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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29
Sekretær Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103 29 88 87 34

Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3 22 58 12 20
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen. 29 63 70 71
Bjarne Emil Hansen, Gyrstinge Bygade 8
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3 57 84 50 62

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 26 17 45 03
Næstformand: Nina Overholdt, Gyrstinge Præstmark 3 22 58 12 20
Kasserer: Dorte Daneholm, Bondebjergvej 9 21 76 11 26
Kontaktperson: Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92 40 43 09 30
Sekretær: Vibeke Wojtzcak, Ørnekildevej 12, Fjen. 22 82 59 95

Sognepræst: Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11 57 61 30 10
Organist: Malene Thastum
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Per Kejlskov Jørgensen 22 43 64 62
Kirkeværge: Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 5228 9729
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer primo jun. - deadline 22. maj
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Lokalrådet skriver

Den 2. marts afholdte Lokalrådet det årlige beboermøde, hvor vi både ser
tilbage på året, der er gået og året der kommer. Derudover fik vi selvfølgelig
afholdt de forskellige valg, så vi kender medlemmerne af Lokalrådet for det
kommende år. I Lokalrådet er vi glade for den brede opbakning vi oplever, og
glædes over vi kan samle over 45 personer en torsdag aften til god dialog om
vores lokalområde.
 
Noget af det der fylder mest i det kommende år bliver:

 Indvielse af cykelstien mellem Gyrstinge og Holbækvej
 Igennem Søudvalget, at etablere en meget bedre vandkvalitet i

Gyrstinge Sø (dette blev der afholdt møde omkring den 13. marts
2023, og det lover godt)

 Gøre hvad vi kan for at etablere bedre trafiksikkerhed inde i
Landsbyerne

 Få etableret Udendørsscenen i Præstegårdshaven
 Sikre, at vi igen i den kommende sæson får holdt en masse gode

arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger
 
I forhold til scenen i Præstegårdshaven har vi nu far fået den sidste del af
finansieringen på plads, idet Nordea-Fonden har doneret den sidste del. Det
betyder at Helhedsplanpuljen i Ringsted Kommune har finansieret 80% og
Nordea-Fonden 20%. Det er vi superglade for, og også en smule stolte over,
at vi ved ihærdig indsats både kan få Fredningsnævnets godkendelse,
Byggetilladelse og finansieringen på over 600.000kr på plads.

Sammen med Menighedsrådet og en masse frivillige afholdte vi „store
arbejdsdag“ den 11. marts i Præstegårdshaven. Her blev der blev ordnet godt
i forhold til Fredningsnævnets anbefalinger med fældning af træer, så der kan
blive plads til scenen og stadig udsyn til kirken fra flere steder i haven. Dette
arbejde har blandt andet været medvirkende til, at bygherre måske vil få mulighed
for at starte etableringen af scenen nu.
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Så for folk der tror kultur kun foregår i byen, så kan de vente sig til vi kan tage
scenen i brug. Den vil nemlig åbne op for  nye muligheder for kultur på landet,
og Lokalrådet er klar på at søge en masse midler til at få afholdt nogle gode
kulturelle indslag. Vi håber selvfølgelig også at Kildeskolen og bl.a. lokalområdets
foreninger kunne have lyst til at organisere arrangementer på den nye scene, når
den står færdig. Lokalrådet kommer til at oprette et bookingsystem til dette
formål, så vi ikke risikerer to arrangementer den samme dag.
 

Glædeligt forår til alle
Jess Friis
Formand

Hvidpilene ved præstegården. Læs mere side 22.
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Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester

Ordinær generalforsamling afholdes
onsdag den 26. april 2023 kl. 19:30

i Landsbyhuset i Gyrstinge.

 Dagsorden i flg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget for det kommende år og fastsættelse
af kontingent.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen
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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset har fået installeret ladestander med to ladere til
elbiler på parkeringspladsen. Laderne er primært til gæster i
Landsbyhuset, men er sat til at være offentligt tilgængelige så
alle kan anvende dem. Så har man gæster, der mangler strøm
på bilen, kan de holde ved Landsbyhuset og lade.
For at benytte laderne skal man bruge Monta APP’en, som
styrer betalingen for Landsbyhuset, denne APP skulle de fleste
med elbil gerne kende. Vi håber at mange vil få glæde af den
nye mulighed.

