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Nyt fra SFO & skole
VELKOMMEN TIL 0. KLASSE
Så blev det endelig første
skoledag og nogle elever var
mere spændte end andre. Det
var nemlig spirebørnene, som
nu skulle være 0. klasse på
Søholmskolen. De blev modtaget i skolegården af børnehaveklasselærer Kirsten, pædagoger, skoleledelse og ikke
mindst alle 6. klasserne, som
stod klar med flag og smil.
Hver elev i 0. fik en ven fra 6.

klasse, som fulgte de
nye elever ind til deres
plads i deres nye klasse.
Stort velkommen fra os
alle til både nye børn og
voksne.

TUR TIL SOMMERLAND SJÆLLAND I SOMMERFERIEN
»Super god tur«, siger Sarah.
»Det var hyggeligt at de voksne var med. Det var nytteløst
at vi lige var kommet tørre ud
efter en tur i badeland, og så
begyndte det at regne«.
Thor fortæller om badelandet: »Jeg kunne ikke lide
badelandet….det var lidt for
vildt. Men altså noget af det

var faktisk fedt – der hvor der
var lavt vand og der ikke var
rutsjebaner. Jeg prøvede også
en skildpadde i vandet – det
var sjovt!«
»Jeg synes det var en meget
hyggelig tur og jeg kunne
godt lide de vandrutsjebaner
jeg godt måtte prøve. Jeg synes også at svævebanen var

rigtig sjov, fordi man var højt
oppe og den kørte baglæns.
Cowboy-afdelingen var rigtig
skæg og så var det en god souvenirbutik« fortæller Gry og
flere af de andre børn.
Så alt i alt en fantastisk tur
for både børn og voksne – en
tur fyldt med god stemning og
sjove oplevelser.

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (ugerne 10, 23, 36 og 49).
af foreninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på 		
www.jystrup-net.dk. Fotos: Lars Storm Kristensen. Forsidefoto - baggrund: Steen Uffe Jørgensen
Redaktion dette nr. Ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45.
Kasserer: Annelise Hansen tlf. 57 52 80 67, annelise.hansen.ah@gmail.com
Annoncer: Lars Storm Kristensen, lskr@km.dk
Annoncer optages i 1/6-side og 1/3-side til 440 kr., 880 kr. og 1.760 kr. pr. november 2015 (dvs. 4 blade).
Priserne indeksreguleres bagud hvert år.
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 22. JANUAR 2019. DER OMDELES I UGE 10 FRA DEN 5. MARTS.
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Nyt fra SFO & skole
NY AFDELINGSLEDER I SKOLE OG SFO
Onsdag den 1. august tiltrådte
Ann Sabroe som ny afdelingsleder for skole og SFO på
Søholmskolen.

Da hun sammen med skoleleder Flemming dækker både
skole og SFO, vil hun være at
finde på skolekontoret om for-

middagen og i SFOen om eftermiddagen.

DYRSKUE
I 4. klasse har vi haft dyrskue
d. 27. august.
Vi lavede videoer og der var
en, som lavede en fin fagbog.

Det var 4. klasse selv, der havde ønsket, at de skulle lave
dyrskue
Hilsen 4. klasse

Vi havde små boder, hvor man
se vores dyr. Videoerne stod
på nogle borde indenfor i gangen. Der var rigtig mange,
der kom og kiggede og havde
fornøjelse af det. Der var ret
mange hunde og kaniner og
lidt høns. En af hundene kunne man få lov til at gå med i
snor. Den hed Beta.
Det tog ca. to uger for 4. klasse at forberede dyrskuet. Det
hyggede de sig meget med.

LÆS HØJT PÅ ORTVED PLEJECENTER
Onsdag d. 5. september var
Alma, Silja, Rosalina og Vigga
fra 6.B. på besøg på Ortved
Plejecenter, hvor de skulle
læse historier for de ældre
beboere.
Pigerne fik hver en lille gruppe, der lyttede til oplæsning

af forskellige H.C Andersen-klassikere. Beboerne
udtrykte
efterfølgende
stor begejstring for pigernes besøg.
Besøget blev afsluttet med
en sodavand i kantinen.
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Nyt fra SFO & skole
6.B HJALP KOMMUNEN MED UNDERSØGELSE
Onsdag d. 29. august hjalp 6.B
kommunen med at sortere, måle
og veje fisk ved Skjoldenæsholm
Gårdsø. Grunden til at fiskelivet
skulle undersøges var, at Miljøstyrelsen har udpeget 24 søer på
landsplan, som forundersøges for
at finde ud af, hvad der skal til for
at forbedre søens miljøtilstand.
Søen er helt grøn, og forhåbentlig kan den blive klar igen, hvis
den naturlige balance genfindes.
Formiddagen blev afsluttet med sodavand og kage som tak for
hjælpen, samt en opvisning i, hvordan biologerne fanger fisk
med strøm - til stor begejstring for eleverne.

KOR FOR 3. - 5. KLASSE
Godt 20 børn mødes hver
tirsdag eftermiddag til glad
sang og sjovt fællesskab, når
der er kor i musikhuset på
Søholmskolen.
Til kor bliver der sunget enstemmigt og flerstemmigt
sammen, også arbejde med
mange andre ting bl.a. stomp
og bevægelse. Der er allerede
planer om flere koncerter og

indslag – også udenfor skolen.
Flere af eleverne fra 3. klasse fortæller: Vi synger gode
sange. Det er rigtig sjovt og
vi skal lære nye sange som fx
Giv mig håb Joanna og Næste
sommer. Lærerne er Lærke og
Marianne og de er rigtig gode
og søde. Det er virkelig fedt!
Man synger både kanon og
øver »Do re mi fa so« (skala)
og vi laver også bevægelse.

