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Venstrebladet

Idrætsforeningens petanqueafdeling var også i sving,
og her var det holdet HJAP
og Carreau-holdet, der vandt
over henholdsvis Kaptajn
Krøjers Tropper og Geden 1.
Foto: Kirsten Ellebæk

Barn trykkede på overfaldsalarm
JYDERUP: Politiet rykkede søndag ud til en overfaldsalarm hos Hjørnekiosken på Holbækvej i Jyderup.
Det skete kl. 12.54.
Da de kom derud, var der dog ingen tegn på
hverken overfald eller forbrydelser. Ejerne af Hjørnekiosken mente derfor, at der var tale om en fejl.
Og at den, der ved et tilfælde trykkede på alarmknappen, har været deres eget barn.

24-årig i spritkørsel uden kørekort
JYDERUP: En 24-årig mand fra Mørkøv-området blev
fredag klokken 21 stoppet på Holbækvej i Jyderup
af politiet, der havde mistanke om spritkørsel.
Det viste sig, at den 24-årige også er frakendt kørekortet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Bilisten blev løsladt efter at have afgivet blodprøve.

Spritbillist natten til søndag
SVINNINGE: En 23-årig mandlig bilist blev natten til
søndag klokken 3.35 standset og promilletestet på
Kundbyvej nær Svinninge, oplyser politiet.
Manden, der stammer fra Odsherred, havde for
høj promille og fik midlertidigt frataget kørekortet.

Hus tømt for hvidevarer
SVINNINGE: I tidsrummet mellem fredag klokken 16
og lørdag klokken 11 var der indbrud i en villa på
Lammefjordsvej i Svinninge. Et vindue var brudt
op, og samtlige hårde hvidevarer samt nogle spotlamper var blevet stjålet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

34-årig taget for spritkørsel
JYDERUP: En 34-årig mand fra Kalundborg blev
standset for spirituskørsel på Holbækvej fredag
klokken 18.07. Han havde intet kørekort, og efter
at være blevet anholdt kom han med på stationen
for at få taget en blodprøve, oplyser Midt- og
Vestsjællands Politi.

Sportsdag klappede
Hjembæk
92 spillere var på banen,
og omkring 250 tilskuere
mødte op i lørdags, da
Hjembæk Idrætsforening
holdt den årlige gade-,
familie- og firmaturnering.
Arrangørerne kunne glæde
sig over, at vejrprofeterne
ikke fik ret i deres spådom.

Indbrud i lejlighed
JYDERUP: I tidsrummet mellem onsdag klokken 18 og
fredag klokken 19 blev der begået indbrud i en lejlighed på Holbækvej i Jyderup. Her var en dør blevet opbrudt, og lejligheden var gennemrodet. Det
oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der i skrivende stund ikke ved, hvad der er blevet stjålet.

Personalet hos Nordea i Jyderup efter sammenlægning med
Mørkøv-filialen: Jens Martin Jensen, Tina Strøh, Janne Jørgensen, Birgitte Mortensen, Mette Jensen, Ingrid Regnersgaard,
Gitte Larsen-Ledet, Anne Grethe Bertelsen. Kassereren var ikke til stede ved avisens besøg.
Foto: Rita Sørensen

Nordea efter sammenlægning
MØRKØV/JYDERUP: Når Nordeas filial i Mørkøv lukker
den 17. juli, tilbydes kunderne betjening i Jyderup-afdelingen, hvortil Mørkøv-filialens hidtidige
medarbejdere er flyttet.
- Det er da vemodigt at skulle lukke filialen i
Mørkøv, men jeg kan godt se, at det er den rigtige
løsning, siger Gitte Larsen-Ledet, som hidtil har
været kundernes faste medarbejder i Mørkøv.
- Det er de samme medarbejdere, kunderne vil
møde, og så er banken tilgængelig på alle ugens
hverdage, tilføjer hun.
Mange Mørkøv-kunder har allerede gennem
længere tid benyttet sig af Jyderup-afdelingen og
har fortsat haft Gitte Larsen-Ledet som rådgiver.
Bemandingen i Nordea Jyderup er efter sammenlægningen oppe på ni personer. Fire bankrådgivere, tre kundemedarbejdere og en kasserer.