Vi er efter mange ideer blevet enige om at opdatere Café området i hallen, så
den „midlertidige oktoberfest bar“ må nu lade livet. Der vil blive bygget en rigtig
væg op og det lille rum vil blive indrettet med skabe og borde så det kan anvendes
til salg/udskænkning ved fest i hallen eller arrangementer på sportspladsen.

Bestyrelsen

Forårets sidste fællesspisning bliver fredag den 28. april kl. 18 i Landsbyhuset.
På menuen vil der denne gang stå gammeldags oksesteg med traditionelt tilbehør.
Prisen bliver som sædvanligt 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding
kan ske på tlf. 2364 3113 eller på mail til vera@gyrstinge.dk senest fredag den
21. april. Vi kan som altid bruge frivillige hjælpere til forskellige opgaver, som
kagebagning, kartoffelskrælning, borddækning og oprydning/opvask. Al hjælp
modtages med taknemmelighed.

 Landsbyhuset skriver - fortsat
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 Kildeskolen skriver

Kære alle
Så er foråret godt på vej. Det er dejligt igen at kunne nyde varmen fra solen, når
den kigger ned til os.
.

– men også at nyde naturen, når den
kræver „fornuftig“ påklædning.

Nå I kigger ind i skolegården og plad-
sen omkring os så pibler cykler, sjip-
petov og rulleskøjter frem, nogle sikre
forårstegn. Og vi glæder os til igen at
kunne komme ud og lege uden regn-
tøj og flyverdragter.
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Kildeskolen skriver - fortsat

I den sidste tid har vi fået lavet et fan-
tastisk samarbejde med kirkens krea-
tive mennesker.

Det er en kæmpe fornøjelse at se de
nye og kærlige venskaber som blom-
strer op mellem vores unge mennesker
i SFO2 og de kreative sjæle fra
Lappeskrædderne i præstegårds-
længen.

5. klasse på Kildeskolen har haft besøg af kendt tegner og forfatter
Mandag d. 27/03 og tirsdag d. 28/03 havde vi i 5. klasse på Kildeskolen besøg
af Palle Smith som er forfatter og tegner. Om mandagen lærte vi, hvordan man
bygger en spændende historie op. Vi arbejdede med indledning, midte og
slutning. Vi skrev nogle gode og sjove historie. Vi lærte også noget om forskellige
genrer. Vi stemte i klassen om, hvilken genre hele klassen skulle skrive i.
Resultatet blev, at vores tekster skulle være en Science Fiction-historie. Der
blev skrevet mange sjove, spændende og enkelte tossede historie.

Tirsdag lærte Palle os, hvordan man nemt kommer til at tegne nogle figurer, som
enten gør eller føler noget. Palle lærte os også at tegne mennesker fra siden og
forfra, og det kunne man virkelig lære meget af. Vi lærte også at lave talebobler
og tekster til tegneserie. Til sidst skulle vi selv lave en tegneserie ud fra de
historier, som vi havde skrevet om mandagen. I kan læse den sjove tegneserie
om Selma og rumskibet. Selma bliver kidnappet af rumvæsener og er så uheldig
at få en lidt større kropsdel af rumvæsenerne!
Man kan læse mere om Palle Schmidt på www.palleschmidt.dk



9Bøgebladet april 2023

 Kildeskolen skriver - fortsat

Skrevet og tegnet af elever fra 5. klasse på Kildeskolen

Spirestart 1. maj
Herfra skal der lyde et kæmpe velkommen til Kildeskolen til vores nye spirebørn.
Vi har allerede haft besøg af vores nye børn og deres forældre og glæder os til
at komme igang.
Det er helt fantastisk at møde den sprudlende glæde, som de kommer med - og
vi glæder os til at de bliver en del af vores hverdag.
Vi håber, at I vil tage godt i mod elever på skolen – og specielt de nye som
kommer fra andre børnehaver end Kildeskolen.

De bedste forårshilsner, Mette Ploug, Skoleleder på Kildeskolen
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 Tirsdagsklubben skriver

Tirsdag d. 24. januar afholdtes status/årsmøde.
På mødet blev der fremlagt forslag til skriftlige vedtægter, hvilket der aldrig har
været før.

