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Lokalrådet skriver
Den nye hjemmeside på vej
Den nye hjemmeside er kommet tættere på start. Vi har haft den ”på prøve”, og
det ser lovende ud. Vi kunne måske have hastet den igennem, men det er
vigtigere, den virker fra starten og bliver kørt godt i gang. Og så er det lokale
foreningsarbejde jo fritidsarbejde.
Status nu: D. 5. oktober skal arbejdsgruppen på kursus, så vi kan lære alle
hjemmesidens funktioner at kende. Derefter vil foreningerne blive opfordret til
at lægge oplysninger ind på siden, så der er ”noget at komme efter”. Samtidig
vil det blive udarbejdet materiale til alle husstande i lokalområdet om, hvordan
siden fungerer.
Når alt er klart, vil vi gøre, hvad vi kan for, at alle i lokalsamfundet bliver
opmærksomme på ”Gyrstinge.dk” - og bliver i stand til at bruge siden til fælles
glæde. Der skal kunne hentes oplysninger om Gyrstinge-Ørslevvester, men det
er også meningen, at vi lokalt skal have nemmere ved at ”finde hinanden”:
Er der nogen, der vil med til Malmø og shoppe? Vi mangler hjælpere til sponsor-
cyelløbet! Hvem vil være med til at starte en ungdomsklub? Hjælp, vi mangler
en træner til pigefodbold! Er der andre herude end mig, der interesserer sig for
gamle biler? Og så videre! Kun fantasien sætter grænser.
Et godt gæt nu er, at vi kører på fuld drøn i starten af det nye år.

På arbejdsgruppens vegne
Jens Andersen.
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 Kildeskolen skriver
Skoleåret 2006-07
Vi startede skoleåret tirsdag den 15.8. – for første gang i mange år i regnvejr!!
Det tog dog ikke modet eller humøret fra nogen – der var højt humør og børnene
tog fat det det samme!
Onsdag den 16.8. tog vi imod 15 nye børn i vores børnehaveklasse – denne
dag skinnede solen og vi kunne synge morgensang ude ved flagstangen, som
traditionen byder.

”Undervisning på tværs”
I dette skoleår indfører vi en ny og spændende organisering af undervisningen
på Kildeskolen: Undervisning på tværs.
Undervisning på tværs af klassetrin indebærer, at en klasse i en eller flere perioder
af året undervises og arbejder sammen med en anden klasse. Der vil fortsat
være perioder, hvor klassen er ”alene” i faget. En klasse kan deltage med et
eller flere fag.
Klassens egen lærer + den anden klasses lærer i faget vil i fællesskab varetage
undervisningen. Der er altså to lærere til stede.
Det nye tiltag tegner særdeles positivt.

Ny SFO-leder
Susanne Ryberg er ansat som ny SFO-leder på Kildeskolen fra 15.8. Susanne
giver udtryk for, at hun er blevet taget godt i mod af børn, medarbejdere og
forældre. Hun er ved at være godt inde i dagligdagen og opgaverne som SFO-
leder på Kildeskolen.
Susanne kan træffes på telefon 57 62 72 66 eller på mail sur@ringsted.dk.

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen
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 Kildehallen skriver
Vellykket sponsorløb
Lørdag d. 19. august afholdt vi Tour de Gyrstinge, et sponsorcykelløb hvis overskud
går til opførelse af et landsbyhus til sportsaktiviteter. Det blev på alle måder en
god dag. Vejret var med os, vi havde det hyggeligt og sjovt, og arrangementet
gav et overskud på over 65.000 kr. Vi vil gerne takke alle, der gav en hånd – eller
et ben – med, alle vore sponsorer og gæsterytterne fra Byrådet: Benny Christensen,
Niels Ulrich Hermansen og Tulle Olsen.
Takken til sponsorerne gælder alle, men der er rigtig mange, så vi har tilladt os gå
ud fra, at de private sponsorer har støttet sagen, fordi de kan se en lokal interesse
i det, og at de ikke har nogen personlig interesse i at blive nævnt. Der imod har
mange af erhvervssponsorerne ingen direkte interesse i sagen, men har støttet
os, fordi de syntes det var en god sag, og måske også i håb om, at vi så vil støtte
dem. Så kig lige listen igennem, og tænk venligt på disse sponsorer, når du har en
anledning til det:
Ananas,
Asmussen Tøjeksperten,
Benløse Kro,
Bjarne Beck,
Contrast’N,
DanBolig,
Danica Pension,
Danske Bank,
EDC,
Fjenneslev Farvehandel og Malerfirma,
Ford,
Fri Cykler,
Gravemester Jens E Jensen,
Gyllebønderne i Gyrstinge,
Gyrstinge Skovkro,
Gyrstinge VVS,

