

Høstgudstjenesterne indledes 
med en procession, hvor børn 
fra ind i kirkerne sognene bæ-
rer »årets høst« ind i kirkerne 
ligesom de nye konfirmander 
bydes velkommen. 

Den søndag forsøger vi at bygge 
bro mellem den gamle traditi-
on med at holde høstgudstje-
neste, hvor vi takker for livets 

oveflod og høst i bred forstand. 
Derfor er der høstindsamling 
som støtter kirkens hjælpear-
bejde/diakoni. Ved høstguds-
tjenesterne denne søndag er 
der tradition for kollekt (ind-
samling). Vi samler i lighed 
med forrige år ind til støtte af 
medicinsk hjælp i El Alto i Boli-
via samt til Jystrup Valsølille 
kirkers sponsorat af et - Matias 
Rivera Segovia - i Bolivia gen-
nem Børnefonden. 

Man er hjertelig velkommen til 
at bidrage til høstkollekten di-
rekte i kirkerne eller ved det 
efterfølgende amerikanske lot-
teri i Stalden, hvor man er så 
heldig at kunne vinde nogle af 
de mange flotte præmier som 

lokale erhvervsdrivende og 
borgere bidrager med. 

Inden det amerikanske lotteri 
er der høstbuffet kl. 13.00 i 
Stalden. Frivillige kommer med 
en ret til den fælles buffet. 
Hvis du vil bidrage, så meld dig 
til Bente Østergaard 20948770. 
Prisen for at deltage i høstbuf-
feten er 125  kr. for voksne, 
mens det er gratis for børn.

Drikkevarer kan købes. Over-
skuddet fra høstbuffeten går 
ubeskåret til høstkollekten.

Alle er hjerteligt velkomne 
– på glædeligt gensyn i 

kirkerne!
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HVAD TROR DU SELV!? - VELKOMMEN I  KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND

ALLEHELGENS MUSIK- & MINDEGUDSTJENESTE 

Søndag den 6. november  
kl. 15.00

Alle Helgen gudstjenesten 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. 

Efterårets kirkehøjskoleafte-
ner handler i år om emnet 
»Hvad tror du selv!?«, om 
hvordan vi i positiv forstand 
kan tale om de værdier vi hvi-
ler på, i stedet for kun at de-
finere os i det negative, »jeg 
er i hvert fald ikke ligesom 
dem eller dem«. 

Programmet: 

1. november 
kl. 19: Lektor i 
dogmatik 
Johanne 

Stubbe Teglbjærg.

17. november 
kl. 19: Teolog 
og religionshi-
storiker 
Liselotte 
Hornemann 
Kragh. 

30. november 
kl. 19: Forfat-
ter Jens 
Christian 
Grøndahl.

Det fuldt beskrevne program 
findes i kirkernes våbenhuse. 

Foredragsrækken afvikles 
over tre aftener i november i 
Haraldsted præstegård. 

Prisen er 40 kr. pr. aften 
inklusiv kaffe og kage. 

Tilmelding er ikke nødvendig 
til disse aftener.

Vi forsøger denne søndag ef-
termiddag i Jystrup at skabe 
en helt unik stemning, hvor vi 
mindes årets døde og begra-
vede i Jystrup og Valsølille 
sogne. Vi har inviteret de to 
sangere Linnea Villen og Julie 
Hjetland som med deres vokal 
og sange om bl.a håb vil bidra-
ge til denne særlige stemning.

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!

Kirkehøjskolen Midtsjælland har nu eksisteret siden 2008 som et samarbejde mellem 
Jystrup-Valsølille, Vigersted-Kværkeby og Haraldsted-Allindemagle sogne. Formålet med 
Kirkehøjskolen er at arrangere foredrag og udflugter m.m. efter højskoleforbillede med 
emner af religiøs, kirkelig, eksistentiel og livsoplysende karakter med gode foredragshold-
ere, der både er fagligt velfunderede og gode formidlere; at skabe mulighed for fordybelse; 
at forkæle med god og vellavet mad og stemning; og gerne belyse emner tværfagligt foruden 
teologisk/kirkeligt
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DE NI LÆSNINGER I JYSTRUP KIRKE 

Søndag den 28. november  
kl. 10.30 i Jystrup Kirke 

I Jystrup og Valsølille er det 
blevet en tradition at indlede 
adventstiden med en særlig 
musikgudstjeneste »De ni 
læsninger« efter anglikansk 

forbillede. Lokale børn og 
voksne vil læse fortællinger-
ne Skabelsesberetningen til 
Jesu fødsel. Elever fra 
musikeskolen i Ringsted 
medvirker. 

