
Gyrstinge set fra luften med Landsbyhuset i forgrunden og Gyrstinge Sø samt Store Bøgeskov. 
(Foto: Ophavsret Landsbyhuset i Gyrstinge).

Gyrstinge og 
Ørslevvester

Gyrstinge og Ørslevvester
Midt i naturens stilhed - men alligevel kun 12 
minutters kørsel fra Ringsted C ligger lands-
byerne Gyrstinge og Ørslevvester. 

Selvom vi er ’på landet’ mangler der ikke ser-
vicetilbud: Der er gode pasningsmuligheder 
med både privat og offentlig dagpleje samt 
børnehave og skovbørnehave. På Kildeskolen 
i Gyrstinge undervises 0-6 klassetrin.  

Landbruget dominerer stadig landskabet her, 
hvor du kan opleve udsigter over uforstyrrede 
områder uden tekniske anlæg og andre for-
styrrende elementer. Området er et storbak-
ket morænelandskab. Gyrstinge Sø ligger i 
en tunneldal som fortsætter i Haraldsted Sø. 
Ringsted Å har sin begyndelse ved udløbet fra 
Gyrstinge Sø. 

Omkring Gyrstinge Sø samt i Store- og Lille- 
Bøgeskov finder du de ’stille’ naturoplevelser. 

Springkilden ved søen er et flittigt besøgt 
udflugtsmål. Der er et rigt fugleliv omkring 
Gyrstinge Sø, hvor havørne også kan ses 
flyve over søen på jagt efter bytte.  

Gyrstinge Ørslevvester er et område som 
drives fremad i stadig udvikling af sognets 
borgere, som yder en stor og vedholdende 
indsats for at opretholde et højt aktivitetsni-
veau med mange tilbud, som gør hverdag-en 
lettere og mere indholdsrig for dem som bor 
her. Lokale kræfter har således taget initiativ 
til finansiering og opførelse af et nyt landsby-
hus. Huset rummer både mødelokale, festsal, 
idrætshal, fittness, mm.



Ved Kildeskolen i Gyrstinge er der også børne-
have.

Bisonokser kan ses på markerne vest for 
Gyrstinge by.

Jordbrugsparcellerne i Ørslevvester. 

Landsbyhuset, som blev indviet i 2010. 

Fakta

Byer i området: Gyrstinge og Ørslevvester. 

Antal indbyggere: 822 (januar 2016)

Skoler: Kildeskolen med SFO (110 elever) til 
6. kl. (feb. 2016).

Børnepasning: Børnehave (p.t. 26 børn pr. 
aug. 2013).

Privat skovbørnehave og private dagplejere 
samt kommunale dagplejere.

Indkøb: Krogagergård gårdbutik ved Ørslev-
vester og Bakkegården ved Gyrstinge samt 
Peberdalsgård (bisonkød) v. Gyrstinge. 

Kollektiv trafik: Bus 406, 465. 

Forsamlingshus: Multihuset Landsbyhuset i 
Gyrstinge rummer bl.a. sportshal, møderum, 
fitness og vandrehjem. 

Fritid: Gyrstinge IF; badminton, cykling, 
floorball, fodbold, gymnastik, løb, volleyball, 
fitness.

Kirke: Gyrstinge kirke.
Præstegården fungerer som sognegård, da 
præsten bor i Bringstrup. I sognegården er 
der en række fritidsaktiviteter som billard, 
strikkeklub, ældreklub. Gennem året holdes 
sogneaftener med sang og foredrag. I vinter-
halvåret har den kommunale dagpleje lege-
stue i præstegården hver uge. 

Der er endvidere minikonfirmandundervisning 
samt baby-salmesang. 

Boliger: Ejer-, andels- og almennyttige boli-
ger. 

Ny bosætning: Der er i lokalplan 256 udlagt 
areal til 13 nye boliger i den nordlige del af 
Gyrstinge. Alle grunde er ledige. 

Erhverv: Der er mange mindre erhvervsdri-
vende i området - bl.a. VVS og tømrer. 

Landbrug er dominerende erhverv. På en gård 
ved Gyrstinge er der en større besætning af 
bisonokser, som er attraktivt kødkvæg. 

Lokalråd: Gyrstinge - Ørslevvester Lokalråd 
kan kontaktes for eventuelle spørgsmål; 
lokalraadet@gyrstinge.dk eller formanden 
Jess Friis, tlf. 2463 5935. Næstformand: 
Vera Mortensen, tlf. 2364 3113

Se også www.gyrstinge.dk



Historie

Historisk set har Gyrstinge været orienteret 
mere mod Sorø end Ringsted, da mange af 
gårdene har været fæstegårde under Sorø 
Akademi. Udviklingen af landbruget og møl-
lerne har været drevet fra Akademiet. 

Gyrstinge By er en såkaldt vejby - dvs., at 
bebyggelsen er etableret langs vejforløbet 
gennem byen. Det er antagelig bonden Gyr 
som har givet navn til byen en gang i 12-tal-
let. Da landsbyen blev udskiftet i 1794 var 
det ikke alle gårde som blev flyttet ud. Flere 
gårde forblev inde i byen, hvoraf den største 
af dem er Ruhedal. 

Landsbyen Ørslevvester er antagelig også op-
stået omkring vejforløbet. På kort fra 1848-
1890 ses kun få huse/gårde. 

Gårdstofte, Hedemosen og Høvestensvej er 
opstået som husmandsudstykninger. 

Gyrstinge kirke, der er fra omkring år 1100, 
er en traditionel dansk landsbykirke i røde 
teglsten og granitkvadre. Kirken består af ro-
mansk kor og skib med sengotiske tilbygnin-
ger. I 2009 fik kirken en ny altertavle, udført 
af billedhugger Grethe Bagge. 

I tilknytning til præstegården ligger den of-
fentligt tilgængelige præstegårdshave som 
med sine snoede gange og skovligende be-
plantning er lokalpark for Gyrstinge. 

Gyrstinge Søs bredder er på store dele af 
den 10 kilometer lange ’kystlinie’ tilgængelig. 
Søen har i omtrent 40 år været anvendt til 
drikkevandsreservoir for sikring af vandfor-
syningen til København. Derfor blev vand-
spejlet hævet kunstigt. Nu er vandindvind-
ingen ophørt og søens vandspejl er ført til-
bage til tilstanden før opstemningen. 

Søbredderne vil også i fremtiden vil være 
tilgængelig for offentligheden og kunne ud-
nyttes rekreativt. Fokus er på de stille natur-
oplevelser, idet dyrelivet omkring og på søen 
skal beskyttes mod væsentlige forstyrrelser. 

Gyrstinge kirke er fra år ca. 1100. 

Husmandsudstykningen langs Høvestensvej er fra 
omkring 1915. 

Gyrstinge præstegårdshave er offentligt tilgænge-
lig. I haven er der et rigt blomsterflor om foråret. 

I ejendommen ’Blødebjærg’ har der tidligere væ-
ret smedje. 


