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Lokalrådet skriver
Så sker det.
I lighed med mange andre byer skal vi også her i Gyrstinge sogn have vores eget
store juletræ med lys på.
Træet skal selvfølgelig stå på plænen foran skolen, og her lyse op for såvel
børnehavebørn, skolebørn og deres forældre som for alle folk, der passerer forbi
ude på Gyrstinge Bygade
Vi samarbejder med menighedsrådet om dette arrangement og håber, at det
fremover vil blive en tilbagevendende tradition, at vi mødes 1. søndag i advent til
gudstjeneste i kirken, bagefter samles vi og tænder lys på det store juletræ og
slutter af med kaffe og æbleskiver i præstegården.
Og hvorfor lave sådan et arrangement, hvor vi har hørt fra skeptikerne, at det
kan ikke betale sig, for det træ kan ikke få lov at stå i fred – nogle vil sikkert more
sig med at ødelægge det eller slukke lysene i utide o.s.v.
Hertil har vi valgt at have den holdning, at tager man sorgerne på forskud, vil der
aldrig ske noget. Vi har valgt at have tiltro til at træet vil lyse op og pynte på
Bygaden, og derfor er der ikke ingen grund til at øve hærværk på det. Naivt
måske – vi vil i hvert fald afprøve det.

Lokalrådet afholder møde ca. hver første tirsdag i måneden. Det, som bl.a. har
været fast punkt  på dagsordenen her gennem efteråret, er det nye IT–projekt,
som er beskrevet i sidste Bøgeblad. Det forventer vi os meget af , når det starter
til 2007. Der kommer for tiden mange nye beboere i Gyrstinge og Ørslevvester
med al det nybyggeri der sker. Det er dejligt, og vi håber at den nye hjemmeside
vil medvirke til at nytilkomne hurtigere finder ud af og lærer noget om den egn,
de er kommet til. Vi håber også, at siden vil give et løft til fællesskabet. Det vil
ske, hvis vi alle bliver gode til at bruge den.
Stier har også fyldt en del på vores møder. Skolestien fra Ørslevvester til Gyrstinge,
som har været på tegnebrættet et stykke tid efterhånden, skulle gerne blive en
realitet i 2007, og som noget nyt arbejder vi på at få en cykelsti langs
Gyrstingevejen, når nu kommunen alligevel skal grave til en ny kloakkering der.Der
er flere steder på vejene i vort område, hvor der nemt kan opstå farlige trafikale
situationer, så det er på tide at børnene fra bl.a. Ørslevvester får en sikker skolevej.
Vi vil hele tiden arbejde for, at vores lokalområde er et godt sted at bo, og er der
sager, som man mener, der bør tages op, hører vi gerne herom.

Kirsten Forsingdal, Lokalrådet
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 Skovbørnehaven skriver
En efterårshilsen fra Ringsted Skovbørnehave.
Her i efteråret har vi afsluttet vores vikinge projekt, vi blev meget inspireret af
den tur vi havde til Vikingelandsbyen sammen med Kildeskolens Børnehave. Vi
fortsatte med at lave vikinge ting, som fx. skjalde sang (pralesang om hver
enkelt barn og voksen), udrustning, plantefarvning, dejlig velsmagende vikinge
mad og „mjød“, og samlet forråd til fryseren. Vi siger tak for en rigtig god,
spændende og lærerig tur, til Byg og Bo.
I øjeblikket arbejder vi med Trin for Trin for de store børn, samt samarbejder
med Kildeskolens Børnehave om aktiviteter i gymnastiksalen og skoven. Desuden
er vi i gang med at lave de første forberedelser til december måned.
Vi har i løbet af de sidste måneder modtaget en del nye børn, både store og
små, så vi er oppe på 18 børn i skrivende stund, til glæde for alle.

Hanne P. Weber

 Dilettanterne skriver
Dilettanterne i Gyrstinge er igen gået i gang med at forberede sig til næste års
forestilling.
Vi har planlagt, at holde generalprøve fredag den 23. marts, premiere lørdag
den 24. marts og galla afslutningsforestilling mandag den 26. marts.
Hvis du vil undgå at snyde dig selv for en oplevelse, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Nærmere program med videre i næste nummer af Bøgebladet.