Velkommen i kirke!

ADVENTSKONCERT I VALSØLILLE KIRKE 

Søndag den 4. december  
kl. 15.00 - 2. s. i advent 

Adventskoncert  i Valsølille 
Kirke. Læs mere om dette 
senere

MORTENS AFTENSANG & MIDDAG 

Torsdag den 10. november 
Mortens aftensang kl. 18.00 
i Jystrup Kirke & efterføl-
gende middag i Stalden

Vi fejrer Mortens aften for 
Jystrup og Valsølille med 
Mortensaftenssang i Jystrup 
Kirke onsdag den 10. novem-
ber kl.18.00 & efterfølgende 
middag i Stalden. 

Prisen for middagen er 175 
kr. for voksne og 75 kr. for 
børn. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til middagen er senest tirsdag den 3. november og 
bedes rettes til Bente Østergaard på mail: jensbente@pc.dk 
eller tlf. 20 94 87 70. Velkommen i Jystrup Kirke og Stalden.
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LUCIA – GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE 

Tirsdag den 13. december kl. 17.00   
er der spaghetti-lucia-gudstjeneste, 
når 2. klasse fra Søholmskolen går 
Lucia i Jystrup kirke. 

Gudstjenesten er målrettet de mind-
ste i 3-7 årsalderen, 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-spaghettigudstjene-
ste. 

Det koster 40 kr. at spise med. 

GRØN KIRKE & BAGERUMSMARKED

Søndag den 25. september  
kl. 11.00

Vi kalder det bagerumsmarked 
når der d. 25. september er 
marked på gårdspladsen foran 
Stalden ved Jystrup præste-
gård. 

Ryd op i dine gemmer og find 
ting og sager og sæt dem i 
cirkulation igen i stedet for at 
smide dem ud ved at sælge 
dem direkte fra dit bagage-
rum, din ladcykel, et tæppe 
på jorden eller et lille bord, 
du selv medbringer. Det er en 
win win for dig og miljøet.

Aktiviteten »Grøn kirke & 
bagagerumsmarked« er 
arrangeret af Aktivitetsudval-

get under Jystrup og Valsølille 
kirker, som gennem en del år 
har arbejdet med projekter 
under Grøn Kirke.  

Bag Grøn Kirke står Grøn 
Kirke-Gruppen under Danske 
Kirkers Råd der giver inspira-
tion til, hvordan kirker, 
menigheder, organisationer og 
enkeltpersoner kan sætte 
klima og miljø på dagsorde-
nen.

Program
Kl. 9.00 Gudstjeneste ved 
Jens Vollmer i Jystrup Kirke.

Kl. 10.00 Udpakning og opstil-
ling af markedet må begynde

Kl. 11.00 Bagagerumsmarke-
det åbner.

Jystrup og Valsølille kirke 
sælger kaffe og kage og 
overskuddet går ubeskåret til 
kirkens hjælpearbejde. 
Gavstrikkerne sælger deres 
strikkede og hæklede ting.

Lokalhistorisk forening sælger 
foreningens udgivelser om 
lokalhistoriske emner i og 
omkring Jystrup og Valsølille.
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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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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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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 en af kirkerne efter behov. Næste lørdagsdåb er den 1. oktober kl. 10.30 i Jystrup Kirke 

eller den 12. november samt den 10. december i Jystrup eller Valsølille Kirke. Kontakt sognepræ-
sten 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

VALSØLILLE KIRKE

DÅB
11.06.22 Sejr Benee Bredo            

VIELSER 
02.07.22 Camilla Bille Rüdiger
 & Jonas Bille Rüdiger                    
23.07.22 Jeanette Rassow Nielsen        
 & Lasse Culmbach Jørgensen   

KONFIRMEREDE
13.05.22 Victor Kristiansen

KIRKELIGE HANDLINGER
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KONFIRMATIONER I JYSTRUP OG VALSØLILLE

JYSTRUP KIRKE

DÅB
05.06.22 Leopold Mojica Gyldenkærne                           
17.07.22 Emilie Malling Lilholm Larsen
13.08.22 Emilie Lavlund Hansen
13.08.22 Malte Holmen Emde
14.08.22 Melina Meldgaard
14.08.22 Nadia Dilling Hansen