Vedtægterne blev vedtaget efter en del uddybende spørgsmål. Vedtægterne
betyder ikke nogen ændringer i dagligdagen for klubben, dog ændres statusmøde
til generalforsamling/årsmøde og arbejdsgruppe til bestyrelse.

Med de nu nedskrevne vedtægter opfylder vi de krav der stilles fra bank,
kommune og skattevæsen. Da flere af „de gamle“ ønskede at træde ud, blev
der valgt nye.
Så nu består bestyrelsen af Elna Jensen, Dorthe Vium, Else Hansen, Kenn
Vium og Hilde  Andersen og Annelise Kristensen som suppleant.
Revisor Jonna Andersen.
Kontingentet blev hævet til 150 kr. pr. år.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde, hvor Kenn
blev valgt som formand, Dorthe som kasserer og Else som sekretær.

Bestyrelsen er gået i gang med at planlægge aktiviteterne for den kommende
sæson. Mere herom i næste nummer af Bøgebladet.
Skulle der være nogen der ligger inde med forslag til foredrag, miniudflugt el.lign.
modtager bestyrelsen meget gerne forslag.

Bestyrelsen kan kontaktes på telefon Kenn 3042 5458, Dorthe 3042 9744,
Else på 5784 5212.

Alle ønskes en rigtig god sommer, husk at TirsdagsKlubben serverer kaffe og
kage til Sct.Hans i Præstegården.

Bestyrelsen
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Gyrstinge kirke
april - maj 2023

Foredrag om B.S. Ingemann

Onsdag den 17. maj kl. 19.00 i Gyrstinge præstegård

holder Mogens Larsen fra Gyrstinge foredrag om salmedigteren og forfatteren
Bernhard Severin Ingemann (1789-1862).

Mogens Larsen vil blandt andet komme ind på Ingemanns barndom på Falster
og i Slagelse og ungdommen i København samt årene i Sorø. Ingemanns
betydning for vores tid vil Mogens også berette om. Som forfatter gjorde
Ingemann sig særligt bemærket med en række historiske romaner om de store
skikkelser fra Danmarkshistorien.

Undervejs i foredraget vil vi synge udpluk fra Ingemanns skat af salmer og
sange, herunder Nu titte til hinanden, I østen stiger solen op, Lysets engel
går med glans, Julen har bragt velsignet bud og Dejlig er jorden.

Menighedsrådenes aktivitetsudvalg er vært for arrangementet.
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Menighedsrådet skriver

I Præstegårdshaven mødtes vi 11. marts til endnu en arbejdslørdag i haven.
Nogle var på haveholdet – nogle var på køkkenholdet. Nogle kan måske synes,
at nu er der fældet nok træer i haven, men formålet denne gang var bl.a., at få
fjernet ved omkring de to flotte vandgraner ved søen og tempeltræet ved
præstegården, så træerne får lys, luft og plads at gro på.
En stor tak til jer frivillige, som brugte endnu en lørdag på at hjælpe med at
rydde op i haven. Uden jeres hjælp og indsats nåede vi ikke så langt. TAK.
Nu glæder vi os til næste projekt i haven: at få sat udescenen op sammen med
lokalrådet. Læs også Steen beskrivelse andet steds i bladet.
Spætterne – de ældste børn i Kildeskolens børnehave –  har nu besøgt os til 5
højtider i 2022–23 nemlig: høst, alle helgen, jul, fastelavn og påske. Vi er glade
for det samarbejde, vi har med børnehaven om dette ikke forkyndende projekt,
hvor børnene lærer kirken og kirkerummet at
kende. De går jo forbi hver dag på vej til
børnehaven, og det vi arbejder med, er
fortælling, sang/musik og at børnene præsenteres
for mange forskellige begreber som håb, fristelse,
hjælpsomhed, venskab, taknemmelighed og
meget mere.
På billedet er Spætterne i gang med at tegne en
regnbuedug til påskefesten.