Mejnerts Vinduespolering,
Midtsjællands Glas,
Midtsjællands Planteskole,
Mr. Peter,
Nordea,
Nyrup Installation,
Oles Cykler,
PBI-Dansensor,
Peters Auto,

Hotel Krebshuset,
IAT,
Intersport,
JH-Byg,
Juletræsproduktion Sjælland,

Planteforum,
Punkt1,
Rahbek Herreekvipering,
Ringsted Gulvservice,
Risløv El,
SIS Skandinavisk Industriservice,
Skousen,
Smed Carlo Lorentzen,
Sparekassen Sjælland,
SparTrelleborg,
Sport Master,
Stiftelsen Sorø Akademi,
Svalegården,
Vestsjællands Bilsyn.

KL Multibyg,
KMF Belægning,
Krogagergård,
Kvickly,
Matas, Jens Andersen,

Kildehallen, Gyrstinge
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 Kildehallen skriver - fortsat
Speciel tak til gyllebønderne
Nogle dage om året føler de fleste af os ingen grund til at takke gyllebønderne.
Tvært imod! Det ved de godt selv. De ved godt, at det er til gene for os, når de er
ude med ’parfume-vognen’. Som en kompensation for disse lugtgener, gav
gyllebønderne et meget flot sponsorat ved vores cykelløb: Et beløb for alle de
km, som alle deltagerne kørte til sammen. I alt løb det op i 18.665 kr.
De andre erhvervssponsorer blev nævnt under løbet, når ’deres rytter’ passerede
målfeltet, men det lod sig jo ikke gøre i dette tilfælde. Derfor denne specielle tak
til  Jens Frandsen, Lars Frandsen, Niels Mogensen, Ole Olsen, Sven E. Petersen
og Gert Schnack Sørensen.

Jens Andersen, Kildehallen

Børneløb - klar parat

   Voksenløb

Se flere billeder fra dagen side 22.



7Bøgebladet  oktober 2006

 Kildehallen skriver - fortsat
’Spiontur’ til Lintrup
Det er tit en god ide at lytte til andres erfaringer. Derfor var Bjarne Krog (Byg og Bo),
Lone Hansen (Lokalrådet) og jeg d. 5. sept. en tur i Lintrup ved Rødding for at høre om
deres halprojekt. Flere fra repræsentantskabet ville gerne have været med, men måtte
melde fra.
Deres halprojekt er interessant for os af flere grunde: Hallen står der, den er omtrent på
størrelse med vores (som den er skitseret), den fungerer sammen med skolen (der er
omtrent samme størrelse som vores), og lokalsamfundet har samme størrelse som vores.
Selvfølgelig er der mange forskelle på deres og vores situation, men vi vil alligevel kunne
bruge en del af deres erfaringer. Blandt andet var det meget interessant at høre om,
hvordan de havde organiseret arbejdet op til og under byggeriet: De var en gruppe på 3,
der styrede forløbet. En af dem var ansvarlig for byggeledelsen. En anden havde kontakten
til alle de lokale, der deltog i arbejdet. Og det var mange!
Nu er der ingen der siger, at vi skal gøre som dem. Men det skal da overvejes, om nogen
i lokalsamfundet i givet fald vil påtage sig arbejdet med at styre processen. Og hvor
meget og hvilket frivilligt arbejde kan vi yde lokalt?
Noget andet der var interessant for os var, at de kører som en selvejende institution. De
syntes ikke, det medførte skræmmende meget arbejde. Skal vi også være selvejende, eller
skal vi have en kommunal hal?
Vil du vide mere om turen eller om vores projekt, er du altid velkommen til at henvende dig
til bestyrelsen.