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER 
06.06.22  Else Yding Bruun Simonsen        
06.07.22  Jytte Petersen    
10.08.22  Kristine Emilie Bruhn Eggers

KONFIRMEREDE
15.05.22 Mia Falkenløve Lausten
 Noah Brøndum-Nielsen
 Victor Valdemar Grinde Oxenbøll
 Esben Salling Hansen
 Olivia Friedel Mohr

 Astrid Krogdal Nøhr
 Johanne Barnstein Segner
 Olivia Nielsen-Seibak
26.05.22 Bastian Qvistgaard Westhoff
13.08.22 Jonas Nordmark Østergaard
 Caroline Nordmark Østergaard   
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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 sam-

tale 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 sam-

tale, og det kan foregå i præstegården, 

hjemme eller på sygehus eller pr. mail til 

lskr@km.dk

I ØNSKES
ALLE STORT 
TILLYKKE
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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



SEPTEMBER
Tirsdag d.  6. Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30*
   Sogneudflugt for Jystrup & Valsølille kl. 11.00 fra Jystrup Kirke
Søndag d. 11.  13. s. e. trin. kl. 09.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Kværkeby*    
Søndag d.  18.  14. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille og kl. 10.30 i Vigersted* 
Tirsdag  d. 20. Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30* 
Søndag  d.  25.  15. s. e. trin. kl. 9.00 i Jystrup & kl. 10.30 i Kværkeby?*      
   Bagagerumsmarked kl. 11.00 (se omtale)

OKTOBER  
Lørdag  d.  1.  Lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup Kirke*
Søndag d.  2.  16. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille & kl. 10.30 i Vigersted*
Tirsdag  d.  4.  Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30 
Søndag d.  9.  17. s. e. trin. kl. og kl. 9 i Kværkeby & kl. 10.30 i Jystrup*
Søndag  d. 16.  18. s. e. trin. kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Valsølille Kirke -     
   kl. 12.00 Høstgudstjeneste i Jystrup Kirke & kl. 13.00 Høstbuffet i Stalden 
Tirsdag  d. 18.  Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30* 
Søndag  d.  23.  19. s. e. trin. kl. 9.00 i Vigersted Kl. 10.30 i Valsølille 
Søndag d.  30. 20. s. e. trin. kl. 9.00 i Valsølille Kirke og kl. 10.30 i Jystrup Kirke med dåb

NOVEMBER
Tirsdag  d.  1. Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30 
Tirsdag d.  1. Kirkehøjskole i Haraldsted præstegård kl. 19.00 (se omtale)
Søndag d.  6.  Allehelgens musik og mindegudstjeneste i Jystrup Kirke fælles for begge kirker   
   i skumringen kl. 15.00 (se omtale) 
Torsdag d.  10.  Mortens Aften kl. 18.00 i Jystrup Kirke (se omtale)
Lørdag  d.  12.  Mulighed for lørdagsdåb kl. 10.30 i Jystrup eller Valsølille Kirke  
Tirsdag  d.  15. Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30 
Tirsdag d.  17.  Kirkehøjskole i Haraldsted præstegård kl. 19.00 (se omtale) 
Søndag  d.  13.  21. s. e. trin. kl. 9.00 i Kværkeby og kl. 10.30 i Jystrup Kirke 
Søndag d.  20.  Sidste søndag i kirkeåret kl. 9.00 i Valsølille Kirke* og kl. 10.30 i Vigersted* 
Søndag  d.  27.  1. s. i advent kl. 10.30 De ni læsninger i Jystrup Kirke (se omtale) 
Onsdag  d. 30.  Kirkehøjskole i Haraldsted præstegård kl. 19.00 (se omtale) 

DECEMBER
Søndag  d.  4.  2. s. i advent kl. kl. 9.00 Kværkeby og kl. 10.30 i Jystrup
    kl. 14.00 Adventskoncert i Valsølille Kirke 
Tirsdag  d.  6. Gudstjeneste på plejecenter Ortved kl. 10.30 
Lørdag  d.  10.  Mulighed for lørdagsdåb i Jystrup eller Valsølille Kirke kl. 10.30
Søndag  d.  11.  3. s. i advent gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup Kirke og kl. 10.30 i Valsølille Kirke
Tirsdag  d.  13.  Lucia-spagettigudstjeneste for de mindste i Jystrup Kirke kl. 17.00 

tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE 

ID-nr.: 46879
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