Foråret byder på flere arrangementer: fyraftensgudstjenester, ministerbesøg af
kirkeminister Louise Schack Elholm, koncert i Sigersted Kirke med Trio Mio,
foredrag med Mogens Larsen om Ingemann, udflugt for pensionister og
efterlønnere, tur for Kildeskolens børn og lærere sammen med menighedsrådet,
gudstjeneste ved Kilden 2. pinsedag, konfirmationer i de 3 kirker og så selvfølgelig
alle søndagsgudstjenesterne.
Arrangementerne omtales andetsteds her i Bøgebladet og ellers følg med i
Lokalbladet, som vi også annoncerer i, da alt ikke er helt færdig tilrettelagt i
skrivende stund.

Gyrstinge Menighedsrådv/Kirsten Forsingdal
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Kirkeministeren besøger Gyrstinge 30. april

Søndag den 30.april besøger kirkeminister
Louise Schack Elholm Gyrstinge. Besøget
er arrangeret af Gyrstinge Menighedsråd og
starter med gudstjeneste i Gyrstinge kirke
kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der
formiddagskaffe, hvorefter kirkeministeren
ca. kl. 11.15 får ordet.

- Vi ser frem til dette møde, hvor også provst
Lars Poulsen og biskop Ulla Thorbjørn Hansen er inviterede. Vi ser
ministerbesøget som et udtryk for, at kirkeministeren også har en positiv interesse
for de mindre landsogne og det arbejde og samarbejde, der foregår her, siger
menighedsrådsformand Kirsten Forsingdal.

- Forudsætningen for en velfungerende kirke og en aktiv menighed er et godt
samarbejde mellem menighedsrådet, præsten og de ansatte, fortsætter Kirsten
Forsingdal. Og det gode samarbejde er også en forudsætning for gode initiativer.

Gyrstinge sogn har 832 indbyggere. På sit første møde i denne valgperiode
besluttede menighedsrådet at udarbejdede et kodeks for samarbejde som en
erkendelse af, at samarbejde er vigtigt, hvis aktivitetsniveauet og vores fælles
engagement i menighedsarbejdet skal øges.

- Vores kodeks for samarbejde er en fælles beslutning om bl.a. at skabe en god
stemning, tale sammen på en ordentlig og respektfuld måde, være åbne for nye
løsninger og over for hinandens forslag, prioritere menighedsarbejdet og ikke
personlige interesser samt tale sammen, hvis der er problemer, siger Kirsten
Forsingdal.

Mødet med kirkeministeren er bl.a. udtryk for dette samarbejde, og alle
interesserede er velkomne til gudstjenesten og det efterfølgende møde.
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Præsten skriver

På sporet af…
Den 25. januar havde jeg fornøjelsen af at holde mit foredrag om den
midtsjællandske jernbane i Café Friheden i Bringstrup. Glæden ved at dele
sine interesser med andre mennesker kan de fleste nok genkende. Et er at få
lov til at fortælle, noget andet er at møde de mennesker, som efter foredraget
deler deres oplevelser og viden om – i dette tilfælde – den midtsjællandske
jernbane. Dette hændte både i Bringstrup og igen, da jeg den 10. marts holdt
det samme foredrag til  Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård. Under
foredraget kom jeg ind på en aktivitet, som jeg har dyrket som en del af min
interesse for skinnebåren trafik, nemlig gåture på de såkaldte restbaner (se
faktaboks). En gæst ved foredraget udtrykte interesse for denne aktivitet. Det
er ikke hver dag, at ens oplevelser om gåture på nedlagte jernbanestrækninger
efterspørges, så på baggrund af denne kærkomne opfordring fandt jeg det
passende at „genoptrykke“ en beretning om en fodtur, som jeg foretog på
restbanen mellem Slagelse og Næstved i vinteren 2009.
Baggrunden for beretningen er følgende: Inden jeg blev indsat som konstitueret
sognepræst (vikarpræst) i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne, var jeg
konstitueret sognepræst i Gimlinge og Hyllested sogne i Slagelse provsti. Under
mit vikariat havde jeg kontor på aktivitetscentret Atkærcenteret i Dalmose.
Atkærcenteret udsendte Brugerbladet, hvortil jeg efter aftale med lederen
leverede en klumme til hver udgave. En sådan klumme handlede om den
føromtalte fodtur i 2009.
Hvorfor forestillede jeg mig, at læserne af Atkærcenterets brugerblad ville læse
min beretning? Jo, strækningen Slagelse – Næstved gik tæt forbi Dalmoses
tidligere station, som var nærmeste genbo til Atkærcenteret. Desuden berørte
min beretning også slagterforretningen i Dalmose beliggende på samme
vejstrækning. Hermed første del af artiklen  - med enkelte redigeringer - som
blev bragt første gang i Brugerbladet for april-maj 2018:
Vandretur på Slagelse-Næstvedbanen med Dalmose-slagteren som
mellemstation
Da jeg i januar blev ringet op fra Roskilde stift med forespørgsel om at
vikariere som sognepræst i Gimlinge og Hyllested, kunne jeg ikke
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Præsten skriver

