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Når der skal holdes liv i en lille landsby, kræver det masser af initiativ, frivilligt arbejde og 
sammenhold blandt de lokale. Det er der heldigvis masser af i Gyrstinge, hvor næste store projekt er
en multibane for både børn og voksne. 

I de to landsbyer Gyrstinge og Ørslevvester, der ligger lidt nord for Ringsted, bor der tilsammen 
bare 900 mennesker. Det betyder dog ikke, at det skorter på aktiviteterne i det lille samfund. De 
lokale gør meget for at styrke sammenholdet, og med deres nyeste projekt, vil de etablere en 
multibane foran den lokale skole. Det skal samle både børn og voksne om fysiske aktiviteter.  
Banen inddeles i forskellige områder og skal indbyde til alt fra boldlege som fodbold, håndbold og 
hockey til klassiske lege som at hinke og sjippe. Og så bygges der tribuner, hvorfra eksempelvis 
forældre kan sidde og kigge på, mens deres børn leger. 

”Vi håber, at det bliver et naturligt samlingspunkt for hele landsbyen, hvor vi kan være sammen på 
en anden måde. At det bliver brugt i dagtimerne af skolen, og at både børn og deres forældre vil 
komme herhen om eftermiddagen. Det står jo åbent hele tiden, så det kan bruges af alle døgnet 
rundt,” siger Hanne Aagesen, der er en af initiativtagerne til projektet. 

Det var også hende, der søgte støtte til projektet fra SEAS-NVE’s donationspulje, der støtter 
foreninger og initiativer, der fremmer fællesskabet. Og derfor kan Hanne tage æren for, at de i 
oktober modtog 10.000 kroner til opførelsen af multibanen. Det er dog langt fra kun hendes 
fortjeneste, at byen inden længe vil have et nyt samlingspunkt, siger hun. 

”Vi var nogle stykker, der fik ideen til projektet, og da vi så kastede den op i luften, var det bare 
fedt, at en masse mennesker greb den og sagde: ”Det vil vi gerne være med til.” Det er meget 
kendetegnende for vores samfund. Der er altid stor opbakning til nye initiativer,” siger Hanne, der 
mener, at sammenholdet i den lille by er noget helt særligt. 

”Jeg tror simpelthen, der bor nogen ildsjæle her i byen, der gerne vil kæmpe for tingene. Vi ved 
godt, at hvis vi ikke selv er med til at gøre noget, bliver det en soveby. Og det er vi jo ikke 
interesserede i.”

https://www.seas-nve.dk/