*****
Meld dig til juletræs-salg
De der var med, syntes cykelløbet var sjovt. Men det er faktisk lige så morsomt at være
med til at sælge juletræer. Og overskuddet går til vores halprojekt. Så meld dig til arbejdet.
Og hvis du ønsker en hal i Gyrstinge, så køb i det mindste dit juletræ i Store Bøgeskov. Vi
er på kommunens budget i 2009, så det er ikke en fjern og uvirkelig drøm med den hal.
Juletræssalget finder i år sted d. 9.-10. og 16.-17. december fra den gamle skovridergård
”Fredskovsminde”, alle dage kl. 10-16. Vi skal bruge folk til at stå ude og sælge træer, og
folk til at stå inde og sælge mad og drikkevarer. Jo flere vi er, des kortere bliver vagterne,
og des sjovere er det.
Det er Sorø Akademis Skovdistrikt der leverer træerne og stiller rammerne til rådighed. Vi
har nogle år forsøgt at have et lille udvalg af rødgran, men det har ikke været en succes,
så de sidste par år har vi holdt os til nordmannsgranerne.
Vi har rigtig mange trofaste kunder, der vender tilbage år efter år, mens deres børn bliver
større og større. Derfor holder vi fast ved konceptet: Træer til markedspris, rimelige priser
inde og en gratis hestevognstur ved køb af et juletræ.
Så meld dig til juletræssalget som sælger, køber – eller begge dele.

Jens Andersen, Kildehallen, tlf. 57 84 55 26
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Tirsdagsklubben skriver

Er du til sørøvere, prinsesser, hekse og trolde og måske lidt kreativ anlagt, er
du måske vores nye tilkaldevikar til både vores SFO og børnehave.

Vores åbningstid er fra 6.00 til 17.00 (fredag til kl. 16.00).

Henvendelse til Kildeskolens SFO-leder Susanne Ryberg på tlf. 5762 7266

Efterår og vinter 2006 og 2007
For alle pensionister og efterlønnere i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted.
Vi mødes hver tirsdag kl. 14.00-17.00 i Gyrstinge Præstegård.
Der er kørsel til alle arrangementer. Tilmelding på tlf. 57 66 08 21.
Medlemskort til 70 kr. er ikke en betingelse, men giver visse økonomiske fordele
ved fester i løbet af året.
Mødelokalet vil være røgfrit. Se program bag på bladet.

Arbejdsgruppen:
Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø 57 84 48 40
Grethe Frederiksen, Gyrstinge Præstemark 43 57 84 55 67
Inger Maanssen, Benløseparken 133, st.tv 57 61 65 17
Anna Sandal Petersen, Pilevangen 17, Benløse 57 61 37 85
Inga Olsen, Pileborggade 10, 1.tv, Ringsted 57 61 60 86

p.g.v.
Hilde Andersen

Kildeskolens SFO/børnehave skriver
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Gyrstinge IF skriver
Her følger programmet for sæsonen 2006/2007

Voksne:
”Power girls”
Holdet henvender sig til kvinder i alle aldre. Vi arbejder topmaverne væk, styrker vores
ryg, strammer ballerne op og får rørt vores lattermuskler.
Onsdag kl. 19.00-20.00, opstart uge 39, instruktør: Lone Sanggaard

Børn/unge:
Rytmeholdet
Holdet er vores dansehold, som målrettet arbejder mod opvisningen. Man skal være
danseinteresseret og have lyst til ”at være på”. Det henvender sig både til drenge og
piger fra 3. klasse og opefter.
Mandag kl. 17.00-18.00, opstart d. 2/10 - uge 40, instruktør Aase Stegmann

”Spillopper”
Henvender sig til børn i børnehavealderen. Vi leger og laver gymnastik med mange
forskellige redskaber.
Onsdag kl. 15.00-16.00, er startet op, instruktører: Lene Paaske Glerup og Janne Gren