umiddelbart placere sognene geografisk. Det var først, da jeg indså, at
Gimlinge sogns største by var Dalmose, at jeg kunne placere Gimlinge og
Hyllested sogne på mit indre Danmarkskort. Dalmose huskede jeg som et
hedengangent jernbaneknudepunkt. Og jeg huskede Dalmose for den
hyggelige slagterforretning tæt på den gamle stationsbygning.
På gangen i Atkærcenterets stueetage hang der i februar fotografier med
motiver fra Dalmose Station. Fotografierne formidlede den særlige
atmosfære, der efter min opfattelse findes på en nedlagt jernbanestation
rigtig godt. Siden mine drengeår har jeg været fascineret af jernbaner
med særlig vægt på det kulturhistoriske aspekt. Denne fascination har
ledt mig til at vandre på samtlige de tilbageværende af de såkaldte
restbaner. I 2009 vandrede jeg på strækningen mellem Slagelse og Næstved,
da sporene stadig løb der og senere på strækningen mellem Dalmose og
Skælskør.

Det var en lille appetitvækker om efterforskningen af Slagelse – Næstvedbanen.
Læs med, når anden og sidste del af bliver bragt i næste nummer af Bøgebladet.
Læs om fodturens begivenheder, og hvad slagterforretningen i Dalmose gemte
på af lækkerier…

FAKTABOKS
En restbane er en jernbanestrækning uden fast person – eller godstrafik,
men hvor sporene fortsat er intakte. Strækningen mellem Slagelse og
Næstved med sidebanen Dalmose-Skælskør blev anlagt i en omgang
og åbnede i den 15. maj 1892. Slagelse-Næstved blev lukket for
persontrafik i 1971 og for godstrafik (mellem Slagelse og Sandved) i
1986. Dalmose-Skælskør blev nedlagt for
persontrafik i 1950 og for godstrafik i 1975. På
Sjælland er kun en enkelt restbane bevaret
mellem Høng og Gørlev. Denne strækning
trafikeres af Vestsjællands Veterantog.
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Dejlig dag i præstegårdshaven

Menighedsrådet havde arrangeret arbejdsdag den 11.3. i præstegårdshaven,
hvor 12 energiske Gyrstinge-borgere fortsatte med den renovering af haven,
som er besluttet af menighedsrådet. Projektet er omfattende og løber over flere
år. Hensigten er at få genskabt haven som den var engang - dog med tilpasninger
til nutidens ønsker om områder med uberørt natur.

Der var virkelig gang i den hele dagen igennem, hvor der bl.a. blev lavet plads
til den nye scene, som skal placeres mellem plænen foran præstegården og den
bagved liggende beplantning. Fredningsnævnet har i forbindelse med
godkendelsen af scene-projektet anbefalet, at vi tynder ud i en del af
beplantningen omkring plænen, således at der bliver et bedre udsyn til kirken.

En del af havens gamle fine træer er gennem årene vokset til i „ukrudtstræer“,
og disse træer skader dem, som vi gerne vil
have til at vokse sig flotte og harmoniske. På
arbejdsdagen blev det gamle tempeltræ på
hjørnet af præstegården frilagt, så den kan
vokse i fred og ro uden slagsmål med
anmassende naboer. Dertil kommer, at nogle
af havens træer er så skadede af den
manglende vedligeholdelse, at de betegnes
som risiko-træer. Vi har både i år og sidste
år fældet en del risikotræer, således at man
nu trygt kan færdes på stierne.