På gensyn
på vegne af Gyrstinge Dilettanterne

Kenn & Dorthe Vium
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Støt Kildehallen:
Køb familiens juletræ

i St. Bøgeskov
9.-10. dec.

eller
16.-17. dec.

alle dage kl. 10-16.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen,

Jens Andersen.
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 Forsamlingshuset skriver

Efter Dan er stoppet som vært i huset, har bestyrelsen forgæves søgt en afløser
og har derfor besluttet, at huset fremover udlejes som nøglehus. Eri Thygesen
vil styre udlejningsbog, og sørge for rengøring, mod et gebyr på kr. 400. Lejeren
af forsamlingshuset står selv for alt indkøb m.m. til de arrangementer, som man
ønsker at afholde, dog kan Eri Thygesen være behjælpelig med at finde kok/
kogekone, hvis det ønskes.
Vi har set os nødsaget til at hæve huslejen en del, da vi selv skal afholde de faste
udgifter, som er el,varme, renovation, telefon etc. Vi vil fremover søge at finde
penge til at udskifte det værst medtagede inventar, men efter en kraftig oprydning
er det blevet et pænt hus man kan leje, og vi mener også, at vi er
konkurrencedygtige med de omliggende huse, rent prismæssigt.

Venlig hilsen
formand Ole Olsen

Udlejnings priser pr. 1.9.2006 for Gyrstinge forsamlingshus

Hele huset 2000,00 kr.
Lille sal 1000,00 kr.
Begravelse 800,00 kr.
Møder 600,00 kr.
Leje af køkken 300,00 kr.
Ved Bryllup ris på gulvet ekstra 200,00 kr.
Der betales pr. kuvert 5,00 kr.
Ved småskader ej opkrævning.
Ved større skader efter regning.
Der betales ved hver udlejning for rengøring          400,00 kr.

Efter udlejning, sættes stole op og gulv fejes.
Venlig hilsen

Bestyrelsen for Gyrstinge Forsamlingshus
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 Byg og Bo skriver
Arbejdet i Byg & Bo har de seneste måneder næsten udelukkende været
koncentreret om igen at få en dagligvarebutik i Gyrstinge.
Byg & Bo’s formål med at købe brugsejendommen var udelukkende, at øge
muligheden for fremover, at have en velfungerende dagligvarebutik i Gyrstinge.

Vi har hurtigt konstateret, at driftige købmænd ikke står i kø for at komme til,
på trods af  at Byg & Bo er indstillet på at leje butikken ud på  favorable vilkår
til den rette.

Den tilhørende lejlighed er nu skilt fra butikken og pr. 15. nov. solgt til Christian
Hylleborg, der er i fuld gang med at istandsætte både inde og ude, så den del af
ejendommen fremstår rigtig flot.

Byg & Bo overtog ejendommen med alt butiks inventar. En del af aftalen for at
få alt inventar med i handelen var dog, at vi selv skulle sørge for al oprydning
såvel inde som ude. Derfor har bestyrelsen med lidt assistance fra  bl.a.
Lokalrådet  været i gang med hakkejern, kost og skovl m.m.  Senest her søndag
den 19. nov. er der ryddet  ud på loftet og  i udhuset.

Vi har entreret med Ejendomsmægler Henrik Rytter omkring udlejning af butikken
og der er i øjeblikket kontakt med nogle interesserede købmænd. Hvor det
ender ved vi endnu ikke, men det er vigtigt for os, at finde en der vil drive en
decideret dagligvarebutik og ikke blot en kiosk, så vi har stadig lidt is i maven.

Vores håb er, at der kan være en aftale på plads, så der kan julehandles i
Gyrstinge.

Bjarne Krog
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Byg og Bo skriver - fortsat
Hvorfor er du ikke medlem af foreningen Byg og Bo, Gyrstinge-
Ørslevvester f.m.b.a.?
Sandsynligvis fordi du aldrig har hørt om Byg og Bo.
I henhold til foreningens vedtægter er Byg og Bo en alment velgørende forening,
der har til formål:

• at forestå bygge- og anlægsvirksomhed i omtalte lokalområde, herunder
at opkøbe og byggemodne jord,

• at skabe udvikling i lokalområdet, så det fortsat kan bestå som et aktivt
bære- og levedygtigt lokalsamfund,

• samt ved anden økonomisk virksomhed inden for folkeligt, kulturelt arbejde
og almennyttigt formål at arbejde til gavn for lokalområdet

Hvad betyder det i praksis? Vi kan nævne at; Byg og Bo har taget initiativ til og
for egne midler og især ved stor frivillig arbejdsindsats, skabt udstykningerne
Høtoften og Harpeager, herved er der blevet opbygget en kapital som blandt
andet gjorde det muligt for Byg og Bo at købe Brugsens bygning da denne lukkede.
Byg og Bo er nu aktivt i gang med at undersøge mulighederne for at bevare en
lokal forretning i Gyrstinge.

Herudover anvender Byg og Bo en del af den opsparede kapital til ved den årlige
generalforsamling at udlodde penge til folkeligt og kulturelt arbejde – det er f.eks.
arrangementer som Sct. Hans festen og Lokalrevyen, der sikres via tilskud fra
Byg og Bo, men det har også været legepladsudstyr i børnehaven eller tilskud til
ture for børnehaven eller Tirsdagsklubben.

