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Lokalrådet skriver
Rigtig godt nytår til alle vore læsere! Og med et nyt år, dermed også en ny
sæson for generalforsamlinger og årsmøder. I skrivende stund er én
generalforsamling allerede afholdt, men flere vil følge i februar, marts og april.
For trods vores bymæssige ringe størrelse, har vi jo et rigt forenings- og
udvalgsliv. Alt sammen på frivillig, ulønnet basis. Og det er jo rigtig dejligt, at så
mange vil gøre noget for deres lokalsamfund; samle penge ind til en sportshal,
undervise vores børn og unge – og ældre! – i diverse former for idræt, afholde
spejdermøder, forsøge at etablere skolestier, udbygge og nybygge, udgive
lokalblad, arrangere ældrehyggeklub, sogneaftner, Skt. Hans fest osv. osv.
Det kan dog hænde, at nogle nogen gange får påtaget sig for meget, både privat
og arbejdsmæssigt, og det kan gøre, at man i en periode ser sig nødsaget til at
give plads til andre nye kræfter. Og her er det så, at vi netop går ind i tid, hvor
nye som gamle kræfter – borgere i sognet – kan træde til, og give deres bidrag,
så meget af det gode påbegyndte arbejde, kan fortsætte til alles fælles gavn.
Bagerst i nærværende blad er der en adresseliste over de nuværende råds og
foreningers formænd og -kvinder. Dem kan man til hver en tid rette henvendelse
til, hvis man enten har spørgsmål til bestemte foreningers arbejde, eller hvis man
gerne vil give en hånd med.
Alternativt er det som sagt tiden nu, hvor man er velkommen til at møde op til
de forskellige årsmøder, og blande sig i debatterne om Gyrstinge og
Ørslevvesters fremtidige liv og udvikling. For jo bedre vi er til at stå sammen og
tale sammen både lokalt og med de øvrige lokalsamfund i Ringsted, jo stærkere
står vi over for kommunen, når vi gerne vil have netop vores sager, og
landdistrikterne i øvrigt, på dagsordenen.
Så vel mødt og på gensyn!
Lokalrådet
Vi vil også gerne debattere i Bøgebladet! Har du spørgsmål eller kommentarer
til bladet eller andre i sognet, er du velkommen til at henvende dig. Er det af
mere general interesse, vil vi gerne trykke det i bladet.

Bøgebladet februar 2007

3

Kildeskolen skriver
Juletræ
En stor tak til Lokalrådet, som valgte at byens juletræ skulle stå foran
Kildeskolen. Det pyntede og var med til at skabe julestemning i hele december.
Indskrivning til børnehaveklassen 2007/ 08
Torsdag den 18.1. havde vi indskrivning til næste års børnehaveklasse. Der er
stadig lidt usikkerhed omkring enkelte børn, men det tegner til, at der bliver
mellem 17 og 19 børn i klassen.
Vi glæder os til at tage imod de nye børn og forældre den 14. august kl. 9.00.
Parkering ved indkørslen til Præstegården?
Vi henstiller til, at der ikke parkeres ud for hækken ved indkørslen til
præstegården, men ved kirkegårdsmuren.
Parkering ud for hækken hindrer udsynet for skolepatruljen og de børn, som
benytter fodgængerovergangen. Det betyder desuden at gående og cyklende
må helt ud på kørebanen for at komme forbi.
Ifølge færdselsloven må parkering ikke ske ”inden for en afstand af 5 m foran
fodgængerfeltet eller udkørslen”, ” i eller ved uoverskueligt vejsving” og ”på et
sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen”.
Jeg håber på forståelse for min henstilling.
Nyt tag på ”staldbygningen”
Jeg har vist på et tidligere tidspunkt meddelt at der skal nyt tag på den ældste af
længerne ved pedelboligen – den vi kalder staldbygningen.
Vi regner med at udskiftningen af taget går i gang i løbet af kort tid.
Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen
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KILDEHALLEN
afholder
års- og repræsentantskabsmøde 2007
mandag d. 19. marts kl. 19.00
i Gyrstinge Forsamlingshus
Vi skal se tilbage på året, der er gået, og snakke om fremtidige aktiviteter - og
om halprojektet, der skal realiseres senest i år 2009. Vi hører gerne fra beboere
fra lokalsamfundet, der har lyst til at være med i arbejdet.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal være mig i hænde senest
mandag d. 12. marts.
På bestyrelsens vegne
Jens Andersen, formand
Gyrstingevej 101, tlf. 57 84 55 26