AF BENT KJÆRSGAARD
Indimellem må man glæde
sig over, at det ikke går helt
som forventet.
Sådan havde Leif Graversen
fra
Hjembæk
Idrætsforening det i i hvert
fald i lørdag formiddag,
hvor han skuede bekymret
mod himlen, mens han lyttede til vejrprofeternes
spådomme om regn og byger.
Da var alt nemlig klappet og klart til den årlige
gade-, familie- og firmaturnering på boldbanerne i
Hjembæk - og da spådommene ikke kom til at holde
helt stik, klappede arran-

gementet, og det gjorde
publikum også.
- Det blev til et enkelt
tordenskrald og en enkelt
byge, som fik folk til at søge i læ i 10 minutter, men
ellers artede vejret sig
pænt, siger Leif Graversen,
der dog må påpege en enkelt detalje ved arrangementet, som idrætsforeningen kan gøre bedre til næste år.
- Grillmaden blev desværre noget forsinket, så
nogle valgte at køre hjem,
inden de fik noget at spise.
Det må vi lave om på næste
år, siger Leif Graversen.
Men ellers blev der spillet fodbold og petanque
med liv og lyst, hvor hold
under navne som Krudtuglerne, Alkoholdet, Tot, Bønderne og Tysserne gik til
makronerne.
Trods navnet blev der ikke lige frem tysset hverken
på Tysserne eller andre af
de i alt 92 spillere, men
tværtimod heppet og klappet på livet løs fra de omkring 250 tilskuere.
I fodboldafdelingen var
det Bønderne og Krudtuglerne, der endte i finalen,
hvor Bønderne vandt 2-0,
og
på
petanquebanen
vandt HJAP 10-7 over Kaptajn Krøjers Tropper, og
Carreau-holdet 9-5 over Geden 1.
bek@nordvest.dk

Sportsdagen i Hjembæk klappede stort set, og det gjorde publikum
i høj grad også.

På fodboldbanen var det Bønderne, der vandt i finalen med 2-0 over
Krudtuglerne.

Vred ung mand i trafikken
Jyderup
Et ældre ægtepar fra Jyderup samt flere beboere
på Aggersvoldvej nord for Jyderup var søndag ude for
en meget vred ung mand. - Vi fik en oplevelse,
som vi aldrig glemmer, lyder det fra ægteparret.
AF BENT KJÆRSGAARD
Et ældre Jyderup-par, der
ikke ønsker at se deres navne trykt i avisen, kom søndag eftermiddag kørende
ad Aggersvoldvej nord for

Jyderup, da en ung mand i
en rød bil kom kørende
mod dem.
Farten var ret høj, og den
ældre mand fra Jyderup,
der førte parrets bil, vendte sig om og kiggede efter

ham, hvilket fik den unge
mand til at standse op, bakke i susende fart, hvorefter
han overfusede den ældre
mand og forklarede ham, at
han ikke brød sig om, at
man kiggede efter ham.
Efter dette bemærkede
parret, at den unge mand
delte skideballer ud til højre og venstre over for beboere på vejen, som, han
åbenbart også syntes,
trængte til en lektion i god
opførsel.
Noget betuttet over oplevelsen kørte parret hjem og
kontaktede avisen:

- Jeg er taknemmelig for,
at han ikke stak mig en på
skrinet, og jeg håber, han
fik givet de personer, som
han råbte og skreg ad lidt
længere henne ad vejen,
ordentlig besked på, hvordan man opfører sig over
for en pæn ung mand som
ham, lyder det med slet
skjult sarkasme fra den ældre mand, hvis navn er redaktionen bekendt.
- Redaktionen har mit
navn, men jeg tror ikke,
han skal have det, lyder det
fra den ældre Jyderup-borger.
bek@nordvest.dk
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De to parforholdsterapeuter
Inger Andersen og Jan Gjelstrup
mener, at et af problemerne
i mange forhold er manglen
på sex: - Nogle betragter sex
som desserten, hvor de i stedet
skulle betragte det som
hovedretten og »spise«,
mens de er mest sultne,
råder Inger Andersen.
Foto: Per Jensen

Sex skal være hovedret
og ikke bare dessert
Jyderup
Mange parforhold kan
piftes op og reddes, hvis
blot parterne lærer at tale
bedre sammen - herunder
om sex. Det mener
to Jyderup-teraputer, der
netop har åbnet en klinik
med parterapi og
sexologisk rådgivning.