Et helt overordnet mål for Byg og Bo er naturligvis at være med til at sikre
muligheden for en hal i Gyrstinge, og Byg og Bo er derfor i et tæt samarbejde
med Kildehals udvalget.

Som I kan se er Byg og Bo en særdeles aktiv om end måske usynlig spiller i
lokalsamfundet, og har du f.eks. som ny tilflytter til byen et ønske om at få lidt
mere indblik i og indflydelse på, hvad der sker i og omkring Gyrstinge, kan vi
anbefale et medlemskab af Byg og Bo – årligt kontingent kr. 100.
Er du interesseret i at vide mere om Byg og Bo, så kontakt formand Bjarne Krog
på telefon 57809457.
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen.

  Lokalrådet og forsamlingshuset i Gyrstinge indbyder til
whiskysmagning, fredag d. 19. januar kl. 19.30 i Gyrstinge

Forsamlingshus.
 

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys,
som Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det

blideste kildevand og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet
på ”mosevand” og bygmalt røget over mosetørv.

 
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange
forskellige skotske varianter og samtidig få lidt af vide om

whiskyfremstilling.
 

Kenn står for præsentationen af whiskyen.
 

Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 57845639/eller
mail kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset

deltager antal.
  Prisen for arrangementet er 150 kr.

 For en god ordens skyld, så er der ikke rygeforbud til dette
arrangement.

 
Vel mødt

Kenn
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Dagplejen skriver

Bondegårdstur
Vi var på bondegårdstur onsdag den 16. august. Byg og Bo sponsorerede
turen, så vi vil sige tak fra Ringsted dagpleje, Gyrstinges legestuegruppe.

Vi startede med morgenmad i legestuen. Busserne hentede os ved 9-tiden, og
solen stod højt på himlen.
Børn, forældre, bedsteforældre samt dagplejere fik en rundvisning på gården,
hvor vi bl.a. fodrede køer med brød.
Vi så også aber, papegøjer, høns, kamel, hængebugsvin m.m.
Efter rundvisningen spiste vi vores medbragte buffet på gården.

En rigtig god tur, som vi håber vi kan gentage til foråret.
Dagplejerne i Gyrstinge
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Din

Kirke

Der er noget i luften, Der er noget i luften,
jeg ved ikke hvad, et barndommens bud,
som forår, skønt skoven som lyser imod mig,
har mistet hvert blad. som stjernen fra Gud.
Der er noget i luften, Som leder mig stille
som rosernes duften, til frelseren lille
som fuglenes fryd, med barndommens fryd,
skønt rosen er falmet, skønt barndommen flygted
og fuglen som fuglen,
er draget mod syd. der rejste mod syd.

Der er noget i luften, O, kom til os alle,
som gør mig så glad, du højtidens drot,
som frisker mit hjerte om lokken er gylden,
i ungdommens bad. om håret er gråt!
Der er noget herinde, Udbred dine hænder,
et strålende minde mens lysene brænder,
med kerter og sang, og skænk os din fred!
om julen derhjemme, Thi evig,
derhjemme ja evig er glæden,
hos moder engang. når du følger med.

Vilhelm Gregersen
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Gudstjenesteliste
Gyrstinge: 03.dec. 1.s.i advent: 15.00

17.dec. 3.s.i advent: 10.30
24.dec. juleaften: 16.30
25.dec. juledag:  9.00

07.jan. 1.s.e.h.3k.:  9.00(Nina Raunkjær)
14.jan. 2.s.e.h.3k.: 10.30
28.jan. sid.s.e.h.3k.: 9.00

Bringstrup: 03.dec.  1.s.i advent: 10.30
24.dec. juleaften: 15.15
26.dec. 2.juledag: 10.30
31.dec. julesøndag:  9.00(Jens Bøggild)

1.jan. nytårsdag: 15.30
ingen altergang
14.jan. 2.s.e.h.3k.:  9.00
28.jan. sid.s.e.h.3k.:10.30

Sigersted: 10.dec. 2.s.i advent:  9.00(Nina Raunkjær)
17.dec. 3.s.i advent: 19.30
de ni læsninger
24.dec. juleaften: 14.00
25.dec. juledag: 10.30

1.jan. nytårsdag: 14.00
ingen altergang
21.jan. 3.s.e.h.3k.: 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
Der tages forbehold for ændringer.