Bøgebladet februar 2007

5

Kildehallen skriver
Vellykket juletræssalg
Det er endnu for tidligt at gøre status for vores salg af juletræer til fordel for
Kildehallen. Det endelige regnskab er ikke gjort op, og det er lidt sværere at
gætte på resultatet af salget i caféen i år, for vi har købt ind på andre måder, end
vi plejer, fordi Brugsen er lukket.
Vi solgte 75 træer færre end året før, og det er selvfølgelig skuffende. Men i den
forbindelse er det vigtigt at huske, at salget i december 2005 satte rekord (535
stk.), og vejret var meget, meget bedre end her i 2006. Det var faktisk flot, at
vi kunne sælge næsten 300 træer den sidste weekend, hvor det regnede det
meste af tiden.
Det dårlige vejr gav også andre problemer. Vores ”parkeringsplads” er ikke
god efter lang tids regn, og mange biler kørte fast, fordi jorden var blød. Vi har
tidligere skubbet biler fri, men det har oftere været på grund af sne og is.
Når vi trods alt skriver, at juletræssalget var vellykket, er det fordi stemningen
- trods al modgang - var rigtig god. Alle tog problemerne med godt humør. Nu
venter vi så bare på regnskabet.
På bestyrelsens vegne
Jens Andersen.

Lokalrådet skriver
Den nye hjemmeside forsinket
Lige en opdatering fra arbejdsgruppen. Siden sidste melding har der været
arbejdet med finpudsning af hjemmesiden, og bedst som vi troede, at nu var vi
klar, opstod der uforudsete tekniske problemer, da den gamle hjemmeside skulle
erstattes af den nye. Her midt i januar mangler vi at få rettet det sidste til. Det
betyder blandt andet, at siden ikke har kunnet opdateres i en periode.
MEN: Når vi er helt klar, vil vi gøre alt for, at ingen i Gyrstinge-Ørslevvester
kan undgå at opdage det. Du hører nærmere.
På arbejdsgruppens vegne
Jens Andersen.
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Beboermøde
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråds årsmøde
torsdag den 29. marts 2007
kl. 19.30
i Gyrstinge Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af referent og stemmetæller
2. Beretning fra forgangne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag og evt. diskussion
5. Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter
6. Evt.
Stemmeberettigede er alle fremmødte beboere over 14 år, forudsat de har
fast bopæl i sognet.
Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 26. marts.
mvh Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd
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Skovbørnehaven skriver
Vinter i Ringsted Skovbørnehave
Indtil nu har det været en vinter med meget regn og blæst, og rigtig mange
fældede træer i skoven. Sneen og kulden lader vente på sig, vi glæder os til
kælketure og sneleg. November gik med at få afsluttet vores vikingeprojekt, og
december stod i julens tegn.
Januar og februar vil vi bruge til at arbejde med emner som, mig og min familie,
krop og bevægelse, motion og kost, desuden vil vi lave et fastelavns emne op til
vinterferien.
Vi arbejder desuden med månedens dyr, i januar er det rådyret, og i februar vil
det være ræven. I forbindelse med månedens dyr taler vi om dyret, vi leder
efter spor i skoven, taler om hvad de spiser, hvor de bor, tegner det, læser
bøger osv.
En hilsen her fra Ringsted Skovbørnehave
Laila