Vi får cafémad i Madkundskab. Det er det vi godt kan
lide ved kor.

VIRKSOMHEDSPRAKTIKANT
I SFO har vi fået en virksomhedspraktikant. Hun hedder
Anja og er lige nu i SFO1 hver
dag fra 12.55-15.30. Hun er
god til kreative idéer og den
første uge er da også gået
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med at være kreativ med børnene. Anja er om formiddagen på skolens kontor. Vi har
glæde af Anja frem til midt i
december.

5

JYSTRUP IF - MIDT I DET GRØNNE
Ja sådan lyder Jystrup IF’s nye
slogan – som beskriver foreningen rigtig godt! Jystrup If
synes nemlig, at vi ligger super attraktivt omgivet af skov
og flot natur. Vi har netop indkøbt flotte grønne trøjer, der
matcher vores grønne farve
og slogan, til alle de frivillige
trænere, så vi nu bliver mere
synlige i vores lokalområde.
Måske du allerede har set os
på din vej?
Samtidig vil vi gerne hylde vores frivillige, som lægger rigtig mange kræfter i at tilbyde
motion til alle byens borgere
om det være løb, fodbold,
tennis, gymnastik eller nogle
af de andre mere praktiske
opgaver, der skal udføres for
at få en forening til at køre
rundt. Vi arbejder på en fest
for alle dem, som inden for
de sidste ca. 3 år har brugt
egen tid og ressourcer på at
gøre noget for andre, for fællesskabet og for Jystrup. Uden
jer kunne Jystrup IF ikke eksistere! Så stort TAK til jer!
Så er en ny gymnastiksæson
2018/2019 skudt i gang og i
Jystrup IF tilbydes følgende
hold: Aerobic Fitness, mandage kl. 19.15.-21.00. Holdet
hvor alle over 15 år er velkommne. P.t. er det primært
kvinder der træner – men
ALLE er velkomne. Kom ned
i gymnastiksalen og prøv det,
måske er det noget for dig? Vi
træner til og med maj måned.
Ski-volley, torsdage kl. 20.00
til 21.30. Holdet er for alle
(p.t. er det primært mænd
der træner – men ALLE er velkomne). Der startes med god
opvarmning i form af cirkel-

træning, så spilles der volley-ball og afslutningsvis kan
man købe en bajer for en flad
5’er. Der trænes frem til start
april.
De Seje Mix’ere, torsdage
kl. 18.30 – 19.45. Holdet er
for damer og mænd, som til
glad musik ønsker at bevæge
sig, være aktive, få pulsen
op, styrke- og balancetræne
muskler samt grine, hyggesnakke og have det rart bagefter.
Børnehold, ikke programsat endnu. Men der arbejdes
ihærdigt på at få et hold op at
stå for de mindste til opstart i
januar, hvor det gælder om at
få motionen ind via forskellige lege og sjove aktiviteter.
Hold øje med vores facebookside www.facebook.com/jystrupif og husk at »like« den
så du får de nyeste opdateringer fra os.
Pst!!! Man kan sagtens starte
midt i en sæson – i Jystrup IF
er der nemlig mulighed for at
betale halvt kontingent.
Løb, tirsdage kl. 18.00. Løbere mødes i skolegården v/
Søholmskolen til fælles opvarmning. Og der løbes hele
året rundt. Jystrup IF’s billigste hold. En flad 50’er for
et helt år. Kom glad – alle kan
være med!
FODBOLD
Sæsonen er ved at være slut
– men hold endelig øje med
Jystup.if på vores hjemmeside eller på facebook.
FLERE BØRNEHOLD???
Jystrup IF vil ENORMT gerne
kunne tilbyde noget mere til
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vores børn, så de kan dyrke
motion i deres nærområde.
Men vi har desværre meget få
trænere i år. Vi mangler trænere til både tennis til næste
sæsonopstart og til gymnastik
(evt. opstart januar eller næste sæson 2019/2020) og også
trænere til de større børn I
fodbold. Så har du lyst til at
træne et hold i f.eks. mindfulness, yoga, karate, tennis,
fodbold eller f.eks. springgymnastik, så skal du være
inderligt velkommen. Eller
måske kender du et ungt menneske, som selv har dyrket
sport og som nu gerne vil give
noget videre til den næste
generation af børn i Jystrup,
så prik lige til dem og fortæl
dem, at det ser super positivt
ud på CV’et når man har haft
et frivilligt arbejde – det er
noget arbejdsgiverne ofte anerkender. Jystrup IF tilbyder
uddannelse igennem bl.a. DGI
og vi har også mentorordninger, så alle bliver ordentlig
klædt på til opgaven.
Find en team-leder på vores
hjemmeside www.jystrupif.
dk/kontakt - så vil de hjælpe
dig i gang.
De bedste hilsner fra
Jystrup IF – midt i det grønne
Søs, Alison og Lasse

kirkenyt
I KIRKERNE
DET SKER I KIRKERNE

1. SØNDAG I ADVENT
De ni læsninger i Valsølille
kirke søndag den 2. december kl. 10.30. I kirkerne Jystrup og Valsølille er det blevet en tradition at indlede
adventstiden med en særlig
musikgudstjeneste »De ni læs-

ninger« efter anglikansk forbillede. Denne søndag vil
lokale børn og voksne læse
fortællingerne fra Skabelsesberetningen til Jesu fødsel.
Velkommen i kirke!