”Hockeydrenge”
Holdet henvender sig primært til drenge som trænger til at få brugt en masse engergi.
Vi starter op i uge 39
Onsdag kl. 17.00-18.00, opstart uge 39, intruktør: Lone Sanggaard

”Springholdet”
Henvender sig både til drenge og piger fra 4. klasse – 7. klasse. Vi laver spring på måtter,
redskaber og trampolin. Du skal ikke kunne på forhånd, da vi begynder netop der, hvor
du er.
Torsdag kl. 17.45-19.00, opstart torsdag d. 28/9 - uge 39, instruktør: Kim Krøjgaard

Holdet ”Fuld knald på” bliver ikke oprettet i år da Laila venter barn. Laila håber at være
”på banen” igen næste sæson (mon nogen kender en vikar?).

Hvis der er nogle forældre eller andre, som går med en idé til et hold, vi kunne oprette, vil
vi meget gerne høre fra jer. (kontakt evt. Laila på mobil: 2068 0388)

Mange hilsner fra GIF
v. Laila
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Gyrstinge IF skriver - fortsat

Det er sjovt at spille volley
Kunne du ikke tænke dig at være med til at spille volleyball? Vi har et mix-hold
mandag aften kl. 19.45 – 21.45 i hal B på Tvær Allé i Ringsted. Selv om vi
spiller for at vinde, har vi det faktisk sjovt, og det giver en masse god motion. Vi
kører så vidt muligt sammen frem og tilbage, så der bliver også tid til nogle gode
snakker. Ring til mig eller mød op på mandag.

Venlig hilsen
 Jens Andersen, 57 84 55 26.

*****

Ændringer i bestyrelsen
Kasserer Tina Knudsen har valgt at trække sig ud af Gyrstinge IF’s bestyrelse
af personlige årsager. Det betyder at Linda Liljedahl er kommet ind i bestyrelsen
og fremover vil holde styr på finanserne.

Gyrstinge IF har endvidere indgået en aftale med DK Ortveds spillehal, som
fremover støtter klubbens arbejde, så der kan blive bedre forhold for de unge
i klubben. Gyrstinge IF’s bestyrelse ser meget frem til samarbejdet med DK
Ortveds spillehal.

Aase Stegmann
Formand for Gyrstinge IF
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Din

Kirke

SFO-børn i Gyrstinge har i sommer haft stor glæde af, at bruge Gyrstinge
Præstegård til udendørsaktiviteter. De har moret sig med at blive sminket og
spille rollespil, under kyndig hjælp af diverse pædagoger og medhjælpere.
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Gudstjenesteliste

Gyrstinge: 01.okt.  16.s.e.trin.:  9.00
15.okt.  18.s.e.trin.: 10.30
29.okt. 20.s.e.trin.: 10.30 BUSK

12.nov.  22.s.e.trin.:  9.00 Jens Bøggild
26.nov. S.s.i kirkeår:10.30

03.dec.  1.s.i advent: 15.00

Bringstrup: 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: 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

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
Der tages forbehold for ændringer.
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Det var en stram tidsplan, vi havde på vores tur til Reventlow Museet, men ros
til alle, at vi kunne overholde den.
I Sakskøbing Kirke fortalte pastor Hanne Tougaard om den nyligt restaurerede
kirke, og siden hørte vi Knud Olsen fortælle lidt om Bandholm Kirke, efter vi
havde sunget en salme.
Reventlow Museet gav som lovet en fin præsentation af livet på herregårdene i
tiden 1880–1960.
Og så var alle sultne til den afsluttende middag, som vi indtog på Kragenæs
Kro.
Vi har fået feed-back fra flere om en fin tur, og alle 23 deltagere kom godt
hjem.

