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Vera Mortensen, Gyrstingevej 41
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
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Lokalrådet skriver
Nogle gange går det fremad – mennesker og erhverv stortrives, og kan ikke
forestille sig det anderledes. Andre gange går det den anden vej – tilbage vil
nogle måske mene. Her i Gyrstinge-Ørslevvester er der sikkert også de, der
mener, det går tilbage. Brugsen må lukke (forhåbentlig kun midlertidigt) pga.
vigende salg, det var svært at finde en vært til forsamlingshuset, vores graver
har sagt op, det er vanskeligt at etablere cykelstier og virksomhed etc.
I Lokalrådet forsøger vi at fokusere på den positive udvikling i byen. Byg og
Bo har købt brugsbygningen, og finder forhåbentlig en købmand, der vil drive
butik. Lige bag ved brugsen skyder en gruppe nye huse op, der atter vil øge
befolkningstilgangen til byen, hvilket igen yderligere understøtter grundlaget for
en butik, skolen, børnehaverne, et landsbyhus ect. Dagpleje og børnehave
bugner af børn, der forhåbentlig fortsætter i vores skole og dermed bevarer
grundlaget for den.
At skabe fremgang i en lille by som vores kræver meget (som regel frivilligt og
ulønnet) arbejde, som nogle skal gøre. Et godt eksempel på et vellykket frivilligt
projekt er den årlige Skt. Hans fest i præstegårdshaven, der igen i år blev et
stort tilløbsstykke (s. 22-23).
Et andet stort projekt er Kildehallen/Landsbyhuset, der gennem en årrække
med skiftende bestyrelser har haft dét ene mål for øje, at få bygget en sportsog aktivitetshal i Gyrstinge. De fleste kender det årlige juletræsssalg ved
Fredskovsminde, hvor overskudet tilfalder Kildehallen. I år forsøger de sig
yderligere med et sommerarrangement – et Tour de Gyrstinge, hvor både
børn og voksne kan deltage, enten på cykel, som sponsorer eller som heppende
publikum (se program i sidste Bøgeblad). Der er desuden lotteri, med mange
flotte præmier sponseret af diverse firmaer og butikker. Efter løbet er der fælles
spisning og hygge (mad kan bestilles på Krogagergård). Det er stadig muligt at
tilmelde sig løbet, så kom og vær med og gør det til en succes på linie med Skt.
Hans! Vi ønsker os alle en hal – ved at deltage lørdag den 19. august kommer
vi målet et skridt nærmere. Vi i Lokalrådet ser det i hvert fald som et godt og
positivt initiativ, som alle bør bakke op om. Der er morgenkaffe kl. 9. Vi ses.
Lokalrådet
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Forsamlingshuset skriver
Som det sikkert er gået op for de fleste, er Dan og Lona holdt op som værter
i forsamlingshuset fra den 10. juli 2006, hvilket vi fra bestyrelsens side beklager
dybt. Vi mener Dan og Lona har gjort et stort stykke arbejde i huset for at få
det til at gå rundt, og vi synes det var kommet ind i en god gænge. Fra bestyrelsen
vil vi sige tak til værtsparret for det gode samarbejde i de forløbne år.
Bestyrelsen har arbejdet en del for at skaffe en ny forpagter til forsamlingshuset,
men trods mange henvendelser er det løbet ud i sandet. I stedet har vi fået Eri
Thygesen til at fungere som vært på prøve. De som er kommet i forsamlingshuset
i de senere år, kender hende, hvor hun har stået for det udadvendte ved de
fester som er blevet afholdt i Dans tid. De par gange jeg har været til fest i huset
har hun styret tropperne til alles tilfredshed.
Ole Olsen
formand
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Kildeskolens SFO skriver
Kære børn, forældre, tidligere og nuværende kollegaer og andre
samarbejdspartnere i Gyrstinge
Efter syv gode, sjove og udfordrende år fratræder jeg min stilling som SFOleder på Kildeskolen i midten af august. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden
til at takke alle for et godt og positivt samarbejde.
Jeg kendte ikke Gyrstinge før jeg startede i 1999, men det er et dejligt sted, der
præges af stort engagement, sammenhold og kræfter, som bruges positivt til
forbedring af området. Der samarbejdes aktivt mellem de forskellige institutioner
og foreninger, hvilket giver både synlige resultater og stort fællesskab.
I ønskes held og lykke i videreudviklingen af jeres lokalsamfund og for jeres
familier i livet fremover.
Mange hilsner
Marianne
Kildeskolen
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Byg og Bo skriver
Siden sidst har bestyrelsen konstitueret sig på ny, idet Kenn Vium har valgt at
stoppe som formand og træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt:
Suppleant:

Bjarne Krog
Ole Olsen
Klaus Møller
Bjarne Møbius
Kurt Jensen
Lone Stefansen

Udover arbejdet omkring sikring af dagligvarebutik i Gyrstinge (læs andet sted
i bladet), har Byg & Bo tilbudt Kildehallen at være behjælpelig med andet end
penge. Byg & Bo har således holdt møde med Kildehallens bestyrelse. Her
blev det aftalt, at Byg & Bo kontakter 2 – 3 foreninger der selv har stået for
opførelse af idrætshal og drift.
Efter ferien er der aftalt besøg i Rødding, hvor man selv har været primus motor
i opførelse af et foreningshus. Her er man tilfredse med også selv at stå for
driften. Det bliver spændende at se og høre mere.
Bjarne Krog
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Byg og Bo skriver
Der har den sidste tid været en del aktivitet i Byg & Bo primært foranlediget af,
at Brugsen i Gyrstinge står foran en lukning, da SuperBrugsen i Tølløse ønsker
at stoppe i Gyrstinge og har sat ejendommen til salg. Det har dog ikke været
muligt, at finde en købmand der vil købe hele ejendommen og drive forretning.
Byg & Bo skal ifølge vedtægterne bl.a. arbejde for at skabe liv og vækst til gavn
for lokalområdet.
En af livsnerverne i lokalsamfundet har været og vil fortsat være en nærbutik pt.
Brugsen i Gyrstinge. Derfor er det helt naturligt, at Byg & Bo går aktivt ind og
forsøger at sikre en nærbutik i byen.
Bestyrelsen har udpeget Ole Olsen og Bjarne Krog til, at undersøge forskellige
muligheder for at bevare en nærbutik i Gyrstinge. Der har således været holdt
møder med Tølløse Brugs, ejendomsmægler, håndværkere, jurister osv.
Bestyrelsen i Byg & Bo har ikke været helt enige om hvor meget og hvordan
man skulle engagere sig i at sikre en lokal nærbutik, derfor blev der indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling d. 28. juni. Her blev fremlagt nogle forskellige
løsningsforslag, hvor Byg & Bo køber hele brugsejendommen, for derefter at
dele ejendommen op på forskellig vis og frasælge lejlighed/er.
Huslejen for selve butikken kan derved blive væsentlig mindre for en kommende
købmand.
Til denne ekstraordinære generalforsamling var godt halvdelen af medlemmerne
mødt op. Det var en rigtig positiv aften, hvor de fremmødte medlemmer meget
kraftigt anbefalede bestyrelsen, at arbejde videre med henblik på, at købe
Brugsejendommen.
Allerede dagen efter blev Tølløse Brugs og ejendomsmægler orienteret om, at
Byg & Bo ville komme med et købstilbud.
Der er nu lavet en foreløbig købsaftale, hvor Byg & Bo pr. 1. okt. 2006 overtager
ejendommen.
Den første og vigtigste opgave er nu, at finde den rette person der kan og vil
drive dagligvarebutik i lokalerne. Vi vil forsøge at gøre det så attraktivt som
muligt, samtidig med at der skal laves en konstruktion der på bedst mulig vis
sikrer, at butikken kan leve på sigt.
Bøgebladet august 2006
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Kildeskolen skriver
Skoleåret 2005-06
På Kildeskolen sluttede vi som sædvanligt skoleåret med at 7. klasse arrangerede aktiviteter
for alle eleverne – en festlig afsked inden de drager videre til Dagmarskolen. Ved vores
fællessamling var der desuden musikalsk optræden ved 5. og 6. klasse.
Torsdag før ferien udkæmpedes en drabelig dyst: Kampen om det gyldne fejeblad. Alle
klasser deltog i kampen om den bedste oprydning i klassen. Dommerne var kommet på en
vanskelig opgave og afgørelsen var hårfin – en enkelt nullermand blev afgørende! Kampen
blev vundet af 6. klasse skarpt forfulgt af børnehaveklassen.
Skoleåret 2006-07
Skoleåret 2006-07 starter tirsdag den 15. august kl. 9 – 12. Vi mødes ved flagstangen til
velkomst og fælles sang. Derefter går alle i klasserne.
Den nye børnehaveklasse med 17 børn starter dog først onsdag den 16. august – ligeledes
fra 9 – 12.
Ny SFO-leder
Marianne Preus Sørensen har efter 7 år som SFO-leder på Kildeskolen ønsket et skifte i
sit arbejdsliv. Jeg vil gerne sige Marianne tak for den store indsats hun har ydet på
Kildeskolen – og ønsker hende al mulig held og lykke fremover