NØDDEKNÆKKEREN OG ADVENTSEVENTYR
1. s. i advent - søndag den
2. december kl. 15.00 i Jystrup Kirke
Der er eventyr for hele familien, når Nøddeknækkerens
tekster forvandler virkeligheden til ren magi i Jystrup
kirke. Med afsæt i Hoffmanns
eventyr og Tchaikovskys musik fremfører skuespiller Nis
Bank-Mikkelsen og guitar/
fløjte duoen »Villén & Sjølin«
det verdenskendte værk i en
eksklusiv forestilling.
Der er ingen jul uden Nøddeknækkeren, en sand klassiker,

der emmer af eventyr og magi
for børn og deres familier.
Dansende snefnug, gigantiske
juletræer, yndige sukkerfeer,
tindrende barneøjne, valsende blomster, frække mus og
meget mere.
Nis Bank-Mikkelsen vil med
sin landskendte, dybe, bløde
stemme læse eventyret op
mens alle de kendte melodier
bliver spillet i helt nye arrangementer for guitar og fløjte.
Nøddeknækkeren er en musikalsk oplæsning for hele
familien, fremført af nogle
af landets bedste klassiske

musikere og en fremragende
og hysterisk intelligent skuespiller. En forestilling du ikke
vil gå glip af i juletiden - til
enhver, der har barnetroen
intakt – og til alle os, som elsker jul.

ADVENTSHYGGE OG JULEKNAS MED JYSTRUPKORET« & EJBYKORET
Onsdag den 12. december
kl. 19.30 er der koncert med
Jystrup aftenskoles kor »Jystrupkorret samt Ejbykoret
i Jystrup kirke og efterfølgende juleknas og fællessang
i Stalden hvor der serveres
kaffe og kage.
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Begge kor er til daglig under
ledelse af Tatiana Gudnæs.
Det koster 35 kr. at deltage
for alle, der ikke er med i et
af de to kor.
Velkommen i Jystrup
kirke og i Stalden.

JYSTRUP IF
- en del af Et Aktivt Jystrup

Jystrup Idrætsplads | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | sport@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk

FRISØR m/k
KLIP · KRØL
& FARVE
til
HAM og HENDE

Ebba Hansen
Hovmarksbakken 7, Jystrup
Tlf. 21 92 49 42

Jørgen Nielsen
Enghusene 2
4174 Jystrup
www.yogastien.dk
Mobil 40 33 86 66

Åbent hver
mandag & onsdag

62 20 29 31
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•
•
•
•
•

Genoptræningsafdeling
Idrætsklinik
Chokbølgebehandling
Fodscanning / Indlægssåler
Manuel terapi

Annonce

v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi.dk
Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40
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- i Gaudi
- Dame - Herre - Børn
- Klip
- Farve
- Reflekser/striber
- Permanent
- evt. hjemme hos dig
(gangbesværede)

Tidsbestilling

20 28 77 87
Åben efter aftale
Mandag - Onsdag - Fredag
v/ Marianne Saltoft
Ålbækvej 1
4174 Jystrup
10

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Farendløsevej 70 . 4100 Ringsted
E-mail: fletscher-larsen@os.dk

Ø S TA G E R G A A R D
Østagergaard er en økologisk og social virksomhed, hvor vi dyrker og forarbejder landbrugsprodukter.
Vi står for helhed, mening og kvalitet, for den enkelte og fællesskabet. Et bæredygtigt og værdigt liv for alle.
Østagergaard dyrker korn og sælger stenmalet mel og brød fra
eget bageri og gårdmølleri. Mel og brød kan købes i Dagli´
Brugsen i Jystrup eller bestilles.
1 kg sigtet spelt, øland eller dacke •1 kg groft spelt, øland, eller
dacke • 1 kg fuldkorns Purpur hvede •1 kg fuldkorns Rugmel •
1 kg Midsommerrug • 1 kg knækket rug eller Purpurhvede •
Honningsaltbrød • Rugbrød • Ugens brød
Brød bages torsdag og kan købes i Dagli´ Brugsen i Jystrup.
Slettebjergvej 21 | 4174 Jystrup | tlf. 52 26 61 00 | post@oestagergaard.dk | www.oestagergaard.dk

Murerfirmaet
Roneklint
v/ Thomas Soubak
Murer og ovnsætter
Skjoldenæsvej 36. 6
4174 Jystrup

Tlf. 2425 6837

Mail: soubak@mailme.dk
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Husk at
ha
for den e ndle i Brugsen,
r ikke en
selvfølge
.