Tur til Reventlow-museet
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Aftensang i Gyrstinge Kirke
”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
Kamp må der til, skal livet gro…

Dette tema vil Flemming Christensen, der i dag er direktør på Kolonien
Filadelfia, tale over, når han den 9. november kommer til Gyrstinge Præstegård.
Flemming Christensen  er forhenværende sognepræst og borgmester i Vejle,
og vil således have stor erfaring og med mere end én vinkel som udgangspunkt,
kunne tale om livets facetter og tilskikkelser. Det  vil helt sikkert blive en aften,
som vi kan 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.
Alle er velkomne til denne aftens arrangement.

Grethe Madsen

*****
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Folkekirken
 – en (umulig) blanding af trossamfund og offentlig myndighed.

Det er blevet sagt, at Folkekirken bør beholde personregistreringen, fordi den
giver en god kontakt til sognets beboere. Registreringen giver i hvert fald god
kontakt med muslimer. De er som regel indvandrere og har brug for hjælp til at
udfylde papirerne. Muslimske fædre er sikre på, at en dansk præsts opgave er at
sørge for omhyggelig registrering, også af muslimske familier. Er det godt eller
skidt? Det er fantastisk dejligt, at muslimer nærmer sig kirken uden modvilje.
Men det er tankevækkende, at præsten for dem mere er administrator end
forkynder. Det er så tankevækkende, at vi må spørge, hvad det gør ved forståelsen
af kirken, at den er sat til at være offentlig myndighed. Normalt lader vi som om,
der ikke er noget problem, men prøv her at høre nogle dilemmaer:
Frk. Anja har været ved numerolog og fået at vide, at hendes liv først bliver
lykkeligt, når hun begynder at stave sig navn Aanjaa. Hun henvender sig med sit
anliggende til præsten, den lokale navnemyndighed. Kan den kirkebogsførende
præst nu sige til døbte Anja, at hun i Kristus er fri af den slags overtro? Begge
ved, at præsten skal medvirke aktivt til Anjas forsøg på det alternative åndelige
marked.
I 1968 meldte Jensen sig ud af Folkekirken. Nu er han død, og hans børn i
nabobyen ønsker ham begravet fra kirken, hvor de bor. Begravelsesmyndigheden,
dvs. præsten i Jensens sogn afgør, at børnenes ønske kan opfyldes. Præsten ved
den ønskede kirke siger derimod nej til at medvirke, fordi han finder, at det er et
overgreb på afdøde. Den ene præst siger ja som myndighed, den anden siger nej
som forvalter af kirken og ved ikke, hvad de skal gøre.
Hans og Grethes mor og far er skilt, og deres mor har forældremyndigheden.
Moderen sender en anmodning til kirkekontoret om at få strøget børnenes
mellemnavn, som stammer fra faderen. Kirkekontoret spørger helt korrekt Hans
og Grethes far om dennes holdning. Han har 4 uger til at svare, og svaret er nej.
Stedets præst skal nu som lokal myndighed afgøre sagen. Begge forældre bor i
præstens sogn og kan få brug for at tale med præsten om skilsmissen, men nu
føler de, at præsten har valgt side.

Som man kan høre, er det i hvert fald ikke altid, at kirkens rolle som myndighed
fremmer evangeliets frie løb.

Lars Poulsen
Sakset fra stiftsbladet.
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Test din viden om kristendom
1. Hvem fristede Eva i Paradisets Have?
a. En skolopender
b. En rotte
c. En slange

2. Hvor fik Moses De Ti Bud?
a. Sions Bjerg
b. Sinais Bjerg
c. Ararats Bjerg

3. Hvad gav Gud israeliterne at spise i ørkenen?
a. Manna og vagtler
b. Hvede og duer
c. Spelt og fasan

4. Hvilket våben brugte David, da han slog Goliat ihjel?
a. Armbrøst
b. Slynge
c. Slangebøsse

5. Hvem var de første barselsgæster, da Jesus var blevet født i Betlehem?
a. Hyrderne
b. De tre vise mænd
c. Værten i herberget

6. Hvem hjalp i Jesu lignelse den mand, der var blevet overfaldet af røvere?
a. En samaritaner
b. Den samaritter
c. En somalier

7. Hvori bestod Jesu første mirakel?
a. Han gjorde sand til guld
b. Han gjorde en stok til en slange
c. Han gjorde vand til vin