Dilettanterne skriver
Dilettanterne må desværre aflyse dette års forestilling. Ikke fordi vi ikke har
lyst, men på grund af mandskabs mangel.
Vi vil meget gerne fortsætte med at lave dilettantforestilling, enten som lokal
revy, som vi har gjort de seneste år, eller som teaterforestilling. Men i år er vi
desværre ikke nok til at gennemføre en forestilling, derfor aflysningen.
Men vi VIL ikke opgive på sigt, så derfor efterlyser vi nu folk, der måtte have
lyst til og mod på at deltage.
Så vil du – har du lyst til – har du mod på;
at spille komedie på scenen,
at synge det bedste du kan,
at spille på et instrument til os der optræder,
at være med til at skrive tekster,
at deltage i et sjovt sammenhold,
så kontakt os, Kenn & Dorthe Vium, Gyrstinge Bygade 40, 5784 5639
e-mail: dorthe@vium.org.
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Byg og Bo skriver
I sidste nr. af Bøgebladet var jeg meget optimistisk med hensyn til meget snart,
at genåbne dagligvarebutik i Gyrstinge. Der var noget at have optimismen i, da vi
ca. samtidig med at Bøgebladet gik i trykken underskrev lejeaftale med 2 tiltalende
og dynamiske unge mennesker, der pt. med succes driver kiosk i Hedehusene.
De 2 unge mennesker vil mere end kiosk og ser muligheder i butikken her i
Gyrstinge. Ifølge lejeaftalen skulle butikken genåbne her til februar.
Når den alligevel ikke er lige ved at genåbne er det ikke fordi de har fortrudt,
men derimod fordi Danske Spil ikke umiddelbart er til sinds, at give mulighed for
Tips og Lotto forhandling i Gyrstinge. Netop Tips & Lotto forhandling er så
vigtig, at det er en betingelse for, at de unge mennesker finder det attraktivt at
starte butik her i Gyrstinge. Danske Spil´s begrundelse er udelukkende for lav
omsætning medens der var brugs. De nye unge butiksfolk og vi, har uden held
forsøgt, at overbevise Danske Spil om, at 2 unge dynamiske butiksfolk kan lave
væsentlig større omsætning, end der tidligere var. Vi har endvidere tilbudt at
afholde terminalomkostninger m.v. Sagen ligger endnu hos Danske Spil, men der
skal ske noget nyt, for at deres holdning ændres. En ny situation i deres øjne
kunne være, hvis en af de nærmeste spilforhandlere stoppede.
Byg & Bo finder det meget paradoksalt, at en halvoffentlig institution som Danske
Spil skal afgøre et lokalområdes fremtid. Rigtig paradoksalt er det, at det sker
samtidig med, at fødevareministeren rejser rundt i landet og engageret fortæller
om de mange muligheder for liv og vækst i landområderne, Landdistriktsmidlerne
giver. Det nye Landdistriktsprogram der løber over syv år giver ganske rigtigt
mange muligheder for os i landområderne, hvis vi forstår, at udnytte dem.
På den baggrund har vi skrevet til fødevareminister Hans Chr. Schmidt, gjort
rede for situationen og bedt ham gå videre med sagen, der godt kan have generel
interesse. Idet andre offentlige eller halvoffentlige instanser kan komme til at
spænde ben for de ellers gode intentioner og muligheder der ligger i
Landdistriktsprogrammet.
For at tingene ikke skal gå helt i stå medens ministeren tænker, bliver butikken nu
udbudt også til andre erhvervsformål.
Generalforsamling i Byg & Bo afholdes i år d. 24. april kl. 19.30 i Gyrstinge
forsamlingshus. Nærmere herom i næste nummer af Bøgebladet.
Bjarne Krog
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Lokalrådet skriver
Adventsarrangement d. 3. december 2006
I Ringsted måtte de lade sig nøje med en tuja, men her i Gyrstinge fik vi et rigtigt
flot juletræ som lyste op i Bygaden og på skolen i hele december. Vi ved, at
flere både børn og voksne har glædet sig over det. Menighedsråd og Lokalråd
har været utrolig tilfredse med arrangementet. Et arrangement som vi i fællesskab
fik op at stå.
Det var dejligt;
at børnehaveklasen havde tid at tage med ud at finde og fælde det store træ.
at så mange havde lyst til komme til gudstjeneste, se træet blive tændt og følge
med i præstegården og få kaffe og æbleskiver
og ikke mindst;
at træet har fået lov at stå i fred for pilfingre og den megen og til tider hårde
blæst.
Vi – Menighedsråd og Lokalråd - har i hvert fald lyst til at lave et lignende
arrangement her i 2007. Det flotte fremmøde har givet anledning til at overveje
at knytte lidt flere børne- og familievenlige aktiviteter til arrangementet, men
ellers håber vi at dette arrangement kan udvikle sig til at blive en god tradition.
Kirsten Forsingdal
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Din

Kirke

Anni Brems i sit klovnekostume.
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Gudstjenesteliste
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Februar
04. februar – septuagesima:
11. februar – seksagesima:
18. februar – fastelavn:
25. februar – 1.s.i fasten:
27. februar:

Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 19.30
(katekismusgudstjeneste.)