Jystrup
Aalbækvej 1 · 4174 Jystrup
Tlf. 57528019 · Fax 57528586 · SE-nr. DK 7021 4318 · Giro 410-4951

NYBYGNINGER
OMBYGNINGER
TILBYGNINGER
REPARATIONER
- ALT I MURERARBEJDE UDFØRES

REGERUPGÅRD,
VALSØMAGLEVEJ 117

KIM LARSEN 4174 JYSTRUP

TELEFON 57 60 06 19 BILTLF. 21 25 06 19 TELEFAX 57 60 06 17
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JYSTRUP AKTIVITETSHUS

DOF Foreningen Jystrup Aftenskole
v/ Gurli Jakobsen
Medlem
Enghusene 117
Et aktivt af
4174 Jystrup Midtsj.
Jystrup
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: gurli.jakobsen@mail.dk

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 · Christina Olse · tlf. 51 96 09 93
Jystrup IF · Morten Kristiansen · tlf. 40 43 80 21
Jystrup IF · Peter Slott · tlf. 57 52 85 42
Jystrup IF · Lasse Bremer · tlf. 29 62 52 02

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.

Jystrup Aktivitetshus | Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup
hus@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk/huset

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.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

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
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GAUDI-GALLERIET
»
»
»
»
»
»
»
»

Kunst - Musik - Foredrag
Åben: Lør-Søn 12-17

Nyheder
Aktivitetskalender
Handel og erhverv
Lokal information
Foreningsnyt
Kulturnyt
Egnshistorie
Få gratis e-mail adresse

Salg af: Tegneserier fra G.Floy Studio.
Se: www.gfloystudio.com
Tasker m.m. fra et miljøprojekt i Indien.
Se: www.helligko.com
Leje af galleriet er muligt:
Plads til ca. 50 gæster.
Ring og hør nærmere!

Klik ind på...

Ålbækvej 1, 4174 Jystrup, tlf. 23 315 193
www.gaudi-galleriet.dk

www.jystrup-net.dk
Stedet for, med og om alle os i Jystrup og omegn

•
•
•
•

Personlig træner
Individuel træning
Holdtræning
Sundhedstests
• Blodtryk, kondital, hofte-taljemål, fedtprocent og BMI
v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi
Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40
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kirkenyt
I KIRKERNE
DET SKER I KIRKERNE

LUCIA – GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE
Torsdag den 13. december
kl. 17.00 er der spagetti-luciagudstjeneste, når 2. klasse
fra Søholmskolen går Lucia i
Jystrup kirke. Gudstjenesten
er målrettet de mindste i 3-7
årsalderen, men forældre
bedsteforældre og ældre sø-

skende er naturligvis også velkomne. Efter gudstjenesten
er der spagetti for store og
små i Stalden, og derfor kalder vi det Lucia-spagettigudstjeneste. Det koster 20 kr. at
spise med.

LOKALVOKALERNE SYNGER VED GUDSTJENESTEN 3. SØNDAG I ADVENT
Kom til debut med lokalvokalerne som er Jystrup og Valsølilles nyeste kor. Jystrups
nye Gospel og alt muligt kor
Lokalvokalerne synger hver

onsdag aften i Stalden og
medvirker for første gang op
under jul i Jystrup kirke, når
de medvirker ved gudstjenesten 3. s. i advent søndag

den 16. december kl. 10.30.
Koret ledes til dagligt af Line
Asta Wilkens-Lintrup.

GUDSTJENESTER I JUL – NYTÅR – HELLIG TRE KONGER
Julen i Jystrup og Valsølille
byder traditionen tro på mange gudstjenester, og selvom
den ikke varer til påske, så
er jul i kirkeåret perioden fra
juleaftensdag til hellig tre
kongers aften den 5. januar.
Her er et overblik over julens
gudstjenester i Jystrup og Valsølille:
Juleaftensdag d. 24. dec.
Kl. 11.00 på Plejecenter Ortved kl. *13.30 & *16.30 i Jystrup kirke samt kl. 15.00 i
Valsølille kirke.

Juledag d. 25. dec.
kl. 9.00 i Jystrup kirke og 		
kl. 10.30 i Valsølille kirke.
2. juledag d. 26. dec.
kl. 9.00 i Valsølille kirke og
kl. 10.30 i Vigersted kirke*

nødsaget til at henvise kirkegængere til senere gudstjenester eller til Valsølille kirke kl.
15.00.

* Bemærk venligst!
På grund af den store søgning
til julens gudstjenester og på
grund af brandregulativerne
for vore landsbykirker skal
det oplyses, at der et begrænset antal pladser, og at vi
af sikkerhedshensyn kan blive

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

lingen under julens gudstjenester samler ind. Man kan
deltage i indsamlingen med et
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kontant bidrag i indsamlingsbøsserne eller ved at anvende
MobilePay. På forhånd tak for
alle bidrag!

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

CHAMPAGNEGUDSTJENESTE I JYSTRUP KIRKE OG I VALSØLILLE KIRKE
Vi begynder nytårsfejringen med en festlig nytårsgudstjeneste i kirkerne. I Jystrup og Valsølille
kirker holder vi hvert år nytårsaftengudstjeneste, i år er det en lille kort og stemningsfyldt gudstjeneste, hvorefter der er mulighed for at ønske hinanden godt nytår i våbenhuset
over et glas »bobler« deraf navnet »Champagnegudstjeneste « og selvom vi nøjes
med billigere dråber er det med tiden blevet en fin og velbesøgt tradition i kirkerne. Men der er stadig plads til flere, og vi vil så gerne ønske dig et godt nytår,
så velkommen i kirke! Der er champagnegudstjeneste i Jystrup kirke kl. 13.30
og i Valsølille kirke kl. 15.00.