Steen Kisselhegn
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Prisvindende trio kommer til Sigersted Kirke.
Tirsdag den 2. maj er der en enestående mulighed for at høre nutidig dansk/
svensk folkemusik i Sigersted kirke. Menighedsrådet inviterer til forårskoncert
med tre fantastiske musikere, der helt sikkert kan få os til at glemme alt om
kulde, regn og gråvejr.
Den dansk/svenske Trio Mio, som har eksisteret siden 2004, spiller smittende
og livsglad musik. Det er musik med rødder i den dansk/svenske folkemusik,
men Trio Mio spiller musikken på deres helt egen måde: de lader traditionen
møde nutiden, og de lader sig også gerne inspirere af andre stilarter som f.eks.
jazz og klassisk musik. Man er aldrig helt sikker på hvad der skal ske: Smukke,
rolige og luftige melodier bliver afløst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde
improvisationer. Men sikkert er det, at musikken spilles med intensitet, virtuositet
og glæde, som efterlader lytteren åndeløs – og smilende.
Trioen - som består af Kristine Heebøll på violin, Jens Ulvsand på bouzouki,
guitar og sang og Peter Rosendal på klaver, wurlitzer og flugabone - har udgivet
6 albums, og er hædret med hele 8 Danish Music Awards.
Koncerten begynder kl.19.30 og der er gratis adgang.

TRIO MIO

Foto: Franseska Mortensen
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Den 5. maj Bededag konfirmeres
følgende i Gyrstinge kirke kl.
10.00:
Rasmus Holger Pedersen
William Elias Lund
William Marding Torp
Amélie Nadège Peyrelier
Julius Thenning Kegel Larsen

Lørdag den 13. maj er der
konfirmation i Sigersted kirke af:
Mille Lilleskov Pedersen

Torsdag den 18. maj Kristi
himmelfarts dag konfirmeres flg.
i Bringstrup kirke kl. 11.00:
Bertram Svinth Frandsen
Arn Oisin Keenan
Harald Brehm Garth-Grüner
Ida Lærke Egebjerg Sørensen
Mathias Bergstrøm Madsen
August Thomas Toftegaard Jensen
Noah Bomann Stikær
Ella Foldager Thaysen
Kamille Dominique Thomsen
Nicoline Buck Rasmussen
Oskar Gyntzel Maintz
Carren Rae Christelle Fernandez
Cornejo
Aya Bjørn Christensen
Mathilde Grosen Zangenberg
Mathiesen

Årets konfirmander

Tirsdag den 9. maj
Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge har den store fornøjelse
at invitere på årets udflugt for pensionister og efterlønnere. I år går turen bl.a. til
Marjatta og videre til Møn.
Det endelige program offentliggøres senere i Lokalbladet Ringsted og
pastoratets hjemmeside www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk
Udensognsbeboere med tilknytning til de tre kirker er også meget velkomne til
at deltage i udflugten. Deltagelse i udflugten koster 200,- pr. person. Betaling
foregår undervejs på turen enten på Mobile Pay eller kontant.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge

Udflugt for pensionister og efterlønnere
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

April
02. Bringstrup 10.30
06. Gyrstinge 17.00 SKÆRTORSDAG
07. Bringstrup 10.30 LANGFREDAG
09. Gyrstinge 10.30 PÅSKEDAG
10. Sigersted 10.30 ANDEN PÅSKEDAG
16. Bringstrup 10.30
23. Gyrstinge 10.30
27. Sigersted 17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE
30. Gyrstinge 10.00

Maj
05. Gyrstinge 10.00 KONFIRMATIONSGUDSTJENESTE – BEDEDAG
07. Bringstrup 10.30
13. Sigersted 11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJENESTE
14. Gyrstinge 10.30
18. Bringstrup 10.30 KONFIRMATIONSGUDSTJENESTE – KRISTI

HIMMELFARTS DAG
21. Sigersted 10.30
25. Gyrstinge 17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE
28. Gyrstinge 10.30 PINSEDAG
29. Store Bøgeskov 10.30 FRILUFTSGUDSTJENESTE – 2. PINSEDAG

Juni
04. Bringstrup 10.30
(OBS. Der tages forbehold for ændringer)

Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10 / 25 72 30 10
PBSO@km.dk eller
gyrstinge.sogn@km.dk
www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk

Træffetider:
Træffes efter aftale. Mandag: fridag

Graver:
Per Kejlskov Jørgensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Kirkelig vejviser