Marts
04. marts – 2.s.i fasten:
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
11. marts – 3. s. i fasten:
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
18. marts – Midfaste:
Sigersted 9
25. marts – Mariæ Bebudelse: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
April
01. april – Palmesøndag:
05. april – Skærtorsdag:

Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 19.30

Der tages forbehold for ændringer
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Julebrunch

Noge af deltagerne ved julebrunchen den 28.12.

Menighedsrådets forsøg med at lave et anderledes julearrangement, nemlig en
jule-brunch, synes jeg var vellykket.
Der var en god stemning. Folk fik snakket og smagt på de forskellige ting til
ganen. Ikke mindst vakte Anni Brems i sit klovnekostume begejstring, og synge
kunne hun også.
Det var spændende at høre om hendes baggrund og hendes arbejde som
hospitalsklovn. Det er jo et noget andet arbejde end at være cirkusklovn.
Det var efter min mening noget menighedsrådet godt kunne forsøge igen næste
år.
GM
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Sogneaften
Sydafrikanske kvinder, der gør en forskel.
Torsdag den 22. Februar holder vi igen en sogneaften i Gyrstinge Præstegård.
Denne gang er det Birgit O´Sullivan, der kommer og fortæller, om kvinders forhold i
Sydafrika.
Birgit O´Sullivan har 2 gange i 2006 besøgt Sydafrika og interwiewet og portrætteret
sydafrikanske kvinder. Det er der kommet en bog ud af, som hedder: Making a difference.
Af ca. 1 times varighed vil Birgit O´Sullivan i sit foredrag bringe glimt af enkelte af disse
kvinders vilkår.
Nogle vil vide, at Birgit O´Sullivan gennem 8 år var sognepræst i Vigersted og Kværkeby
Sogne.I dag er Birgit O´Sullivan forfatter og redaktør af Roskilde Stifts hjemmeside.
Vi starter denne gang kl. 18.00 med madbix i præstegården og kl. 19.30 starter foredraget.
Bagefter vil der blive mulighed for en kop kaffe, hvorefter der vil blive åbnet for diskussion
og spørgsmål.
Pris for madbix og kaffe kr. 30.00.
Alle skal være velkomne til denne foredragsaften i Gyrstinge Præstegård.

*****

Gør det du er god til
Giv af dig selv, udnyt dine kompetencer, udvikl dig selv og gør andre klogere- der er
mange udtryk for det, som er dækkende for det som kirken af 2007 også er; nemlig at vi
ved fælles hjælp gør kirken nærværende og aktuel dér, hvor mennesker lever livet.
Kirken har brug for frivillige, ikke (bare) fordi de er gratis, men fordi kirken kun består i
kraft af de folk, som engagerer sig i den. Vi har mange ansatte, men frivillige kan bruges
til mangfoldige ting.
Læsninger i kirken, hjælp til altergang, til korsang etc. Hvis vi ansætter folk til alt det har
vi færre penge til præster, og kan dermed ikke svare på alle de spørgsmål, moderne
mennesker stiller.
Vi ønsker at supportere de frivillige kræfter, og den naturlighed, der ligger i, at en bedstemor
tager sit barnebarn i hånden og går hen i kirken, fortæller lidt om, hvad der foregår
undervejs, og taler med barnet bagefter. Vi sætter pris på de aktive, der bruger deres fritid
i bestyrelser, menighedsråd, børn- og ungearbejde, og gode ideer, der ligger bag
weekendkurser og kirkeskoler. Også folk, der vil stille sig til rådighed for unge mennesker,
f.eks. konfirmander, som gerne vil have tingene uddybet eller forklaret. Dem kan vi ikke få
for mange af.
Sakset fra Stiftsbladet.
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Kyndelmisse
2. februar også kaldet Blidemåned
I forbindelse med kyndelmisse har der gennem tiderne været mange skikke.
I Vestjylland f.eks. Skulle “julen spilles i jorden” kyndelmisseaften, mens den i
Vendsyssel blev “trampet ud” af børnene.
Adskillige steder i landet, som eksempelvis i Sverige, blev kyndelmisse helligholdt
som en lille jul, hvorfor man også skulle spise som juleaften.
I Sivebæk holdt de kjørmes-aften noget hellig, det var julens ende. Da fik de
varm mad. Børnene havde jo pebernødder at spille om i julen, og det gjladt da
om at gemmen dem til kjørmes, for dem, der ingen pebernødder havde, “de
skulle giemmen æ skorsten”.
Det var ofte den sidste aften, der spilledes kort, men så snart fastetiden kom,
blev det ikke tilladt. Da kunne det ske som i en af gårdene, at konen sagde: “Fy,
I må ikke spille kort i faste”. Det var skikken, at man skulle være færdig på
tærskeloen ved kyndelmissetid, og ved samme tid skulle så kvindfolkene være
færdig med at spinde uld. Tærskegildet bød på det sædvanlige traktement:
Varmt øl og æbleskiver- på Assensegnen spiste man Havregrynspandekager.
Kjørmes-dag havde tjenestefolkene i Vendsyssel fri, som det også var tilfældet
i bl.a. Tyskland og Norge.