BACH OG BIBELEN – BUD TIL TIDEN NYTÅRSKONCERT - 27. JANUAR KL. 15
Vi kalder det nytårskoncert i
Valsølille kirke men det er et
vekselspil mellem Bibelens
ord og musik af Johann Sebastian Bach, når skuespiller
Ditte Gråbøl fremfører tekster
fra de fire evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller
de tilhørende værker af Bach.
Teksterne gengives fortællende for at give en fornemmelse
af, hvordan man i de allerældste menigheder genfortalte
de bibelske hændelser – før
de blev skrevet ned. Teksternes indhold bliver nærværende og vedkommende på en
anden måde, end når de blot
læses op.Et af resultaterne af
Luthers arbejde i 1500-tallet
var oversættelsen af Bibelen
til modersmålet. Den effekt,
det gav, da evangeliernes beretning om Jesu liv kunne fortælles på et forståeligt sprog,
vil vi gerne give et indtryk
af.Hertil kommer så Bachs
musik, som er inspireret af
både de lutherske salmer og
de bibelske tekster – og som
føjer sig ind imellem tekster-

ne og uddyber dem. Man lytter til musikken på en anden
måde, når man har den bibelske beretning i baghovedet –
og teksterne bundfælder sig
på en anden måde, når man
hører musikken.
Ditte Gråbøl – er uddannet på
Skuespillerskolen ved Aarhus
Teater 1984 og var ansat ved
Aalborg Teater 1984-90, inden
hun fortsatte sin karriere ved
Det kgl. Teater og siden
ved samtlige københavnske teatre. Hun har endvidere medvirket i tvsatire, tv-serier og film,
bl.a. »Oh happy Day«,
»Lykkevej« og »Lotto«.
Ditte Gråbøl har også
medvirket i flere revyer, bl.a. Cirkusrevyen,
Tivoli Revyen og Nykøbing F. Revyen.
Sven Verner Olsen –
blev som 12-årig ansat
som organist ved Haraldsted Kirke og blev
uddannet først hos
Finn Viderø,
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siden på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han
debuterede fra solistklassen
1992. Siden har han haft en
omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist samt som
cembalist i de store oratorier.
Sit daglige virke har han som
organist i Jesuskirken i Valby
og som lærer ved Sjællands
Kirkemusikskole.
Der er gratis adgang.
Velkommen i kirke.

kirkenyt
I KIRKERNE
DET SKER I KIRKERNE

MUSIK- OG AFTENGUDSTJENESTE MED NORNA

Den lokale middelalder trio
Norna medvirker ved Helligtrekongers aftensang den
5. januer i Jystrup kirke kl.
19.00. Hellig tre konger er

formelt set afslutningen på
julen og indledningen til hellig tre konger-tiden i kirken.
Oven i beretningen om de tre
vise mænd og salmen »Dejlig
er den himmelblå« har vi inviteret den lokale trio Norna
som spiller nordisk folkemusk
med en lyrisk tone. Ensemblet
består af Nanna Beth Kong-

levoll, Maria Franzen samt
Maria Ojantakanen med henholdsvis norsk svensk og fisnk
baggrund. Deres repetoire
spænder over et bredt udsnit
af nordisk middelalder danse
og folkemusik. Efterfølgende
byder menighedsrådet på kaffe og kringle i stalden.
Velkommen i kirke.

MINIKONFIRMANDERNE BEGYNDER TORSDAG DEN 31. JANUAR
Jystrup-Valsølille kirker udbyder »indledende konfirmationsforberedelse « dvs. et
minikonfirmandforløb for alle
elever i 3. klasse torsdag eftermiddag i vintermånederne
frem til afslutningen i kirken
ved Maria Bebudelse søndag
den 7. april. Den indledende
konfirmationsforberedelse er
en slags konfirmationsforberedelse i miniformat dvs. tilpasset de 9-10-årige, derfor
kalder vi den minikonfirmand.
Igennem forløbet får minikonfirmanderne lov til at komme
tæt på nogle af kristendommens og livets store spørgsmål
noget, som man måske ikke
har så mange muligheder for

til daglig hverken i skolen eller
derhjemme. Der arbejdes med
de kristne grundfortællinger,
børnesalmer, lege, kreative
aktiviteter m.m. Børnene hentes efter skoletid på Søholmskolen og det hele foregår i
Stalden og i Jystrup kirke. Vi
begynder torsdag den 31. januar. Minikonfirmandhjælpere
er Kirsten Frederiksen og Rie
Møller kirkens organist Hanne

Andersen samt sognepræst
Lars Storm Kristensen. Hele
forløbet afsluttes ved en særlig familiegudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne medvirker i Jystrup kirke søndag den
7. april. Herefter er der fernisering og en lidt til ganen i
Stalden ved Jystrup kirke. Elever i 3. klasse vil modtage en
folder med tilmeldingsblanket
lige efter jul.

KYNDELMISSE LYSGUDSTJENESTE I JYSTRUP KIRKE
Kyndelmisse betyder kandelabermesse altså lysmesse og
det fejrer vi med en aftengudstjeneste den 2. februar

kl. 19.30 i Jystrup kirke. Ved
kyndelmisse medvirker konfirmanderne, idet de bærer lys
ind i kirken. Desuden er der
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dåb af de konfirmander som
endnu ikke er døbt.
Velkommen til lysmesse
i Jystrup kirke.