Stillingen som SFO-leder er genbesat i forlængelse af Mariannes fratræden den 15.8.
Nye medarbejdere
Til det nye skoleår har vi ansat to nye medarbejdere til skoledelen: Joachim Rønnow
(musik og matematik) og Lise Kristiansen (på deltid – engelsk og n/t).
Virksomhedsplan
På Kildeskolens hjemmeside kan I læse den samlede virksomhedsplan – eller blot et
resumé af beskrivelserne af indsatsen i næste skoleår.
Der er mange spændende tiltag, for eksempel undervisning på tværs af klassetrin,
elevplaner og løbende evaluering.
Vedligeholdelse
I løbet af sommeren vil der blive foretaget en del vedligeholdelses arbejde blandt andet:
maling af pedelbolig, vinduer i gymnastiksal og i hovedbygningen mod øst og de to
pavilloner.
Der vil ligeledes foregå en del indvendig vedligeholdelse blandt andet ny gulvbelægning
og maling i flere klasser.
Jeg håber at alle har haft en god sommer – og at den må vare ved et stykke tid endnu!
Jette Wase Hansen
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Kildeskolen skriver
Nyt fra det forebyggende netværk
Hvad er formålet med det forebyggende netværk?
Det forebyggende netværk består af repræsentanter fra de lokale foreninger og
Kildeskolen.
Netværket har tre hovedformål:
·
at afdække omfanget af hærværk og bekymrende forhold i lokalområdet – således
at det bliver facts og ikke rygter, der beskriver omfanget
·
at drøfte og støtte op omkring initiativer til at forebygge hærværk
·
at udbrede et kendskab til hvad man kan gøre som beboer
Hvem er med?
Det forebyggende netværk består i øjeblikket af følgende repræsentanter:
Kenn Vium (Byg og Bo)
Bodil Krag-Andersen (Menighedsrådet)
Jan Hansen (Brugsen og Lokalrådet)
Aase Stegmann (GIF)
Grethe Nielsen (Skolebestyrelsen)
Gunnar Christiansen (SSP-konsulent)
Nicolai Tell, Johnni Hansen og Jette Wase Hansen (Kildeskolen)
Hvad kan jeg gøre?
Netværket kunne konstatere, at der desværre stadig er forskellige forhold i området, som
er bekymrende.
Når der observeres tilfælde, som er direkte ulovlige, bør man fortsat foretage en
politianmeldelse.
Hvis man er bekymret bør man også overveje at kontakte forældrene og hvis man mener,
at et barns udvikling er truet, har man faktisk pligt til at kontakt de sociale myndigheder.
Flere medlemmer fra netværket har haft kontaktet forældre – med positivt resultat.
Ungdomsklub?
Det forebyggende netværk har støttet op omkring initiativer i forbindelse med oprettelse
af en ungdomsklub – og har fulgt interesseret med i forløbet.
Desværre mødte der for få personer op til den stiftende generalforsamling – der kunne
ikke nedsættes en bestyrelse.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Arbejdsgruppen havde ellers en plan klappet og klar:
·
der ligger forslag til vedtægter
·
der er indgået aftale med GIF omkring anvendelse af den gamle pedelbolig til
ungdomsklub
·
der er økonomiske ressourcer til ansættelse af medarbejdere
·
der er økonomiske ressourcer til indkøb i forbindelse med etablering
·
Ringsted Kommune vil stå for det praktiske omkring lønudbetaling etc.
En bestyrelse skal bestå af mindst 5 medlemmer.
Bestyrelsens arbejde vil bestå af: ansættelse af medarbejdere, fastsættelse af kontingent,
at udarbejde ramme og ordensregler for ungdomsklubben, regnskab med videre. Der
forventes 4 årlige møder + en generalforsamling.
Børnene i 4. -6. klasse har givet udtryk for at de ønsker en ungdomsklub.
Men uden bestyrelse ingen Ungdomsklub i Gyrstinge! Det forebyggende netværk vil
gerne opfordre forældre, som er interesserede, til at tage kontakt til Jette Wase Hansen
eller til Grethe Nielsen fra arbejdsgruppen.
På det forebyggende netværks vegne
Jette Wase Hansen
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Din

Kirke

Efterårstur til Reventlow Museet
Søndag den 17. september
Se nærmere inde i bladet.
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Gudstjenesteliste
Gyrstinge:

03 sept.
17.sept.
24.sept.
01.okt.
15.okt.
29.okt.
12.nov.
26.nov.
03.dec.