*****
Søskovsgudstjeneste 2. pinsedag
For 3. år i træk vil der være gudstjeneste i Søskoven ved Sorø 2. pinsedag, der
i år falder mandag den 28. maj. Den vil formentlig blive afviklet som de tidligere
år og igen kunne afsluttes med den medbragte madpakke.
Nærmere vil komme i næste nr. af Bøgebladet.
GM
Bøgebladet februar 2007

15

Aftengudstjeneste i Gyrstinge
Påsken er den kristne kirkes største fest . Den varer en uge, hvis vi regner
optakten, Palmesøndag, med. Herefter følger så Skærtorsdag, Langfredag,
Påskedag og Anden Påskedag. En meget intens uge, hvor vi tages med i et
mægtigt guddommeligt drama.
Palmesøndag: Jesus drager til Jerusalem for sidste gang ridende på et æsel.
Skærtorsdag: spiser Jesus sit sidste måltid med sine disciple og indstifter
nadveren.
Langfredag: Jesus forhøres, pines og korsfæstes.
Påskedag og Anden påskedag: Jesus opstår af døde og bliver levende igen!!
Skærtorsdag aften (5. april) vil der være gudstjeneste i Gyrstinge kl.
19.30 . Den vil naturligvis forme sig som en nadvergudstjeneste og udfolde sig
over dette tema. ” Vor Herre Jesu Kristi tog i den nat , da han blev forrådt …”,
sådan indledes nadverordene. Gudstjenesten plejer at være meget stemningsfuld
og kirken smukt pyntet.
Der vil ikke være andre gudstjenester i pastoratet den dag, idet aftengudstjenesten
i Gyrstinge skærtorsdag aften vil være at betragte som pastoratets
skærtorsdagsgudstjeneste.
Lisbeth Lundbech
*****
Om særgudstjenester
På et fælles menighedsrådsmøde for pastoratets 3 menighedsråd blev det besluttet
kun at afholde én gudstjeneste i pastoratet ved særgudstjenester. Denne ene
gudstjeneste vil da være at betragte som hele pastoratets gudstjeneste. Dette vil
fremover fast gælde ved konfirmationer og høstgudstjenester. Ved disse
begivenheder vil der således kun være én gudstjeneste i pastoratet og ikke som
nu to. Andre gudstjenester kan også komme på tale. Ret beset en helt naturlig
udvikling et samfund præget af god mobilitet.
Lisbeth Lundbech
*****
Juleindsamlingen
Ved juleindsamlingen i Gyrstinge indkom kr. 785, 75 kr. til ”Læger uden grænser”
– et beløb, som helt sikkert vil være med til at gøre god gavn i verdens
brændpunkter. Tak for det!
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Sogneindsamling 2007
Gyrstinge Sogn er igen i år blandt de sogne, der støtter Folkekirkens Nødhjælps
indsamling til fordel for hiv/aids blandt Afrikas befolkning.
Aids kan standses – også i Afrika. Det viser de nyeste statistikker, og det ved
Folkekirkens Nødhjælp. Men viden, forebyggelse og effektiv beskyttelse koster
penge. Det er derfor vi er med i indsamlingen den 4. marts.
Gennem Zambias Kirkeråd gives der støtte til selvhjælpsgrupper, hvor hiv-smittede
kan hjælpe og støtte hinanden i fortsat at indgå i det lokale samfund, modvirke
diskrimination og få adgang til livsforlængende medicin. Støtte til aids-oplysning,
skolelegater til forældreløse piger og pleje af aidssyge- organiseret af Girl Guides
of Zambia i samarbejde med De grønne pigespejdere i Danmark.
Men også i Tanzania, Uganda, Kenya og Etiopien er der brug for hjælp, så der er
brug for mange hænder ved indsamlingen.
Indsamlingen foregår i år den 4. marts, og har du/I lyst til at være med,
så vi kan nå flest mulige områder i Gyrstinge Sogn, kan henvendelse
ske til:
Bodil Krag-Andersen på tlf. 57 84 53 80. Det drejer sig om et par timer
midt på dagen.
GM
*****
Kirke får mobil café
Pedersborg Kirke vil ansætte en leder til et nyt ungdomsprojekt. Projektet bygges
op om en mobil café, der med bardisk og stillehjørne kan slå dørene op på steder,
hvor de unge færdes.
Visionen er, at være kirke, hvor unge mennesker har brug for det. Mobil caféen
skal være på steder og tider, hvor de unge samles.
Den skal gøre holdt ved tankstationer og kollegier og følge med til skole- og
byfester, forklarer sognepræst Lars Poulsen.