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

FASTELAVN FOR STORE OG SMÅ
Der er igen i 2019 fastelavnsfejring for børn og voksne søndag den 3. marts.
Det arrangeres i et samarbejde mellem spejderne, kirkerne, og Dagli´Brugsen. Vi
begynder hos spejderne kl.
10.30 ved Aktivitetshuset og
går herefter i fastelavnsoptog

til Dagli´Brugsen og videre til
børnegudstjeneste i kirken.
Herefter er der tøndeslagning
foran Stalden og præstegården. Vi afslutter med fastelavnsboller og kåring af årets
kattekonger og kattedronninger i Stalden.

set & sket
I KIRKERNE

En del læsere har bemærket at kirkelige handlinger ikke længere står opført i Højdepunktet,
hvilket skyldes den nye persondatalov.

Sogneudflugt
2018.
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kontakt
KIRKELIG VEJVISER
KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN
Sognepræst (kbf) Lars Storm Kristensen,
Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.
Tlf. 57528145, e-mail: lskr@km.dk
Træffes bedst formiddag (fri mandag).

STALDEN JYSTRUP/VALSØLILLE
SOGNEGÅRD - JYSTRUP BYGADE 14
Udlejning (kun til foreningsmøder,
sammenkomster efter begravelser/bisættelser,
kor- og orkesterprøver og koncerter):
Henvendelse til: Stillingen var vakant ved
redaktionens afslutning.

JYSTRUP OG VALSØLILLE
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

Læs mere om Jystrup og Valsølille under
»kirker« på www.jystrup-net.dk

Menighedsrådsformand
Thomas Nygård Mikkelsen tlf. 23210119
Kirkeværge Henrik Madsen tlf. 23307348
Kirkeværge Bente Østergaard tlf. 20948770.
Graver og kirketjener Jystrup
Jens Østergaard tlf. 40 54 87 71
Graver og kirketjener Valsølille
Kim Bonde tlf. 40 33 14 81

SAMTALE MED PRÆSTEN

I en kirkelig
Sjælesorg betyder at sørge for sjælen.
de ting,
om
sammenhæng betyder det en samtale
vores
om
et
der virkelig har betydning for mennesk
n
troe
n,
døde
inderste sorger og glæder: Om livet,
en
om
sten
og tvivlen. Man kan altid anmode præ
ården, hjemsamtale, og det kan foregå i præsteg
km.dk
me eller på sygehus eller pr. mail til lskr@

HVAD GØR MAN VED
Dåb, navngivelse og
faderskab:
Navngivelse ved erklæ
ring eller dåb
skal finde sted senest
6 måneder efter barnets fødsel og
foretages på
www.personregistrerin
g.dk - Faderskab skal ligeledes reg
istreres på
www.personregistrerin
g.dk
inden
14 dage efter et barns
fødsel, hvis
forældrene er ugifte.
Dødsfald: Anmeldes sen
est efter 2
dage på www.perso
nregistrering.
dk. Ofte er bedemand
en behjælpelig hermed.

TAK FOR HJÆLPEN VED ÅRETS HØSTGUDSTJENEST
ER 2018

I Jystrup & Valsølille. I alt indkom der 9.699 kr. hvora
f en del gik til støtte af det projekt
under Børnefonden hvori Jystrup og Valsølille kirker
s sponsorbarn i Bolivia Matias Rivera
Segovia er inkluderet. Det øvrige beløb 8.000 kr. gik
til støtte af Christian Hospital i Bissamqutack via Folkekirkens Nødhjælp (Et hospital opret
tet af bl.a. danske læger). Tak til
de mange mennesker der gav en hånd såvel med ved
pyntning af kirkerne, teltrejsning,
madlavning samt ikke mindst sponsorerne til det ameri
kanske lotteri: Skovlygården, Brugsen Jystrup, Fru Hansens have, Flensborg bog & ide,
Jørgen Nielsen, Lykkes cykler Hvalsø,
Elisabeth Madsen, Gurli Jakobsen, Tove Larsen Rings
ted, Ole Gabrielsen, Blå bio, Klippetrolden, Gavstrikkerne, M, K. Autolakering, Svend Ole
Benløse, Vognmand Ole Kristiansen,
Sandby Smedje, Bente Østergaard, Ebba Hansen, Ole
Aagerup Jensen, Susanne Brun de
Neergaard, Dorthea og Niels Brun de Neergaard, Kl
Teknik, Lokal historisk forening, Thomas Slot, OK tank Ortved, Brødrene Østergaard og Østag
ergaard.
Tusind tak til alle!
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vidste du at...
AT DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?
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 fordel for kirkens
sponsorbarn Mathias og vi har

sendt penge til »Verdens børn«.
Varerne bliver solgt i Stalden,
på Julemarked i Gaudi eller Fru
Hansens Haves forårsmarked.
Hvis du har lyst til at være sammen med os strikkende, kaffedrikkende og snakkende men-

nesker er du meget velkommen
mandage i lige uger kl 15-17.
Vi modtager meget gerne garn.
Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 57 52 82 60 eller Bente
Østergaard tlf. 20 94 87 70

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG
Tirsdag i efteråret og vinteren:
Jystrup koret synger hver tirsdag
formiddag. Kontakt Gurli Jakobsen for flere informationer.
Onsdag: Formidag er der babysalmesang i kirke og efterfølgende kaffe og the i Stalden.
Eftermiddag er der konfirmati-

onsforberedelse. Om aftenen
synger lokalvokalerne Gospel i
Stalden. Kontakt for flere oplysninger.
Torsdag: Frokost: I samarbejde
med Østagergaard er der frokostklub i Stalden. Unge serverer frokost for alle der har

tid og lyst til at spise sammen
i Staldne. Det koster halvtreds
krober og huske at tillmelde dig
i Dagli’brugsen. Om eftermiddagen i vintermånederne er der
minikonfirmander.
Fredag er der åbent for gravøl…
og begravelseskaffe.