12.s.e.trin.: 10.30
14.s.e.trin.: 9.00
15.s.e.trin.: 10.30 høstgudstj.
16.s.e.trin.: 9.00
18.s.e.trin.: 10.30
20.s.e.trin.: 10.30 BUSK
22.s.e.trin.:
9.00 Jens Bøggild
S.s.i kirkeår:10.30
1.s.i advent: 15.00

Bringstrup:

03.sept. 12.s.e.trin.: 9.00
10.sept. 13.s.e.trin.: 10.30
01.okt. 16.s.e.trin.: 10.30 høstgudstj.
15.okt. 18.s.e.trin.: 9.00
29.okt. 20.s.e.trin.: 9.00
05.nov. Alle helgen:
10.30
Minikonfirmander medvirker
19.nov. 23.s.e.trin.: 9.00
03.dec. 1.s.i advent: 10.30

Sigersted:

17.sept. 14.s.e.trin.: 10.30 høstgudstj.
Minikonfirmander medvirker
24.sept. 15.s.e.trin.: 9.00
08.okt. 17.s.e.trin.: 10.30
22.okt. 19.s.e.trin.:
9.00 Jens Bøggild
05.nov. Alle helgen:
9.00
19.nov. 23.s.e.trin.: 10.30
26.nov. s.s.i kirkeår: 9.00

Haraldsted:

10.sept. 13.s.e.trin.:
08.okt. 17.s.e.trin.:

9.00
9.00

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
Der tages forbehold for ændringer.
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Indskrevne konfirmander
Til den kommende sæson har i alt 34 konfirmander indskrevet sig til konfirmations
– forberedelse, således at 18 har indskrevet sig til undervisning i Bringstrup og
16 til undervisning i Gyrstinge. Så stort et antal afføder også en del konfirmationer,
da vore kirker kan rumme et beskedent antal personer. I foråret 2007 vil der
derfor være 2 konfirmationer i Bringstrup d. 29. april, en konfirmation i Sigersted
d. 6 maj samt 2 konfirmationer d. 13. maj i Gyrstinge./v.LL

*****
BUSK-gudstjeneste
I et samarbejde med spejderne er der planlagt en såkaldt BUSK-gudstjeneste :
Søndag d. 29.oktober kl. 10.30 i Gyrstinge kirke
Gudstjenesten er tilrettelagt som en børne- og familiegudstjenesten og spejderne
vil medvirke på mangfoldig vis.
B står i øvrigt for Børn, U for unge, S for sogn og K for Kirke. Disse forbogstaver
danner så ordet BUSK.
Vi har igennem mange år afholdt sådanne BUSK-gudstjenester i Gyrstinge til
glæde for mange.
Lisbeth Lundbech

*****
Morgensang for begyndere
Også i år afholdes i sensommeren morgensang for begyndere i henholdsvis
Bringstrup og Gyrstinge kirke. En morgensang er en kort andagt med en salme,
fadervor, trosbekendelse samt et mindre indlæg om et emne. En morgensang
varer ca. 20 minutter.
Morgensang er en god vane, som mange kender fra skoletiden.
Der vil være morgensang i:
Bringstrup Kirke d. 29. august kl. 8.10
Bringstrup Kirke d. 5. september kl. 8.10
Bringstrup Kirke d. 19. september kl. 8.10
Bringstrup Kirke d. 26. september kl. 8.10
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Gyrstinge Kirke d. 31. august kl. 8.15
Gyrstinge Kirke d. 7. september kl. 8.15
Gyrstinge Kirke d. 28. september kl. 8.15
Gyrstinge Kirke d. 5. oktober kl. 8.15.
„Morgensang for begyndere“ er åben og offentlig for alle. Konfirmanderne
deltager også i morgensangen.
Lisbeth Lundbech