13Bøgebladet  december 2006

Konfirmander
Midtvejsevaluering
Konfirmandundervisningen er nu cirka midt i forløbet. Undervisningen startede
samtidig med skoleåret med en festlig begyndergudstjeneste for alle pastoratets
konfirmander i Bringstrup Kirke midt i august med fuld kirke og højt humør.
Forældre og søskende til de 35 indskrevne konfirmander var mødt talstærkt op. I
den efterfølgende uge startede så den ordinære undervisning med 2 timers ugentlig
indføring i centrale kristne begreber og problemstillinger. I undervisningen indgår
også ”fortrolighed med gudstjenesten”, hvorfor hver undervisningsgang starter
med en lille andagt (ofte i kirken). Heraf har 8 været offentlige ”morgensang for
begyndere”. Konfirmanderne møder flittigt op til søndagens gudstjenester. De
er dygtige, lærevillige og interesserede i stoffet.
Tirsdag d. 12. september var vi på heldags-ekskursion til København. Mange
forældre deltog som hjælpere. Tak for det. Vi så ”Dronningens gobeliner” og fik
på den måde en indføring i kristendommens indførelse i Danmark. Vi var desuden
på Assistenskirkegården og fik her en guidet rundvisning under temaet ”Den
fortællende have”. Naturligvis var der også plads til en strøgtur samt en tur i
biografen.
Vi arbejder os nu frem mod den næste ekskursion om nadveren og
kristendommens symboler. Den går til Roskilde Domkirke d. 28. november under
overskriften ”Dom Kirke Mysteriet: Jagten på den Hellige Kalk”. Også her har
mange forældre meldt sig som hjælpere, hvilket vi er glade for. Vi er også så
småt i gang med at forberede et indslag til skolernes juleafslutning.

Lisbeth Lundbech
*****

Ny graver
Jeg blev ansat, som graver ved Gyrstinge Kirke
pr. 1. oktober 2006. Jeg er faldet godt til og glæder
mig især over den varme velkomst, jeg har fået
af alle - Tak for det.

Privat bor jeg i Benløse, er gift og har 2 børn.

Jeg glæder mig meget til det fremtidige
samarbejde.

Stig Sørensen
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Fællesarrangement
Lokalrådet og menighedsrådet er gået sammen om at skabe et arrangement som
optakt til julen

den 3. december, som er den 1 . søndag i advent.
Kl. 15.00  Afholdes der gudstjeneste i Gyrstinge Kirke.
Kl. 16.00  Tændes byens juletræ, som opstilles på plænen foran Kildeskolen.
Kl. 16.30 Serveres der kaffe og æbleskiver i Præstegården formedelst

       kr. 10,00 pro persona.

Max Brøndtoft har lovet at spille lidt julemusik dels foran træet og senere i
Præstegården.
Vi håber dette tiltag må blive til glæde for alle sognets beboere – børn som
voksne, og at det kan blive en tradition fremover.

Lokalrådet og Menighedsrådet
*****

Årets julekoncert
Menighedsrådet inviterer til årets julekoncert i Gyrstinge Kirke

Onsdag den 13. december 2006 kl. 19.30
Koncerten er i år lagt i hænderne på:
Tenor Carsten Sentow
Organist Victoria Larsen, Munke-Bjergby – Kirke Flinterup, og
Kirkesanger Helle Visti Jensen, Munke-Bjergby – Kirke Flinterup.

Alle er meget velkomne.
Efter koncerten er der kaffe/the i Gyrstinge Præstegård.

*****
Juleafslutninger
Onsdag d. 13. december kl. 10: Julegudstjeneste for småbørn i Gyrstinge
Kirke. Til denne gudstjeneste vil dagplejebørnene samt børnehavebørnene fra
Kildeskolen og Skovbørnehaven deltage. Gudstjenesten vil være tilrettelagt på
børnenes præmisser med bevægelsesalmer og liturgisk dans. Juletræet vil også
blive pyntet.
Gudstjenesten er åben for alle, så skulle andre børn have lyst til at deltage, er de
hjerteligt velkomne.
Onsdag d. 20. december kl. 9: Juleafslutning for Kildeskolen i Gyrstinge Kirke.
Også denne gudstjeneste er åben og offentlig. Her vil konfirmanderne sandsynligvis
medvirke med en lille sketch og nogle forbønner.

Lisbeth Lundbech
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Tre Juletræer
Fortalt af Marie Folmer, der var født i 1877 og som indtil hun var 9 år, boede hos
sine bedsteforældre, en husmandsfamilie i Ungstrup i Torning sogn syd for Viborg.