8. Hvad hed haven, hvor Jesus blev pågrebet inden korsfæstelsen?
a. Paradisets Have
b. Getsemane Have
c. Rosenhaven

9. Hvor lang tid var Jesus i graven?
a. 7 dage
b. 3 dage
c. 40 dage

10. Hvordan kunne man se, at disciplene fik Helligånden?
a. Duer dvælede på deres hoveder
b. Tunger som af ild fordelte sig på dem
c. Himlens sluser åbnede sig og vand dækkede dem.
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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 2- tiden, hvor Inga vil være til stede
og undervise os.“
Sådan skrev vi i sidste nr. af Bøgebladet og det viste sig, at der er interesse for
det fine gamle håndværk.
4 damer mødte op, og vi blev slet ikke ”forskrækkede” over det vi fik set og
prøvet. Der kan stadig blive plads til flere interesserede. Næste gang vi mødes
bliver den 26.9. kl. 14.00 i Præstegården, og vi vil fremover være der hver
anden tirsdag resten af  efteråret/vinteren.

Grethe Madsen
*****

Velkommen til ny graver
Menighedsrådet byder velkommen til vores nye graver Stig Sørensen, som er
begyndt den 19. september. Vi håber Stig vil blive glad for at være hos os, og
venter, han vil præsentere sig nærmere i næste nr. af Bøgebladet.

Grethe Madsen
*****

Offentligt møde
Der afholdes offentligt menighedsrådemøde den 22. november kl. 17.00. Mødet
finder som vanligt sted i Gyrstinge Præstegård.

Grethe Madsen
*****

Fornyet konfirmandtræf
Der bliver mere indhold og større udfordring til konfirmanderne ved årets
konfirmandtræf i Roskilde, som foregår 28. + 29. november, og tilmeldingen er
allerede i gang. Konceptet for konfirmandtræffet er helt nyt, og arrangørerne
glæder sig til at stille konfirmanderne overfor en lidt større udfordring i år.

De unge ledes på en tur gennem Roskilde Domkirke og præsenteres undervejs
for en lang række kristne symboler og historiske personer. Deres opgave, og
formålet med rejsen, er at nå frem til den hellige kalk. Konfirmandernes tour går
over i en gudstjeneste, hvor alle konfirmander bænkes i kirkens midtskib. Derfor
bliver holdene mindre i år, til gengæld får alle en god plads i Domkirken.
Arrangementet ledsages som sædvanligt af undervisningsmateriale, sms bønner
og quiz.
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Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge
Menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål kan
rettes til Grethe Madsen, 5784 5025 eller på
grm37@hotmail.com.

Sognepræst Lisbeth Lundbech  - tlf. 57 61 30 10
E-mail: llu.@km.dk – eller – gyrstingesogn@km.dk
Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl. 18.00 –  19.00

onsdag og fredag kl. 11.30 – 12.30
          lørdag: efter aftale - mandag: fridag

Graver Stig Sørensen

I år vil man på Roskilde Stifts hjemmeside finde supplerende informationer. Tjek
derfor www.roskilde.stift.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet, så får du altid de sidste
nye informationer.
Undervisningsmaterialet vil være at finde på stiftets hjemmeside fra medio august.
Det vil også blive sendt ud til alle præster og sognemedhjælpere i uge 33. Andre
interesserede kan købe materialet for 50 kroner incl. forsendelse ved henvendelse
til stiftskontoret.

Sakset fra stiftsbladet nr. 7.

Også pastoratets konfirmander vil igen i år deltage i konfirmandtræffet den 28.
november under Lisbeths bevågenhed.