AF SILLA BAKALUS
Det var tabet af deres respektive partnere, der førte de to jyderuppere Inger
Andersen på 48 år og Jan
Gjelstrup på 51 år sammen.
Hun havde netop mistet sin
mand gennem 23 år til en
hjertesygdom, og han var
blevet skilt fra sin kone
gennem 30 år. De var begge
ivrige motionsløbere og
medlemmer af Jyderup Løbe- og Motionsklub, og det
var under disse ture, at de
begyndte at snakke. Om
løst og fast - og ikke mindst
kærlighed og sex.
- Man når ind et andet
sted, når man har løbet en
time, siger Inger Andersen
og bliver suppleret af Jan
Gjelstrup:
- Løb er generelt en meget god terapi. Hvis man
har det dårligt, så bevirker
det ofte, at man får det bedre, fortæller han.
Og de mange løbeture fik
da også hjulpet dem begge
til at komme videre - og turde tro på kærligheden igen.
Men løbeturene gav også
de to gode venner inspira-

tion til, at de kunne bruge
deres egne erfaringer til at
hjælpe andre.

døre lukkes, så må man huske på, at der er andre, der
åbnes, siger hun.

end den anden. Eller at
partnerne har lyst, men ikke til hinanden.

I træning
hos Joan Ørting

Taler for lidt
om sex

Man skal droppe
de faste rutiner

Inger Andersen har i
mange år arbejdet som plejer på ungdomspsykiatrisk
afdeling på Holbæk Sygehus og har i mange år
drømt om at uddanne sig til
psykoterapeut. For fire år
siden besluttede hun sig
for at søge ind på den private uddannelse, og i foråret
blev hun færdig.
Jan Gjelstrups interesse
for partearapi blev grundlagt allerede i barndommet, hvor han blev inspireret af Ekstra Bladets samlivsekspert Erik Münster.
Mens Inger Andersen uddannede sig til psykoterapeut, besluttede Jan Gjelstrup derfor at uddanne sig
til sexolog og parterapeut
hos Joan Ørting.

I terapisessionerne er
hovedformålet for Inger
Andersen og Jan Gjelstrup
at finde ud af, hvad det enkelte par har til fælles. Ifølge Inger Andersen sker det
ofte, at folk blot bliver sammen af magelighed. Og så
er der som regel to løsninger. Enten kan man gå fra
hinanden, eller man kan
prøve at finde hinanden
igen, forklarer terapeuterne.
- Man skal spole filmen
tilbage og huske, hvad det
var, man faldt for i starten,
forklarer Inger Andersen.
Ifølge Jan Gjelstrup er
en af de væsentligste årsager til problemer i mange
forhold, at der bliver talt
for lidt om sex.
- Den sexologiske del er
væsentlig. Mange betragter sex som en meget lille
del af deres parforhold.
Men i virkeligheden er det
livet. Det er den største
drift, der findes hos mennesket næstefter at spise, siger han og tilføjer: - Det
handler om at snakke sammen. For det meste sex foregår oppe i hovedet.

For at få gang i forholdet
og sexlivet råder de to terapeuter derfor til, at man
dropper de gængse rutiner:
- Det skal være uforudsigeligt. Så får man mest bonus. Mænd skal have lov til
at være mænd, og kvinder
skal være kvinder. I hvert
fald en gang imellem, siger
Jan Gjelstrup. Og så er det
vigtigt, at man også er tæt
på hinanden uden for sengen og generelt viser, at
man har tid til hinanden.
De to terapeuter forestiller sig, at det typisk vil være par omkring de 30-40 år,
der har været sammen nogle år og har fået nogle børn,
og hvor hverdagen mest er
blevet en rutinesag, der vil
søge rådgivning.
- Man er ofte typisk blevet forældre for hinanden i
stedet for kærester, forklarer Inger Andersen.
Men terapeuterne håber
også, at klinikken vil kunne
hjælpe de unge, nystartede
par med at komme på rette
spor, inden der opstår en
krise.
- Vi hjælper folk med at
forstå, at de skal prioritere
tiden. At sex ikke skal være
skemalagt. Nogle gemmer
sex til sidst. Til når alt er
ordnet. Og der allernederst
i bunken ligger kærligheden og sex, siger Inger Andersen, mens Jan Gjelstrup
fortsætter:
- Det handler om at komme tæt på hinanden følelsesmæssigt. Og så kommer
sex helt af sig selv. Hvis
man kun mødes kortvarigt,
så bliver det ikke til noget.