*****
Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne er i år fastlagt til:
17. september kl. 10.30 i Sigersted (medvirken af mini-konfirmander)
24. september kl. 10.30 i Gyrstinge
1. oktober kl. 10.30 i Bringstrup
Ved høstgudstjenesterne vil kirkerne være smukt pyntede med sensommerens
farvepragt.
Vi vil naturligvis også synge vores smukke efterårssalmer.
Ved høstgudstjenesterne i Bringstrup og Sigersted vil menighedsrådet servere
en kop kaffe og en småkage i våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesten.
Ved høstgudstjenesten i Sigersted vil mini-konfirmanderne desuden medvirke
med nogle mindre indslag.
Lisbeth Lundbech

*****
Omsorgs- og ansvarserklæring
Tidligere blev et faderskab fastslået på Statsamtet og man underskrev her en
„omsorgs- og ansvarserklæring“.
Vidste du, at omsorgs-og ansvarserklæringen i dag kan indsendes eller udfyldes
ved personligt fremmøde hos den kirkebogsførende præst/kirkekontoret, samtidig
med at du afleverer din fødselsanmeldelse. Dette er langt det letteste for alle
parter og sparer megen administration.
Du behøver derfor ikke forud for dit barns fødsel at ulejlige dig til Statsamtet for
14

at afgive en sådan erklæring. I forbindelse med dit barns fødsel får du udleveret
en blank „Omsorgs- og ansvarserklæring“ på hospitalet. Erklæringen udfyldes og
afleveres sammen med fødselsanmeldelsen. Så bliver faderskabet bragt i orden
ved denne ene forretningsgang. Lettere kan det vist ikke være.
Hvis faderskabet skal fastslås ved dom, går det dog stadig til Statsamtet.
Lisbeth Lundbech

*****
Gammeltestamentlig maraton
Til efteråret påbegynder vi vores store læsning af h Bibelen. Vi starter med at
læse Det gamle Testamte. Næste efterår vil vi læse videre i det nye Testamente.
Læseplanen for den gammeltestamentlige maraton 2006/2007 ser således ud:
2006
tirsdag d. 5. september 19.00-21.30 i Gyrstinge Præstegård
tirsdag d. 26. september 19.00-21.30 i Gyrstinge Præstegård
tirsdag d. 10. oktober 19.00-21.30 i Gyrstinge Præstegård
tirsdag d. 24. oktober 19.00-21.30 i Gyrstinge Præstegård
tirsdag d. 7. november 19.00-21.30 i Gyrstinge Præstegård
2007
tirsdag d. 9. januar 19.00-21.30 i Huset, Bringstrup
tirsdag d. 23. januar 19.00-21.30 i Huset, Bringstrup
tirsdag d. 6. februar 19.00-21.30 i Huset, Bringstrup
tirsdag d. 20. februar 19.00-21.30 i Huset, Bringstrup
tirsdag d. 6. marts 19.00-21.30 i Huset, Bringstrup
Skulle dette have din interesse, så meld dig til hos sognepræst Lisbeth Lundbech
på tlf. 57613010
Lisbeth Lundbech
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Efterårsudflugt
Sogneudflugten går i år til Lolland, hvor vi skal besøge Reventlow Museet.
Museet har i år udstilling af herregårdsmiljøet fra tiden 1880 til 1960.
Udstillingen handler om hele Lolland og om de mennesker, der levede, arbejdede
og færdedes i herregårdens sammensatte univers – fra godsejeren til daglejeren.
Reventlow Museet er beliggende nær Bandholm på det nordlige Lolland, og ud
over bygningerne er der mulighed for en gåtur i den store park med mange gamle
og sjældne træer.
Under besøget på museet går vi ind i cafeen, hvor der vil blive serveret kaffe.
Først skal vi besøge 1 eller 2 kirker i området, bl.a. Bandholm Kirke, hvor en
lokal guide vil fortælle om kirken.
Menighedsrådet har en beskeden sandwich og lidt køligt at drikke med på turen,
så ingen behøver at undvære frokost.
Der er afgang med bus fra Gyrstinge Kirke Søndag den 17. september kl.
10.30. Når vi er færdige med seværdighederne finder vi et sted, hvor vi skal
spise til aften. Drikkevarer til middagen vil være for egen regning.
Prisen for deltagelse bliver kr. 100.00 for voksne, og kr. 50,00 for børn.
Tilmelding senest fredag den 8. september til
Bodil Krag-Andersen tlf. 57845380 eller Grethe Madsen tlf. 57845025.
Grethe Madsen
*****