20

Vi har i slutningen af februar måned afholdt vores årlige generalforsamling, og vi
har desværre også måtte sige farvel til Emil, som har været næstformand de
sidste par år. Vi har heldigvis været så heldige at vi har fået nye
bestyrelsesmedlemmer og vi har på vores nyligt afholdte bestyrelsesmøde
konstitueret os således. Undertegnet Lene er blevet genvalgt som formand,
Navid er blevet næstformand, Mie er fortsat vores sekretær, Jan er også fortsat
kasserer, og så er Pernille tilbage som bestyrelsesmedlem. Vi har også haft
vores vedtægter til grundig gennemgang, og der er i den forbindelse kommet
nye tidssvarende vedtægter.

I Gyrstinge IF har vi netop i skrivende stund afholdt årets gymnastikopvisning,
med flot deltagelse af alle foreningens børn. Der blev vist flotte serier fra
Hobbitterne, far, mor og barn holdet, Spilopperne og de Seje Springere. Der
skal også lyde en tak til alle vores hjælpere, som har været med til at gøre
dagen mulig. Der vil til næste år ske lidt ændringer på hold og
instruktørsammensætningen. Hobbitterne vil få nye instruktører, da Lea har valgt
at stoppe og Katrine rykker op på Spilopperne. Louise, Mie og Lene vil blive
de nye instruktører og holdet vil i den nye sæson være lørdage fra kl. 9.00 til kl.
10.00. Spilopperne for de 3 til 5-årige (børnehavebørnene) vil have Sofie, Mie
og Katrine som instruktører. Det vil igen være tirsdage fra kl. 16.00 til kl. 17.00.
Krudtuglerne vil være tilbage, og det vil være fra 0. kl. til 2. kl., og her vil
Karina og Lene være de nye instruktører. Det vil også være tirsdage fra kl.
16.30 til kl. 17.30. Til sidst har vi De seje springere. Her vil Pernille, Michelle
og Richard være instruktører. Det vil igen være tirsdage fra kl. 17.00 til kl.
18.30.

 Gyrstinge IF skriver



21Bøgebladet april 2023

Vi i badmintonafdelingen har afholdt et Natminton arrangement fredag d. 24.
marts, hvor vi inviterede alle børnene og deres forældre til madbix med
efterfølgende badmintonspil i mørke. Alle fik udleveret en hvid T-shirt og fik
derefter udleveret uv-farver, så de kunne kreere deres helt egen personlige T-
shirt. Efter alle fik afprøvet deres kunstneriske evner, gik vi på badmintonbanerne
og fik nogle hyggelige timer i uv-lampernes skær, med gode kampe mellem
forældre og børn. Det er bestemt et arrangement som vil blive gentaget i næste
sæson. Her vil Valde og Valdemar fortsætte endnu en sæson.

Floorball‘en i Gyrstinge IF fortsætter indtil sommerferien, så hvis du har lyst til
at røre dig og være en del af et fællesskab, så mød op torsdage fra kl. 18.00 til
19.00. Holdet er et mixhold for 20+.

Vi har også inden længe vores årlige instruktørfest. Det er en aften hvor vi fejrer
og anerkender vores instruktører og alt det frivillige arbejde de gør i vores
forening, så her er det os i bestyrelsen som sørger for de bliver værdsat og
hyldet. Ganske som vi har mulighed for når Ringsted Kommune afholder
Foreningernes Gallaaften.

Vi arbejder på mange ting i øjeblikket også vores Byfest. Datoen vil være lørdag
d. 2. september. Vi arbejder pt. også hårdt på at få et voksenhold op at stå med
holdtræning, men i øjeblikket er det en hemmelighed hvad det er, men vi satser
stærkt på at vi kan sige meget mere i den næste udgave af Bøgebladet.

Sæsonen for gymnastik og badminton er slut når dette Bøgeblad er udkommet,
men vi håber at se jer alle igen nye såvel som gamle medlemmer i den kommende
sæson.
Rigtig god sommer.