Juleaftens dag var nu kommet. Juletræet blev pyntet. Herude på landet gav man
også lidt for juletræet. Skovmanden fik et par store hvidkålshoveder af bedstefar
i bytte for juletræet.
Juletræet blev pyntet med guirlander, der var flettet og klippet, med hjerter,
kræmmerhuse fyldt med pebernødder, rosiner og brystsukker. Havde det været
et godt nøddeår i skoven, manglede der ikke nødder i julen. Figurkager, æbler,
stærktfarvet sukker, undertiden også klejner, bundet i røde papirstrimler – jeg
kunne ikke få nok på træet! I toppen sad en fin engel. Mine veninder havde
aldrig set så fin og skøn en engel; den var rigtignok også købt i Viborg.
Der skulle være æbler på juletræet. At anbringe dem var svært, træet kunne
næsten ikke bære mere. Men med tålmodighed gik alt godt, alt fik sin plads.
Henrivende julelys -  gule, grønne, blå, røde og hvide lys, -  lys i alle regnbuens
farver. Det var også det kønneste juletræ at se, alle skulle se det i julehøjtiden.
Køkkenet var travlhedens arnested. Der kogtes risengrød. Grøden blev så anbragt
i min seng, til vi skulle spise. Dejlig varm seng kunne jeg glæde mig til at komme
i om aftenen! Grønlangkål blev lavet, medisterpølse og ribbensstegen opbrasedes
på pande. En til to høns blev kogt til juledagene. Et pusterum om eftermiddagen
var vi glade for.
Der blev givet gaver ved kaffen. Bedstefar fik en stor rulle norsk skråtobak.
Bedstefar rullede skråen op og kom tyk lakrids indeni, så skråen blev på størrelse
med en sveske. Kunne skråen ikke bruges mere, klippede han den i små stykker
og tørrede det på ovnen til røgtobak, og røg det på sine lange piber. Der skulle
spares! En kyse af fin sort silke med blonder og silkestiklinger med ægte
silkehagebånd var til bedstemor. Bomuldstøj fik hun også i julegave. En lille dukke
fik jeg. Med legetøj var jeg ikke særlig forvænt. Der var ingen tøj på dukken.
Med sikker kvindehånd blev det ordnet i en håndevending. Så fik jeg trøjer,
strømper og en hue med røde kvaster. Det nyttige kom altid tilgode i julen.
I halvhelligdagene mellem jul og nytår var der juletræ på skolen. Dette store
juletræ var så smukt. Vi børn havde lavet det alt sammen med hjælp fra skole-
holder Nørgaard og hans kone. Det var en stor festaften for mig. Sneen lå tæt og
fast på landevejen. Vi børn, der ikke havde køretøj, blev hentet af  egnens gård-
mænd i kane eller slæde. Vor kane havde to store dejlige heste for. Store varme
tæpper og fodposer. Tæt indviklet i sjal kunne jeg og de andre ikke fryse på vejen
til julefesten. Af sted gik det. Hestene dansede hen ad vejen til bjældeklang. Her
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på skolen var der rigtig fest og julestemning endnu en gang. Træet tindrede i al
sin pynt og pragt og lys.
Vi sang julesalmer. Tonerne klang ud i den stille aften. Vi dansede omkring
juletræet og legede. Derefter blev der givet os hjerter, kurve, kræmmerhuse,
æbler, sukkerfigurer og appelsiner – der var meget sure. Appelsinerne var ikke
så kendte dengang. Vi fik kaffe med mange kager. Det var gode mennesker,
disse skolefolk, men mange huskede dem også. Skoleholderen og konen var med
til mange julegilder og blev selvfølgelig betænkt med gaver.

Præsten gav også juletræ med chokolade og æblekage. Han talte så pænt til vor
familie og os børn om Frelserens fødsel, ham, der havde døjet så meget ondt. -
Selvom vi mennesker fik modgang, kunne vi se opad, engang ville det gode sejre.
-  Vi børn drak chokolade og spiste kager, som om vi ikke havde fået mad i lang
tid. Præstefruen skænkede selv chokoladen; Jeg syntes, hun lignede en juleengel,
så sød og smilende var hun.
Præsten var en god mand, sagde folk. Præsten kom nogle gange og hørte os
børn på skolen i bibelhistorie. Kneb det for os, mente han alt godt for os. Præsten
læste mange morsomme historier. Vi takkede præsten og hans frue for den dejlige
aften. Festen var forbi, vi skulle hjem igen.
Kanerne og slæderne holdt parat. Fodposer, tæpper og sjaler blev stoppet om os
igen. Seletøjet med bjælderne skinnede eventyrligt i den skønne aften. Sneen lå
over egnen som et hvidt tæppe. Det var en dejlig julefest. Ovenpå alle de søde
sager smagte en kop hyldete med kandis godt. En lerpotte med hyldete stod altid
varm på ovnen.