Vil du være med!!!
Vi er et par damer, der gerne vil lære at kniple. Vi har talt med Inga Lyngsgaard,
der har stor erfaring i kunsten at kniple.
Har du lyst til at finde ud af, om det er noget for dig, så mød op i Gyrstinge
Præstegård tirsdag den 12. september ved 14-tiden, hvor Inga vil være til stede
og undervise os.
Hvis der er interesse herfor, vil der være mulighed for at fortsætte flere tirsdage
i løbet af efteråret/vinteren.
Grethe Madsen
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Aftensang i Gyrstinge Kirke i oktober
„Sangen har vinger“
Torsdag den 12. oktober får vi besøg af Frederik Berggren Smidt.
Frederik Berggren Smidt er sognepræst ved Tersløse Kirke og er desuden
salmedigter.
Han vil denne aften fortælle om tilblivelsen af nogle af sine salmer og hvad der
har inspireret ham.
Udover at være salmedigter har Frederik Berggren Smidt også komponeret
melodien til en del af salmerne, som han formentlig vil ledsage med guitarspil, da
han mestrer dette instrument.
Foredraget starter i Gyrstinge Kirke kl. 19.30. Senere går vi over i
Præstegården, hvor der sikkert vil blive mulighed for at stille spørgsmål, og hvor
vi ud over at drikke kaffe (kr. 20.00), skal synge lidt fra Højskolesangbogen.
Grethe Madsen
*****

Sogneaften
Torsdag den 9. november kommer Flemming Christensen til Gyrstinge
Præstegård.
Flemming Christensen er i dag direktør på Kolonien Filadelfia. Han er desuden
forhenværende sognepræst og borgmester i Vejle. Emnet han vil tale om er ikke
fastlagt endnu, men med den baggrund, han har vil vi sikkert have noget at glæde
os til.
Vi starter som sædvanlig kl. 19.30 ligesom der vil være mulighed for at købe
kaffe og brød formedelst kr. 20.00.
Grethe Madsen
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Sognepræst Lisbeth Lundbech - tlf. 57 61 30 10
Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.00
onsdag og fredag kl. 11.30 – 12.30
lørdag: efter aftale - mandag: fridag
Graver
Henvendelse til Bodil Krag-Andersen
57 84 53 80
eller Grethe Madsen
57 84 50 25
eller Bjarne Møbius
57 84 52 50

Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge
Menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål kan
rettes til Grethe Madsen, 5784 5025 eller på
grm37@hotmail.com.
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Fra kilderne ...
Da Gyrstinge skole kun havde fire klasser
Skolen i Gyrstinge hedder nu KILDESKOLEN. Et navn, den fik efter
sammenlægningen med Bringstrup skole i 1991. Men før den tid hed den
GYRSTINGE SKOLE. Den blev bygget i 1954 (indviet i december), og før
den tid var der hele tre skoler i sognet: en forskole for de 7 til 9-årige (nuværende
bygning: Bakkegårdsvej 96) og to hovedskoler for de 10 til 14-årige: en i
Ørslevvester (nuværende bygning: Egerupvej 132) og en i Gyrstinge (nuværende
bygning lige over for kirken).
I den nye skole delte man eleverne fra ca. 7 til ca. 14 år, altså syv årgange, i kun
fire klasser. Der var derfor også kun fire faste lærere. 1. klasse dengang bestod
af én årgang, fuldstændig som 1. klasse i vore dage. Efter 1. klasse gik eleverne
to år i samme klasse. Det vil sige, at 2. klasse bestod af to årgange. For at sikre
en årgangsdelt, fortløbende undervisning i dansk og regning, som „matematik“
hed dengang, delte man 2. klasses elever i disse to fag.
I skolens 3. klasse (svarende til vore dages 4. og 5. klasse) og 4. klasse (svarende
til 6. og 7.) underviste man to årgange i samme klasselokale. Yngste halvdel af
3. klasse blev så kaldt „lille tredje“ og den ældste halvdel „store tredje“. I „lille
tredje“ kunne eleverne naturligvis ikke regne lige så svære stykker som eleverne
i „store tredje“; men man havde dengang trykte lærebøger, som på samme side
havde både lettere regnestykker til de yngste og sværere til de ældste indenfor
samme regneart. I begyndelsen af timen kunne læreren så gennemgå f.eks.
minusstykker på tavlen fælles for hele klassen, og derefter kunne eleverne gå i
gang i deres regnehæfter med stykker på hvert deres niveau. Havde man så
den samme regnebog i to år? Nej, næste skoleår, hvor „lille tredje“ var blevet til
„store tredje“, fik man nye bøger, som var indrettet på samme måde. En A-bog
og en B-bog. På samme måde var lærebøger i skriftlig dansk og læsebøger
indrettet.
I „fortællefag“ som historie, geografi, naturhistorie havde man 2-årige pensa,
og det var tilfældigt, om en elev hørte om Europas geografi før om Danmarks,
Bøgebladet august 2006
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Fra kilderne ... - fortsat
om bronzealderen før om stenalderen, om nye testamente før om gamle
testamente osv.; men hver anden årgang fik stoffet i den kronologisk rigtíge
orden.
I gymnastik havde man piger og drenge hver for sig.
Kun pigerne blev undervist i håndarbejde og skolekøkken, og kun drengene i
sløjd.
I en gammel „skoledagbog“ kan man læse:
SKOLEÅRET 1962/63
August.
Skoleåret begyndte d. 13. august kl. 8
Lærerkræfter: E. Skovlund Laursen (førstelærer (= skoleinspektør
(red.))
Vita Larsen
Anneli Brøndtoft
Max Brøndtoft
Antal elever:
4. klasse – 28 elever
3. klasse – 30 2. klasse - 32 1. klasse - 14 i alt 104 elever
Silende regnvejr var hverdagsbegivenhed i hele august måned,
og høsten kom først i gang i begyndelsen af september.
September.
Mange børn måtte i denne måned tage fri fra skolen for at være
behjælpelige med den meget besværlige høst, og skolefridagen
d. 17. blev udnyttet godt.
Fjerde klasse stillede et pige- og et drengehold til
håndboldstævnet i Ringsted og begyndte at træne flittigt.
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Fra kilderne ... - fortsat
Oktober
Oktober.
Den 5. oktober mødte vi i pulje 3 Kirkeskovskolen og Slagelse
private Realskole ved stævnet for amtets skoler i Ringsted. Det
var drengene, der spillede uafgjort 1 – 1 mod Kirkeskovskolen
og vandt over Slagelse private med 4 – 1, hvorved de vandt puljen
og fik en sølvplade. Pigerne vandt over Munke Bjergby, men tabte
til Korsør.
November.
Efter fridagen d. 19. begyndte vi tirsdag d. 20. med
vintermødetider:
1. time
8.30 – 9.20
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.10 – 12.00
5. 12.25 – 13.10
6. 13.15 – 14.00
7. 14.05 – 14.55
December.
Mandag d. 3. stod i adventskransenes tegn, og i løbet af ugen
begyndte granguirlanderne og julebillederne i kridt at pynte
på klassernes tavler.
Morgenlandskaberne er enten kridende hvide af rimfrost eller
tunge og triste af grå tåge.
Lørdag d. 22. afholdt vi juleafslutning, først i klasserne, siden
omkring juletræet i gymnastiksalen. Vi sang 2 – 3 julesalmer
omkring træet, delte sodavand og basser ud nede i
kældergangen, sluttede med sanglege og godteposer og ønskede
hinanden glædelig jul. Børnene hjalp med at rydde op og gik
derefter hjem i det herligste julevejr med frost og sne.
Januar.
Frosten og sneen har nu holdt sig uden afbrydelse i ca. fire uger,
og både skøjter og ski er blevet brugt flittigt i juleferien.

sammenfattet af
Max Brøndtoft
Bøgebladet august 2006
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Lokalrådet skriver
Sankt Hans 2006
En kombination af flere faktorer gjorde, at sankthansaften i år blev noget nær et
tilløbsstykke. Vejret var dejligt, det var fredag og det var børnenes sidste
skoledag, så ca. 300 mennesker fra Gyrstinge og Ørslevvester havde fundet
vej til præstegårdshaven, hvor Lokalrådet, Spejderne, Idrætsforeningen,
Menighedsrådet og Tirsdagsklubben havde arrangeret fællesspisning,
underholdning og sankthansbål.
Det var forventet, at der ville være stort fremmøde, men at det blev så stort,
havde ingen vist regnet med. Lokalrådet stod for de grillstegte bøffer, mens
spejderne sørgede for børnemenuen samt salat og sodavandssalget.
Idrætsforeningen stod for salg af vin og øl. Tirsdagsklubben havde bagt dejlige
kager og lavet masser af kaffe. Der blev spist op til sidste krumme og enkelte
måtte endda nøjes med salat, selv om der i år var indkøbt ekstra mange bøffer.
De mange hjælpere havde en travl, men også fornøjelig aften.
Efter middagen underholdt klovnen Mio til stor morskab for de mange børn.
Idrætsforeningens gymnastikpiger og -drenge gav en lille smagsprøve på det,
de har brugt vinteren på, og så var der hip hop-dans med de to dygtige piger,
Josephine og Emily.
Kl. 21 blev bålet tændt og heksen, der var lavet af SFO’en, blev sendt af sted
med manér, mens de traditionelle sange blev sunget.
Kl. 21.30 underholdt organisten, Siegfried, i Gyrstinge kirke med både nyere
og ældre orgelmusik. En stemningsfuld afslutning på en hyggelig aften.
Vera Mortensen,
Lokalrådet.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Skt. Hans-stemning i præstegårdshaven 2006.
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Peter's Auto

