
Gyrstinge  og  Ørslevvester er  et  levende 
lokalsamfund  med  både  kirke,  skole,  butik  og 
landsbyhus. Disse  holdes  i  gang  af  mange  ild-
sjæle,  der  via  forskellige  interesser  og  evner, 
bidrager  til  at  give  et  bredt  udbud  af  tilbud  til 
både børn, unge og ældre.
Lokalområdet  udgør  det  nordvestlige  hjørne  af 
Ringsted  Kommune.  Området  er  på  omkring 
2.000 ha. og har ca. 900 beboere. De seneste år 
har befolkningstallet være svagt stigende.

Den lille  landsbyskole i Gyrstinge hedder Kilde-
skolen,  og  har  et  distrikt  der  dækker  fra 
Allindelille i nord til Sigersted i syd. Der er et SFO-
tilbud  på  skolen  for  hhv.  0.-3.  klasse  og  4.-6. 
klasse.  Derudover  har  Kildeskolen  et  førskole-
tilbud (børnehave) tilknyttet, med plads til ca. 40 
børn. Fra 7. klasse er distriktsoverbygningsskolen 
Byskovskolen i Benløse.

For de allermindste børn i Gyrstinge og omegn er 
der både en offentlig  dagpleje med ca. 5 dag-
plejemødre, og et mindre antal private dagpleje-
mødre.
I  udkanten  af  St.  Bøgeskov  findes  desuden  en 
privat skovbørnehave – ligeledes med plads til ca. 
40 børn.

Offentlig trafik varetages af Movia med buslinje 
406  mellem  Gyrstinge  og  Ringsted  Station 
igennem  Ørslevvester.  Der  er  timedrift  på 
hverdage  og  lidt  færre  afgange  i  weekenderne. 
Buslinje  465  betjener  Gyrstinge  Skovhuse  via 
Gyrstinge  til  Allindemagle,  Allindelille,  Skee  og 
Haraldsted.

Landbruget dominerer  stadig  landskabsbilledet, 
bl.a.  med  opdræt  af  Bison  på  en  enkelt  gård. 
Langt  flere  arbejder  uden  for  lokalområdet  i 
industri, håndværk og servicefag. En del arbejder 
i  Ringsted  eller  Sorø,  andre  tager  turen  til 
Roskilde eller København hver dag. Der findes dog 
også flere  håndværks- og servicevirksomheder  i 
området.

Mod  vest  afgrænses  området  af  smukke  skove. 
Lille  og  Store  Bøgeskov  dækker  tilsammen  ca. 
500  ha.  Mod  nord  ligger  Gyrstinge  Sø,  der  er 
udlagt som et naturområde, hvor der er anlagt en 
gangsti  hele  vejen rundt om søen (ca.  10 km.) 
gennem noget af Sjællands smukkeste natur.

Landsbyhuset i Gyrstinge blev indviet i  2010. 
Landsbyhuset  består  af  sportshal,  festlokale 
(”forsamlingshus”), mødelokale (som også benyt-
tes  som  klinik  for  bl.  zoneterapi  og  coaching), 
veludstyret  fitnesscenter  samt  et  landsby-
vandrerhjem med 10 overnatningspladser.
Landsbyhuset  drives  udelukkende  ved  ulønnet 
fritidsarbejde.
Se mere på www.Landsbyhuset-Gyrstinge.dk.

Festlokalet i Landsbyhuset benyttes til skiftende 
kunstudstillinger,  månedlig  madbiks  primært  for 
lokale  beboere  (vinterhalvåret),  diverse  fester 
som f.eks. beboerfester,  barnedåb, konfirmation, 
bryllup, fødselsdage osv. 

http://www.Landsbyhuset-Gyrstinge.dk/


Gyrstinge  Kirke er  fra  omkring  år  1100  med 
senere  ombygninger   og  ligger  overfor  skolen. 
Sognet har i ca. 30 år været en del af et tresogns 
pastorat. Sognepræsten bor i Bringstrup Præste-
gård. Gyrstinge har et fuldtalligt menighedsråd.
Alterudsmykningen  er  udarbejdet  af  kunstmaler, 
grafiker  og  billedhugger  Grethe  Bagge  ved  en 
konkurrence udskrevet i  1950. Grethe Bagge fik 
guldmedalje  for  projektet  og  forærede  den  til 
Gyrstinge Kirke i 2008.
Præstegården med ca.  3  td.  land  offentlig  park 
fungerer som sognegård med mange aktiviteter, 
og der er nyt graverkontor.

Tirsdagsklubben samles til socialt samvær inkl. 
kortspil eller foredrag m.v. hver tirsdag eftermid-
dag i Præstegården. Der er adgang for alle mod et 
meget lille årligt kontingent.

”Den nye Købmand” i Gyrstinge Bygade er en 
rigtig købmand med et righoldigt udvalg af varer. 
Købmanden udleverer også medicin, som leveres 
fra  Ringsted  Apotek  samt  pakker  fra  diverse 
pakkedistributioner.  Siden  1883  har  der  været 
butik i Gyrstinge.

Gyrstinge  Idrætsforening  (GIF)  startede  i 
1894 og giver gode aktiviteter for både store og 
små. I vintersæsonen foregår det i Landsbyhusets 
Sportshal og om sommeren mest ude i det fri på 
skolens fodboldbane, i Præstegårdshaven osv.

Lokalrådet  i  Gyrstinge  &  Ørslevvester 
repræsenterer alle områdets beboere (intet kon-
tingent).  Lokalrådet  varetager  de  forskellige 
almene interesser der knytter sig til området. Det 
har medvirket til  opstart af de fleste øvrige for-
eninger. Derudover står lokalrådet for flere arran-
gementer bl.a. Sankt Hans Festen i Præstegårds-
haven  (fra  1977),  slå  katten  af  tønden  til 
Fastelavn,  diverse  foredrag,  månedlig  fælles-
spisning  i  vinterhalvåret  samt  meget  mere. 
Lokalrådet  kan  bl.a.  kontaktes  på  e-mail: 
Lokalraadet@Gyrstinge.dk.

Bøgebladet,  områdets  lokalblad,  udgives  hver 
anden  måned  af  Lokalrådet  i  samarbejde  med 
menighedsrådet. Indlæg skrives primært af fore-
ningerne, kirken og skolen, men alle har mulighed 
for at komme til orde.
Bladet  er  gratis  og  husstandsomdeles.  Desuden 
kan  det  hentes  hos  Den nye  Købmand eller  på 
Lokalrådets hjemmeside: www.Gyrstinge.dk.
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