*****
Nye gardiner
I gamle dage blev gardinerne altid vasket til jul. I år går vi mere drastisk til værks,
idet de gardiner, der har hængt i kirken lige siden restaureringen af Gyrstinge
Kirke, bliver udskiftet med nogle nye.
De nye gardiner, der bliver lette og brandhæmmende, er lovet os ophængt inden
1. søndag i advent.
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Test din viden om kristendom Svaret er:
1. Hvem fristede Eva i Paradisets Have?
a. En skolopender
b. En rotte
c. En slange en slange

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

3. Hvad gav Gud israeliterne at spis  i ørkenen?
a. Manna og vagtler 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 Slynge
c. Slangebøsse

5. Hvem var de første barselsgæster, da Jesus var blevet født i Betlehem?
a. Hyrderne 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 Samaritaneren
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 Vand til vin

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

9. Hvor lang tid var Jesus i graven?
a. 7 dage
b. 3 dage 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 Tunger af ild
c. Himlens sluser åbnede sig og vand dækkede dem.
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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 - tlf. 22 43 64 62
mandag: fridag

Julebrunch i Gyrstinge
Menighedsrådet i Gyrstinge vil i år prøve en anden form for et julearrangement.
Derfor inviterer vi alle - børn som voksne- til brunch i Gyrstinge Præstegård

Torsdag den 28. december fra kl. 10.30 til ca. 14.00

Vi vil servere en julebrunch, samt lidt underholdning. Vi er så heldige, at vi har
fået Anni Brems, der er hospitalsklovn, til at komme i sit kostume og fortælle om
sit arbejde.
Vi vil også vise en lille filmoptagelse af vores efterårstur til Reventlow Museet
på Lolland.
Så skal vi naturligvis synge og vi skal spille terningspil, hvorfor alle bedes
medbringe en beskeden gave.
Pris for voksne kr. 25,- , børn gratis adgang.

Tilmelding skal ske senest den 18.12. til : Kurt Jensen, tlf. 57 80 93 25.

Hvis der er behov for kørsel, skal dette angives ved tilmelding, ligesom det vil
være en god ide at angive, hvis man har diabetes.
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Fra kilderne ...
Fra den gamle ”skoledagbog”:

SKOLEÅRET 62/63 fortsat:
Juni 1963
Maj og juni har været fulde af solskin, og vore to udflugter fik et godt
forløb. D. 11. juni var vi i Odense med 3. og 4. klasse. Fin tur. Dagen efter
gik turen til Holmegårds glasværk, Enø, Gavnø og Bavelsesøerne med 1.
og 2. klasse. Bortset fra enkelte tilfælde af køresyge forløb turen godt for
de 46 elever + voksne. Vejret så truende ud om morgenen, men artede sig
heldigvis godt.

Onsdag d. 19. startede vi eksamensoverhøringen, og begyndte med de
yngste: 1. klasse, som blev hørt i lidt regning og dansk og bibelshistorie.
Efter en kort pause fortsatte vi med 2. klasse. Klokken ca. 12 leverede
skolekøkkenlærerinden frk. Petersen og 4. klasses piger en dejlig
eksamensmiddag for skolekommission og lærerstab samt sognerådets
formand. Onsdag eftermidag havde vi eksamen med 3. klasse.
Fredag formiddag d. 21.: eksamen for 4. klasse. Begge eksamensdage forløb
godt, og der blev uddelt flidspræmier og – næste dag – afgangsbeviser til
7. klasse.

Seksualundervisning ved skolelæge fru Jolander foregik en af de sidste
dage i juni måned, som den første gang i skolens historie, og alle elever fik
af deres forældre lov til at deltage. Fru Jolander tog en time med pigerne
fra 7. årgang og en med drengene.

Vi holdt sommerferie fra 23. juni til 11. august ( incl.)

SKOLEÅRET 63/64:
August
Skoleåret fik en meget festlig start. Allerede d. 14. fik skolebørn og lærere
en fridag, hvor vi fejrede hr. og fru Skovlunds sølvbryllup. En stor del af
børnene mødte om morgenen lidt før klokken syv for sammen med mange
voksne at vække og hylde sølvbrudeparret. Som naturligt er,  prægedes
dagene før og lige efter d. 14. af festen. Den festlige æresport og flagalléen
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Fra kilderne ... - fortsat
pyntede gevaldigt op i skolegården.

September
Onsdag og torsdag, d. 18. og 19. lukkede vi skolen og gav børnene fri på
grund af et lærerstævne på Gerlev Idrætshøjskole, som vi fire lærere deltog
i. Der var foredrag og instruktioner samt fornøjeligt samvær i to dage, og
der var ny viden og navnlig inspiration at hente.

Der blev arbejdet meget med idræt i denne måned. Vi afviklede en
atletikkonkurrence for 4. klasse, som blev vundet af pigerne i ”lille fjerde”.
Den 30. deltog vi med et drenge- og et pigehold ved amts-skole-idræts-
stævnet. Det foregik i Herlufsholm, og det blev en god dag. Pigerne blev nr.
8 af femten hold og drengene nr. 11 af seksten hold.