Grethe Madsen



19Bøgebladet  oktober 2006

Fra kilderne ...
Fra den gamle  ”skoledagbog”:

SKOLEÅRET 62/63 fortsat:

Januar.
På lærerrådets initiativ mødtes tirsdag aften d. 22. sogneråd,
skolekommission og lærerråd til orientering om og drøftelse af forskellige
problemer angående nye bøger og andre undervisningsmaterialer. Mødet
var præget af en positiv interesse for skolens arbejde, og efter at vi lærere
havde forelagt de krav, man i højere skoler stillede til vore elever ved
udgangen af 7. skoleår, samt givet et overslag over det undervisningsmateriel,
vi anså for nødvendigt, udtalte sognerådsformand Gunnar Sidenius, at hvad
vi skulle bruge, skulle vi have, og tre eller seks tusinde kroner var ikke det
afgørende. Dog ville man fra de bevilgende myndigheders side anse det for
rarest, om nyanskaffelserne kunne komme til at strække sig over en 1- eller
2-årig periode.
Aftenen sluttede med kaffe, hvorover man drøftede andre problemer som
for eksempel seksualundervisningens indførelse i skolen.

Februar.
De første fire dage blev præget af tøjindsamling til Algeriet. På opfordring
fra Røde Kors og Kirkens Nødhjælp iværksatte vi med børnene som
budbringere en ret stor indsamling. Lærerværelset fyldtes dag for dag med
pakker, papkasser, ja hele sække af tøj, og løst anslået regner vi med godt
½ ton. Onsdag d. 6. blev det afhentet af militæret fra Slagelse.

Den 21. talte skoleinspektør Jensen, Ringsted ved et forældremøde om den
fortsatte skolegang i Ringsted borgerskole (den nuværende Valdemarskolen,
red.). Kaffen blev drukket ude på skolegangen ved de nye bordplader, og
efter drøftelserne viste Brøndtoft seks minutters film fra skolens dagligliv.
Inspektør Jensen udtalte, at han havde bemærket det usædvanligt gode
forhold mellem forældre og lærere, der var her på vor skole.
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Fra kilderne ... - fortsat
Marts.
Vi har startet måneden med en over al forventning vellykket skolefest. Den
2. marts – en lørdag aften – kl. 19 gik tæppet for tredje årgangs opførelse
af TORNEROSE. Ouverturen til stykket blev delvis kvalt af latter, fordi
Skovlund – et halvt minut efter at have frabedt rygning blandt publikum –
selv tog en cigaret frem og tændte. Nå, Skovlund opdagede sin brøde, latteren
lagde sig, og de dejligste ti-årige unger fremførte det gamle eventyrspil
fejlfrit.

Da tæppet var faldet for TORNEROSE, gav fjerde-femte årgang tre
sømandsviser til bedste - naturligvis klædt ud som marinesoldater.

Sidst på underholdningsprogrammet stod sjette-syvende årgangs
kriminalspil HOVEDSAGEN ER, AT MAN ER RASK. Det blev spillet
med stor dygtighed og charme, og det store bifald var velfortjent.

Ballet var også en succes. Der blev danset meget, hvilket sikkert dels skyldtes
Hundahls glimrende orkester, dels en udsat præmie til den mest dansende
dreng (indenfor ældste klasse). Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet.
Der var godt hundrede børn og halvanden hundrede voksne.

Den 6. marts så vi for første gang i to måneder plænernes grønne græs.
Jorden havde nemlig siden d. 17. december konstant været dækket af et lag
sne. Den 9. marts: foråret varede ikke længe. Vejret har fået tilbagefald.
Vores morgentur i biler med ældste klasse til gennemlysning i Bringstrup
fik et glat forløb på grund af snestorm og isslag. Brøndtofts bil gled lige så
stille ind på marken ved siden af vejen. Vi fik den dog let på plads igen, og
turen forløb i øvrigt uden afbrydelser. (”Gennemlysning”: en tuberculose-
forebyggende foranstaltning, red.).

sammenfattet af
Max Brøndtoft
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Børnehaverne skriver
Vikingerne er her!
Onsdag den 20. september startede tidligt for såvel skovbørnehavebørn som
for børnene i Kildeskolens børnehave. Vi skulle alle på tur til Vikingelandsbyen
i Albertslund. Og da en vikingedag dér på stedet var fra ca. kl 9 til kl. 13, måtte
vi jo bare være der.
Da vi ankom til landsbyen, blev alle store som små, klædt i vikingetøj af uld og
hør, så vi rigtig kunne leve os ind i tidsalderen. Og hvordan går man så lige 1000
år tilbage i tiden? Jo, det var ganske enkelt; vi tog hinanden i hånden og gik
bogstaveligt talt baglæns ned til den lille landsby!