Når én dør lukkes,
åbnes nogle andre
Nu er de begge færdiguddannede og har netop åbnet deres egen klinik i Jyderup, hvor de vil tilbyde
sexologisk- og parforholdsrådgivning. I rådgivningen
vil de blandt andet bruge
deres egne erfaringer.
- Man føler bedre, man
kan hjælpe andre i deres
parforhold, når man selv
har prøvet at miste, siger
Jan Gjelstrup og fortæller,
at det blandt andet var en
stor omvæltning for ham at
skulle lære at være single
igen.
For Inger Andersen
handlede det mere om at
finde troen på kærligheden
igen.
- Jeg følte jo, jeg havde
fundet den eneste ene i
min mand. Men når nogle

Manglen på sex er roden
til mange problemer
Også Inger Andersen mener, at sex - og især manglen på sex - er roden til
mange problemer.
- Sex er for mange meget
helligt og meget blufærdigt. Og mange er opdraget
til ikke at kunne tale frit
om det, siger hun og fortæller, at det er et udbredt problem, at den ene part i et
forhold har mere lyst til sex

sb@nordvest.dk
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Indbrud på revisorkontor
JYDERUP: I tidsrummet mellem onsdag morgen og
lørdag klokken 18 har der været indbrud i et revisionskontor på Holbækvej i Jyderup. Her er et vindue blevet aflistet, og indenfor er en dør blevet opbrudt. Midt- og Vestsjællands Politi kan endnu ikke
oplyse, hvad der er stjålet.

Sej med sjove solbriller
SVINNINGE: Solbriller er ikke bare solbriller. De kan,
ifølge bibliotekar Elva Malmqvist på Svinninge
Bibliotek, blive både seje, sjove, søde og skøre, i
hvert fald hvis man lader børn udfolde deres kreative evner, ved at dekorere dem.
- Det forsøger vi på onsdag den 16. juli fra kl. 14
til 16, hvor vi har et lille sommerferieværksted på
biblioteket, og hvor det er solbriller, det handler
om. Vi har skaffet en del, og så har vi maling, der
kun kan bruges til netop dét formål. Der er glimmer, lim, sten og noget mosgummi, som man kan
klippe ud i forskellige figurer, bogstaver, tal, eller
hvad man har lyst til, fortæller Elva Malmqvist, der
sidste sommer havde et lignende sommerferieværksted, hvor det var klipklappere, der var temaet.
- Det var vældig populært. Der kom nok 20-25
børn, og det er meget sjove ting, de får ud af det,
når de sætter fantasien i gang. Ligesom sidste år er
det gratis at deltage i arrangementet, hvor vi fortsætter, til materialerne slipper op, siger Elva
Malmqvist.

Carrie skal giftes med Mr. Big, men det virkelige liv er ikke
helt som et eventyr for hende.

Sex and the City i Mørkøv Kino
MØRKØV: Den meget omtalte nye film »Sex and the
City« kan nu opleves i Mørkøv Kino, hvor den er
denne uges film.
De fire fantastiske new yorker-kvinder Carrie,
Samantha, Miranda og Charlotte er tilbage - nu på
det store lærred. Spillefilmen »Sex and the City«
er baseret på den sensationelle successerie af samme navn - et af de mest omtalte tv-fænomener i
nyere tid, der satte nye standarder for tv-underholdning med mening.
Filmen genoptager historien fire år efter seriens
afslutning. Vi møder en mere moden Carrie Bradshaw i et fast kærlighedsforhold med Mr. Big (nu
også kendt som John James Preston), og deres bryllupsplaner begynder at tage form. Den længe ventede begivenhed planlægges sammen med veninderne Samantha, Miranda og Charlotte, og det hele
tegner lyst og lykkeligt. Men Carrie må pludseligt
sande, at det virkelige liv ikke er som et eventyr.
Da serien sluttede, var der stadig mange uafklarede spørgsmål om fremtiden for de fire kvinder
fra Manhattan. Filmen »Sex and the City« undersøger alt det, som har hængt i luften siden hitseriens
sidste afsnit. Vil Carrie og Big endelig blive gift?
Kan Samantha stille sig tilfreds med kun én mand?
Bliver Charlotte nogensinde gravid? Kan Miranda
og Steve leve lykkeligt sammen til deres dages ende?