Vinteren
Vinteren blev ikke så hård som sidste år. Højtiderne faldt tidligt og forår og
sommer fulgte ligesom med.

Februar
Ved forældremødet sidst i februar talte ungdomsskolekonsulent F. Kjærum
om undervisningen uden for hovedskolen, og Ringsted Borgerskoles nye
skoleinspektør,  Jens Chr. Pedersen, supplerede med lidt om real- og 8.-9.-
afdelingerne. Efter kaffen blev der diskuteret med og stillet spørgsmål til
foredragsholderne. Aftenen sluttede med samtaler mellem lærere og forældre,
idet vi holdt konsultation i hver sit lokale.

sammenfattet af
Max Brøndtoft
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Idrætsforeningen skriver
Med en næsten ny bestyrelse har vi fået sæsonen godt i gang og i vinter har vi følgende
hold på programmet:
For børn/unge:
Rytmeholdet
Dette er vores dansehold, som målrettet arbejder mod opvisningen. Her er det vigtigt at
man er danseinteresseret og har lyst til ”at være på”. Holdet er både for drenge og piger
fra 3. klasse og opefter. Mandag kl. 17.00-18.00  Instruktør Aase Stegmann
”Spillopper”
Henvender sig til børn i børnehavealderen. Vi leger og laver gymnastik med mange
forskellige redskaber. Holdet træner hver onsdag kl. 15.00-16.00. Holdet er pt. lukket for
tilgang, da 28 spillopper fylder godt i gymnastiksalen. Instruktører: Lene Paaske Glerup
og Janne Gren
”Hockeydrenge”
Holdet henvender sig primært til drenge som trænger til at få brugt en masse energi.
Der trænes hver onsdag kl. 17.00-18.00  Intruktør: Lone Sanggaard
”Minifodbold”
Fodbold for de mindste (4-6 år)
Holdet træner hver torsdag fra kl. 16.45-17.45. Trænere: Ole Christensen og Lars Karup
”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. Træning finder sted hver torsdag kl. 17.45-19.00. Instruktør: Kim Krøjgaard
Puslingefodbold og miniputfodbold
For alle drenge født fra 1997-2000, der elsker at spille indendørsfodbold. Her tilbyder vi
træning hver lørdag fra kl. 15.00-17.00 i Ahorn hallen i Ringsted. Der er fælles kørsel fra
Kildeskolen kl. 14.45. Trænere: Klaus Møller, Kim Munch, Peter Ravn og Jan Simonsen

Og for de ”voksne” tilbyder foreningen:
”Mixvolley”
Volleyholdet træner hver mandag fra kl. 20.45 – ca. 22.00 i Ringsted hallen.
Nye spillere er altid velkomne.
Badminton
Foreningen tilbyder badminton i gymnastiksalen på Kildeskolen og mandag aften i
Ringsted hallen mellem kl. 20.45 – 22.45. Vi har stadig ”ledige” træningstider.

Vi savner instruktør til spring eller lign. for aldersgruppen 1.-3. kl.
Herudover hører vi også gerne fra andre, som går med en idé til et hold, vi kunne oprette.
Vores gymnastikopvisning er planlagt til søndag d. 25. marts 2007, så sæt allerede nu X
i kalenderen.

På bestyrelsens vegne Janne Gren
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Forsamlingshuset skriver
Revisor-titlen kan koste dyrt!
En ulønnet forenings-revisor har samme juridiske ansvar som en registreret
revisor, så nu bør alle være bilagskontrollanter.

Hvis du er medlem af en idrætsforening, grundejerforening eller en anden forening
(el.lign.) så pas på med at lade dig vælge til revisor.
Skulle kassereren rende med kassen, kan du komme gruelig op at hænge.
En frivillig, ulønnet, forenings-revisor er juridisk ansvarlig på samme måde som
en registreret revisor.
Derfor bør forenings-revisorerne skifte titlen ud til fordel for den mindre
forpligtende titel som bilagskontrollant.
Det er kommunernes landsforening, der råder foreningerne til ved første lejlighed
at skifte revisoren ud med den lige så betydningsfulde bilagskontrollant.

Klip fra forsamlingshus nyt Amtsforeningen.
Gyrstinge forsamlingshus

 Kildeskolens børnehave skriver

Fritidsjob i Kildeskolens SFO/børnehave
Vi mangler en eller måske to friske, stabile og ansvarsbevidste unge mennesker,
der vil hjælpe os om eftermiddagen efter skoletid med oprydning, opvask m.m.

Vi tænker, du er mellem 13 og 16 år, og arbejdstiden vil ligge mellem ca. 15.30-
17.00 (2-4 dage ugentlig efter aftale).

Løn efter gældende overenskomst.