På vegne af bestyrelsen i GIF
Med venlig hilsen, Lene Christoffersen, Formand i Gyrstinge IF

 Gyrstinge IF skriver - fortsat
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 Læserne skriver
Forsidefoto
De to enorme skulpturelle hunhvidpile salix alba, der står nord for Gyrstinge
præstegård, er plantet for ca. 150 år siden, på kanten af det daværende
gadekær, som blev kaldt skræppekæret. På hunpilene fremkommer i maj måned
på de gamle grene rakler, som senere udvikler store mængder frøuld.
På hanpile kommer der også rakler, men de falder af, når de har afgivet pollen.
De to store hunpile, er nu igen lige blevet stynet/beskåret i forbindelse med den
store renovering af den nu næsten 500 år gamle og 5 tdl. store præstegårdshave,
som blev anlagt af præsten Jørgen Overgård Thisted, født 1795, som startede
som præst i Gyrstinge i 1825 til sin død i 1855. En mindeplade over ham er
indmuret på kirketårnets sydvæg.

Børge Johansen

Lappeskrædderne kan bruge garn. Har du noget til overs, og som du
kan undvære ???
Hver anden torsdag i vinterhalvåret mødes vi i præstegården og laver strik til
Kirkens Korshær. Vi strikker firkanter af garnrester, som sys sammen til
farvestrålende tæpper, strømper, halstørklæder og huer, diverse klude m.m.
Vores garnbeholdning er efterhånden ved at være brugt op, og derfor
efterspørger vi nye forsyninger. Alt har interesse, og ligger man inde med
forskellige rester af garn – som sagt alle typer garn har interesse – håber vi, at vi
må få det.
Vi ved fra Kirkens Korshær, at strikket gør gavn. Noget går til varmestuer
rundt om i byerne, og når en hjemløs kommer med våde sko og sokker eller
kolde tæer, gør det godt med et par varme og tørre sokker eller et godt tæppe
at tage om sig.
Andet sælges fra Kirkens Korshærs butikker, hvor overskuddet herfra bl.a.
går til drift af varmestuerne.
SÅ det nytter og er dejligt ved simple midler, at kunne gøre en forskel og hjælpe
ved frivilligt arbejde.
Vi henter gerne garnet hos dig og henvendelse kan ske til Kirsten tlf. 2617
4503 eller mail: kirsten@krogagergard.dk

Mange hilsener fra, Lappeskrædderne

 Lappeskrædderne skriver
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Gyrstinge Skovkro
Gyrstinge Skovhuse 33

4173 Fjenneslev
Tlf. +45 57 84 56 52

skovkro.dk
 
 

Følg os på Facebook og
Instagram

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk
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Tømrer
Thomsen Aps
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

 E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

v/Nanna Kofod

Ring, skriv eller find mig på Facebook
for at bestille tid

Jeg har flexible åbningstider.

Hjerterum
Privat pasningsordning

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu

www.hjerterum.eu
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal,

sportshal, mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
2463 5935, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Kirsten Forsingdal,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
2617 4503, kirsten@krogagergard.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Mette Ploug Nielsen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, angj@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.dk

Tirsdagsklubben
formand Kenn Vium,
Gyrstinge Bygade 40
3042 5458, kenn@vium.org

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
4116 1984, kilden@tilfitness.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lene Christoffersen,
St. Bøgeskovvej 3, Ringsted
27 57 27 27, lene@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjaerlarsen.dk

Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen
arkiv@gyrstinge.dk

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk eller Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!                                                  Bøgebladets redaktion
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Kalender

Marts
29. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00

April
Bøgebladet udkommer

03. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 14.00, hver mandag
11. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
12. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
13. Lappeskræddere, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
17. Mobibben kommer til Gyrstinge
26. Generalforsamling Byg og Bo, Landsbyhuset, kl. 19.30
28. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
30. Kirkeministerbesøg, Gyrstinge kirke, kl. 10.00

Maj
02. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00

Koncert m. Trio Mio, Sigersted kirke, kl. 19.30
05. Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
09. Ældreudflugt,
10. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
15. Mobibben kommer til Gyrstinge
17. Foredrag om B.S.Ingemann, Gyrstinge præstegård, kl. 19.00

Juni
Bøgebladet udkommer

12. Mobibben kommer til Gyrstinge
13. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
15. Spiseklub for enlige, Skovkroen, kl. 18.00
23. Skt. Hansfest, præstegårdshaven, kl. 18.00

Husk at kigge her i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se evt. også kalender på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og Gyrstinge.dk.