Selve landsbyen bestod dels af et stort Salshus, der alene havde taget 6 år at
bygge på vikingemanér, dels af en række mindre værkstedshuse; en tømrer, en
smed, et køkken, et vagttårn ved byporten, et håndarbejdshus m.m. ”Personalet”
i landsbyen havde før vores besøg givet udtryk for, at de ikke var så vant til
børnehavebørn. Men deres indleven i tiden og engagement i det hele taget gjorde
så stort et indtryk på os alle, at børnene slet ikke kunne lade være med at
deltage i de forskellige aktiviteter.
Nogle børn hjalp til i køkkenet, hvor vores frokost blev tilberedt: hønsesuppe
med flade brød til, smurt med smør eller ost. Til dessert friske bær med
flødeskum. Alt sammen meget lækkert.

Alt i alt havde vi en rigtig dejlig dag, så en stor tak skal lyde til alle ”vikinger” i
Vikingelandsbyen, og en mindst ligeså stor tak skal lyde til Byg og Bo, som
gjorde denne tur økonomisk mulig.

Med venlig hilsen
Børn og personale i

Skovbørnehaven og Kildeskolens Børnehave
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Kildehallen skriver

Morgenbord

 Der kæmpes

Omgangstællere

Afterparty
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Lokal- og Menighedsråd skriver

Fællesarrangement
Lokalrådet og menighedsrådet er gået sammen om at skabe et arrangement
som optakt til julen.
Det sker den 1. søndag i advent, som i år er den 3. december.
Foreløbigt program ser sådan ud:

Kl. 15.00 Gudstjeneste
Kl. 16.00 juletræet tændes
Kl. 16.30 Kaffe og æbleskiver i præstegården

Nærmere vil komme i næste nr. af Bøgebladet, MEN sæt allerede nu kryds i
kalenderen til dette  initiativ, som gerne skulle blive til glæde og fornøjelse for
alle sognets beboere.

På begge råds vegne, Grethe Madsen
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Peter's Auto
Reparation og service

af alle bilmærker
Dit værksted i nærområdet

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

Gørslev Skovindustri

Brænde, Briketter, Bark
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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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 Susanne Ryberg, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, sur@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

Kildesiderne
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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
Oktober

Bøgebladet udkommer
03. Tirs.klub.: Jørgen Erik Larsen (sømandspræst), viser lysbilleder fra

Grønland
10. Tirs.klub.: Hygge og kortspil
12. Aftensang v. Frederik B. Smidt, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30.
13. Kildeskolen går på efterårsferie
17. Tirs.klub.: Hygge og kortspil
24. Tirs.klub.: Hanna og Ole Dalsgård viser lysbilleder fra tur til Argentina
31. Tirs.klub.: Hygge og kortspil

November
07. Tirs.klub.: Evald Petersen fortæller om „Blegdammens Rose“
09. Sogneaften m. Flemming Christensen, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30.
14. Tirs.klub.: Hygge og kortspil
17. Deadline Bøgebladet
21. Tirs.klub.: Bankospil
22. Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 17.00
28. Tirs.klub.: SFO på besøg og juleri

Konfirmandtræf i Roskilde

December
Bøgebladet udkommer

03. Adventsarrangement, arr. Menighedsrådet og Lokalrådet, kl. 15.00
05. Tirs.klub.: Juleri ved Else Hansen
09.-10. Juletræssalg ved Fredskovsminde, kl. 10-16
12. Tirs.klub.: Juleafslutning med smørrebrød. Underholdning med Max

Brøndtoft og Jørgen Lehman
16.-17. Juletræssalg ved Fredskovsminde, kl. 10-16
22. Kildeskolen går på juleferie
27.-29. Børnehave og SFO lukket

Januar
02. Første skoledag efter ferien
09. Tirs.klub.: Hygge og kortspil

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