LØRDAGSDÅB I JYSTRUP OG VALSØLILLE KIRKER
Der er tilbud om dåb i Jystrup
og Valsølille Kirker. Dåben finder
i udgangspunktet sted i højmessen, altså i søndagens gudstje-

neste kl. 9.00 eller 10.30. Der er
dog mulighed for lørdagsdåb en
gang hvert kvartal i Jystrup eller
Valsølille Kirke efter behov. Lør-

dag den 26. januar kl. 10.30 i
Jystrup kirke.
Kontakt sognepræsten for flere
oplysninger.

KIRKEBILEN KØRER
Er du gangbesværet og kunne
du tænke dig at komme til
gudstjeneste i Jystrup eller

Valsølille kirke eller et arrangement i Stalden, så tøv ikke med

at kontakte Lars Storm Kristensen på tlf. 51 57 81 45.

JYSTRUP IF’S VENNER
Jystrup IF’s venner er en selvstændig frivillig støtteforening,for Jystrup idrætsforening. Vi har til formål at støtte børn
og unge, i idrætten i vores dejlige by. For kun 100 kr. om året, kan jeres husstand blive medlem, og støtte vores arbejde i lokalsamfundet. Se vores facebook side Jystrup IF’s venner, eller kontakt bestyrelsen for mere info.
Bestyrelsen
Formand: Ann Elisabeth Svendson, tlf. 24483628,
Ann_elisabeth@outlook.dk
Næstformand: Jeanette Natalia Emde. tlf. 26815684, Emde@outlook.dk
Kasserer: Helene Nynne Lund Bieger. tlf. 22291725, H_nl_j@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Stine Emilie Bonde, Stinebonde92@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Kim Finn Lund Jensen. tlf.20937397, Kilu@live.dk
Supplanter: Alex Rye Petersen og Martin Holmen  

Jystrup IF’s venner | CVR: 38439421 | Ven@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk/JIF’s-venner
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Fuldt forsikret · CVR: 30680383
Gratis og uforpligt
ende tilbud gives
på:
• Træfældning /to
pkapning
• Beskæring
• Hækklipning
• Plantning
• Optrækning af bu
ske og hække
• Haverådgivning
og haveservice eft
er
økologiske metoder
.

v. Martin Fabricius Mortensen
Ring: 27576073 eller
Mail: fabricius.traepleje@gmail.com
http://fabriciustraepleje.dk
Husk der er håndværkerfradrag på
timelønnet haveservice.

Butikken er en lille genbrugs gårdbutik, med håndlavet
brugskunst, loppefund, lokale specialiteter, udstillinger og gamle møbler.
Vi holder åbent hver lørdag fra kl. 10-14.
Kig forbi på Slettebjergvej 43 i Jystrup.
Der er kaffe/te og kage.
Vi ses!
Mads og Anett

Langelinierevisionen
Henning Christiansen
Registreret revisor

Langelinie 11 • Snekkerup • 4140 Borup
Tlf. 57 52 83 55 eller 40 15 83 55
Langelinie11@mail.dk
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Hellehuse 22 · 4147 Jystrup · Tlf. + 45 25 75 86 80
mail@revision2001.dk · pr@revision2001.dk
www.revision2001.dk
v/ Peder Rudbæk, statsautoriseret revisor

CVR nr. 34 78 33 57

Revision 2001 er en statsautoriseret revisors virksomhed der ejes og drives af Peder Rudbæk og bor på
Hellehuse 22 i Jystrup.
Vi har klienter over hele Sjælland, F.eks. Ringsted - Glumsø - Sorø – Odsherred og nogen stykker i Jylland
Peder Rudbæk har været revisor siden 1969 og siden 1985 statsautoriseret revisor. Peder Rudbæk har stor erfaring efter at havde været partner i en større revisions virksomhed, men valgte at flytte hjem til Jystrup i 2001.
Da man i en stor virksomhed ofte får et mere periferisk kendskab til sine klienter, har Peder valgt at satse
på at være ene revisor og med eksterne bogholderi virksomheder.
Med denne outsourcing vil han stadig have det tætte samarbejde med sine klienter, så der er korter fra jord
til bord, som man siger.
Peder har haft revisions kontor i Hellehuse siden 2001 og er meget glad for at være i Jystrup.
• Revision 2001 er en alsidig virksomhed, der betjener både små og store virksomheder
• Alt i bogføring, regnskabsopstilling, budgettering, skatteregnskaber og revision.
• Gældssaneringer, generationsskifte, oprettese af selskaber
Revision 2001 tilbyder både bogføringsassistance, som tilpasses den enkelte virksomheds behov samt
registrering af virksomhedens ind- og udbetalinger, debitor- kreditor- samt lagerregistrering.
Løn- og momsafstemning er en naturlig del af bogføringen.
Revision 2001 kan tilbyde en kassekladde, hvor virksomheden selv taster posteringerne. Kassekladden sendes til os enten som mail på diskette, eller cd, hvorefter
vi gennemgår og bogfører denne.