Henvendelse til SFO-leder Susanne Ryberg på tlf. 57 62 72 66



23Bøgebladet  december 2006

Bogbussen skriver
Døren er åben for alle, når bogbussen fra Ringsted Bibliotek holder i Gyrstinge
hver mandag fra kl. 14.30 til 15.15.

Større indeni end udenpå
Bogbussen er det lokale bibliotek. Nok er den lille, men den er fuld af bøger,
lydbøger, film, musik og computerspil for både børn og voksne. Der er hurtig
udskiftning, og bibliotekaren kender sine lånere og tænker på dem, når han gør
klar og samler sammen til dagens tur.

Giver adgang til alle landets biblioteker
Bogbussen er en del af Ringsted Bibliotek, så når man låner i bogbussen, har
man adgang til alle Ringsted Biblioteks materialer, og man kan også låne fra
andre biblioteker i Danmark.
Lånerkortet – der som regel er sygesikringsbeviset – kan bruges både i bogbussen
og på biblioteket i Ringsted. Det, man låner i bogbussen, kan afleveres på Ringsted
Bibliotek, og omvendt.

- Skal du ha’ noget med?
Hvis man har adgang til Internettet, kan man bestille bøger og andre gode sager
fra biblioteket i Ringsted Biblioteks base eller i bibliotek.dk og få det leveret
til afhentning i bogbussen. Det kan være alt muligt: Noget af en bestemt forfatter,
bøger og avisartikler om et bestemt emne – eller måske noget spændende musik
eller en film, man ikke fik set i biografen.

Det hele er gratis, når bare man afleverer til tiden. Bøger og musik kan man
normalt låne i 30 dage, film og spil i 14 dage.

Biblioteket kan kontaktes direkte på tlf. 57 62 70 01 eller pr. e-mail til
biblioteket@ringsted.dk.
Links: www.ringstedbib.dk
www.bibliotek.dk

Velkommen i bogbussen!
Venlig hilsen

Mette Trolle, kommunikationskoordinator
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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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Spanske krukker,
Skulpturer,
Springvand

Maltvedgaard,
Gårdstofte 54, 4100 Ringsted

tlf. 57657003 - 20635803
www.krukker-keramik.dk

Åbningstider: lørdag,
søn- og helligdage 10-16

eller efter aftale
________________________________________________________________

Gyrstinge VVS

Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 57845323

www.gyrstingevvs.dk
________________________________________________________________

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk

okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.

Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev

tlf. 57849457 - 40540457
www.krogagergard.dk

________________________________________________________________

Telt- og grilludlejning

Gyrstinge/Ørslevvester
lokalråd

udlejer telt (6x8m) og en
stor rund grill til

private arrangementer.
Kontakt:

Telt - Gert Sørensen tlf. 57845313
Grill - Kenn Vium tlf. 57845639

________________________________________________________________

Skal du holde fest?
Holder vejret mon?

Gyrstinge IF har et partytelt,
som du kan leje til din fest.

Teltet koster 1000 kroner og
såfremt man ønsker hjælp til
opsætning af teltet koster det

1500 kroner at leje teltet.

Kontakt Malene på
mobil 22 11 90 11

såfremt du vil leje teltet
________________________________________________________________

SBM
Smed, VVS- & Blikkenslager Aps

Nyrup VVS- og Elservice

Byskovvej 11, 4100 Ringsted

Tlf. 57676771 Fax 57676781
Mobil 30639295

www.smedogblik.dk
Mail: info@smedogblik.dk

________________________________________________________________

SSttøøtt
vvoorree

aannnnoonnccøørreerr
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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 27, 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
November
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
13. Julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn, kl. 10.00

Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
16.-17. Juletræssalg ved Fredskovsminde, kl. 10-16
20. Julegudstjeneste for skolebørn, kl. 9.00
22. Kildeskolen går på juleferie
27.-29. Børnehave og SFO lukket
28. Julebrunch, Gyrstinge Præstegård, kl. 10.30

Januar
02. Første skoledag efter ferien
09. Tirs.klub.: Hygge og kortspil
11. Hjemmesidepræsentation for foreninger
16. Tirs.klub.: Niels Steen Jensen viser „Gammel film fra Sorøegnen“.
19. Whiskysmagning, forsamlingshuset, kl. 19.30

Deadline Bøgebladet
23. Tirs.klub.: Hygge og kortspil
30. Tirs.klub.: Status og bankospil

Februar
Bøgebladet udkommer

12.-16. Efterårsferie, Kildeskolen

Marts
23. Dilettant i forsamlingshuset, generalprøve
24. Dilettant i forsamlingshuset, premiere
25. Gymnastikopvisning
26. Dilettant i forsamlingshuset, afslutningsforestilling
29. Lokalrådets årsmøde
 Arrangementer mailes til bogebladet@dinelmand.dk eller afl. til redaktionen direkte.