Gørslev Skovindustri

Reparation og service
af alle bilmærker
Dit værksted i nærområdet

Brænde, Briketter, Bark

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 57845559
________________________________________________________________

Gyrstinge
Forsamlingshus
Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted
Dan Olsen
tlf. 57845390
________________________________________________________________

Dagli' Brugsen
Her handler vi lokalt
til hverdag og i weekenden
tlf. 57844546
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 8:00 - 18:00
lørdag og søndag kl. 8:00 - 14:00
________________________________________________________________

Idealhuset
Projektering, tilsyn,
tømrer- og snedkerarbejde
Jørn P. Rasmussen
Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 57809356 - 40514077

tlf. 57808281
www.gorslev.dk
________________________________________________________________

VVS Madsen
Alt VVS- og smedearbejde
udføres professionelt
tlf. 57845359 - 40346626
Fax 57845309
________________________________________________________________

John Hansen
Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres
Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted
tlf. 57845515 - 20311914
________________________________________________________________

Frisørsalonen
Annelise Knudsen
Egerupvej 130, Ørslevvester
tlf. 57809336
(mandag lukket)
________________________________________________________________

Bjarne Beck
Snedker & tømrermester
Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge
4173 Fjenneslev
tlf. 57845501
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Kildesiderne
Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, Ringsted
5784 5384, lonestefansen@hotmail.com
Menighedsrådet
formand Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55, Ringsted
5784 5380, bka@pc.dk
Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Jette Wase Hansen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, jwh@ringsted.dk
Kildeskolens SFO og børnehave
leder Marianne P. Sørensen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, mas@ringsted.dk
Skovbørnehaven
leder Hanne P. Weber, Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
5762 7195, hpw@ringsted.dk
Forsamlingshuset
formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@post.tele.dk
Kildehallen/Landsbyhuset
formand Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jaz@slagelse.dk
Byg og Bo
formand Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjenneslev
5784 9457, bjarne@krogagergard.dk
Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade 51, Ringsted
5784 5250, bjarne@tbtech.dk
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Idrætsforeningen
formand Aase Stegmann, Gyrstinge Bygade 76, Ringsted
5786 3044
De grønne pigespejdere
Charlotte Olsen, Havrebjergvej 57, Ringsted, 5784 5399
Trine Huusom, Gyrstinge Præstemark, Ringsted, 3323 3902
Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø
5784 4840
Vandværket
formand Niels Mogensen, St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374

Egne adresser:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Kalender
August

16.
17.
19.

Bøgebladet udkommer
Afskedsreception for Marianne P. Sørensen, SFO, Kildeskolen
Kildeskolen starter nyt skoleår kl. 9.00.
Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00.
Kildeskolens børnehaveklasse starter kl. 9.00.
Begyndergudstjeneste; Bringstrup Kirke, kl. 19.30.
Tour de Gyrstinge, Gadecykelløb, arr. Kildehallen, kl. 9.00.

September
08.
12.
17.
21.

Senest tilmelding til Reventlow tur
Kniple kursus, Gyrstinge Præstegård, kl. 14.00.
Tur til Reventlow Museet, arr. Menighedsrådet
Deadline Bøgebladet

14.
15.

Oktober
12.
13.

Bøgebladet udkommer
Aftensang v. Frederik B. Smidt, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30.
Kildeskolen går på efterårsferie

November
09.

Sogneaften m. Flemming Christensen, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30.

Arrangementer mailes til bogebladet@dinelmand.dk eller afl. til redaktionen direkte.
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