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
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ØKOLOGISK LANDBRUG

Sk
o

Sæsonens friske grøntsager
- direkte fra marken

· Tlf. 61 75 79
den
57
r
å
yg
l
v

• grøntsagsproduktion
• fårehold
• hønsehold
• stalddørssalg
• besøgslandbrug
Ring - og vi leverer gerne
varerne til døren.
Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup

Valsølille
Stenhuggeri
Gravsten
Bygningselementer
Havekunst m.m.
www.valsoelillestenhuggeri.dk
v/ Terry Meehan
Tlf. 51 94 46 84

Tryllegryden

Tilbyder mad ud af huset, til hverdag og fest!
• Buffet
• 3 retters menu
• Kold anretning
• Kagebord
• Natmad

KORT SAGT:
Vi tryller dine
ønsker frem!

Osv. Osv.
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v/ Mette Lynge
Roskildevej 622
4174 Jystrup
Tlf. 71 78 41 74
www.tryllegryden.nu
tryllegryden@gmail.com

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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tid & sted

I JYSTRUP & VALSØLILLE

Sidste s. i kirkeåret. Gudstjeneste i Kværkeby kirke kl. 9.00 & i Jystrup kirke kl. 10.30.

DECEMBER
Søndag d. 2.
			
Søndag d. 9.
Tirsdag d. 11.
Onsdag d. 12.
Torsdag d. 13.
Søndag d. 16.
			
Søndag d. 23.
Mandag d. 24.
			
Tirsdag d. 25.
Onsdag d. 26.
Søndag d. 30.
Mandag d. 31.

1. s. i advent Gudstjeneste i Valsølille kirke kl. 10.30 De ni læsninger. 				
Adventskoncert Nøddeknækkeren i Jystrup kirke (Se omtale).
2. s. i advent Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 9.00, i Vigersted kirke kl. 10.30**
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Juleknas i Stalden med Ejbykoret og Jystrupkoret med fyrre i Jystrup kirke kl. 19.30.
Lucia-spagetti-børnegudstjeneste i Jystrup kirke kl. 17.00 (Se omtale).
3. s. i advent Gudstjeneste i Kværkeby kirke kl. 9.00 og i Jystrup kirke kl. 10.30. 		
Debut: Lokalervokalerne deltager i gudstjenesten (Se omtale).
4. s. i advent Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 9.00 og i Valsølille kirke kl. 10.30.
Juleaften: Plejecenter Ortved kl. 11.00, Jystrup kirke kl. 13.30 & 16.30 & 			
Valsølille kirke kl. 15.00.
Julemorgen Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 9.00 & Valsølille kirke kl. 10.30.
2. juledag Gudstjenste i Valsølille kirke kl. 9.00 og i Vigersted kirke kl. 10.30*.
Julesøndag Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 9.00 og i Vigersted kirke kl. 14.00*.
Champagnegudstjeneste i Jystrup kirke kl. 13.30 og Valsølille kirke kl. 15.00.

JANUAR
Lørdag d. 5.
Søndag d. 6.
Tirsdag d. 8.
Søndag d. 13.
Søndag d. 20.
Tirsdag d. 22.
Lørdag d. 26.
Søndag d. 27.
			

Hellig tre kongers aftensang i Jystrup kirke med Norna kl. 19.00.
H3K Gudstjeneste i Valsølille kirke kl. 10.30.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
1. s. e. h.3.k. Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 9.00& i Vigersted kirke kl. 10.30.
2. s. e. h.3.k Gudstjeneste i Kværkeby kirke kl. 9.00 og i Jystrup kirke kl. 10.30.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Lørdagsdåb i Jystrup kirke kl. 10.30.
3. s. e. h.3.k. Gudstjeneste i Jystrup kirke kl. 10.30 og nytårskoncert i Valsølille 		
kirke kl. 15.00 (Se omtale).

FEBRUAR
Lørdag d. 2.
Søndag d. 3.
Tirsdag d. 5.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Tirsdag d. 19.
Søndag d. 24.

Kyndelmisse lysgudstjeneste i Jystrup kirke kl. 19.30.
4. s. e. h.3.k.Gudstjeneste i Valsølille kirke kl.10.30.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
S. s. e. h.3.k. Gudstjeneste i Vigersted kirke kl. 9.00 og i Jystrup kirke kl. 10.30.
Septuagesima Gudstjeneste i Kværkeby kirke kl. 9.00 og i Valsølille kirke kl. 10.30.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
Seksagesima Gudstjeneste i Valsølille kirke kl. 9.00 og i Vigersted kirke kl. 10.30*.

MARTS
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.

Fastelavn i Jystrup og Valsølille kl. 10.30 fra Aktivitetshuset.
1. s. i fasten Gudstj. i Jystrup kirke kl. 9.00 og i Valsølille kirke kl. 10.30.

* Anne-Marie
Nybo Mehlsen

NOVEMBER
Søndag d. 25.