*****

Julekoncert 2007
Det er nok lidt tidligt allerede nu at tale om en julekoncert.
MEN i Gyrstinge Menighedsråd er vi stolte over at et arrangement med en af
Ringsted kommunes nye rollemodeller er kommet i hus.
Violinisten Michala Kisselhegn, der er opvokset i Gyrstinge, har givet tilsagn om
at være solist ved julekoncerten i Gyrstinge Kirke i december 2007.

B.K-A
Bøgebladet februar 2007
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”Man skal passe på sit hjerte.
Hvis man gerne vil have det med
i det man laver, skal der være
overensstemmelse mellem det,
man laver og det, man har hjertet i.”
Sagt af Anders Laugesen

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

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 ...
Fra den gamle ”skoledagbog”:
SKOLEÅRET 1963/64 fortsat:
April 1964
Skolefest i forsamlingshuset. Torsdag d. 16. april så en festlig forsamling
af skolens venner og børnenes forældre tæppet gå for ”Snehvide”.
Skovlund havde budt velkommen på lærernes vegne og Marianne Nissen
på børnenes. Og så stod dronningen klar foran sit spejl, og Jette Bloch
Jensen lod fint tilskuerne forstå, at det var en skrap dame, denne dronning.
Karin Lund som Snehvide må også fremhæves; men alle kunne i øvrigt
deres ting så godt, at det var en yndig oplevelse at se på dem. Ved at
opføre ”et orientalsk marked” sørgede 3. klasse for det musikalske
mellemspil, der skulle danne overgang mellem de to komedier. 4. klasse
opførte ”Prins Ping-A-Lings frierinder”. Et humørfyldt og noget satirisk
stykke, hvor man blandt andet så Danmark med en kinesers øjne. Det
efterfølgende bal varede til kl 24, og der blev danset til ”Oles musik”.
Maj
274 kr … (ja, det var skolefestens overskud) …og en ansøgning om en
spritduplikator lå klar ved sognerådsmødet, og den blev os bevilget, mod
at skolen også indskød næste års festoverskud.
Juni
1., 2. og 3. årgangs udflugt gik til Kalundborg. På vejen derop holdt vi
rast ved Tissø. Her gjorde såvel børn som voksne de første ”forsigtige”
forsøg på at få brugt lommepengene, og vi morede os glimrende: der var
legeplads!
I Kalundborg besøgte vi først kirken, derefter var vi oppe på Møllebakken,
hvor vi spiste og legede. Ud på eftermiddagen kørte vi til Stillinge strand
og derefter hjem.
De fire ældste årganges udflugt gik til København. Afgang fra Ringsted
station kl. 8.00, hjem kl. ca. 22.00. Vi så Kastrup lufthavn, Langelinie
Bøgebladet februar 2007
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Fra kilderne ... - fortsat
m. m., Zoologisk Have, var på havnerundfart og i Rundetårn. Turen sluttede
med et Tivoli-besøg.

SKOLEÅRET 1964/65
En af de største begivenheder i begyndelse af skoleåret var
håndboldstævnet i Ringsted mellem amtets skoler. Ih, hvor det regnede!
Himlen var sort (sådan omtrent da), og græsbanerne blev hurtigt et fedtet
søle. Men hvad gjorde alt det?: - et af vore hold, pigerne, vandt deres
række. Det var en stor dag.
Ved forældremødet i januar talte skoleinspektør J. Chr. Pedersen, Ringsted,
og forstanderen for Midtsjællands Efterskole. Sidstnævntes foredrag gjorde
indtryk på forældrene. Flere end sædvanligt foretrak at sende deres store
børn på efterskole fremfor til Ringsted.
I april måned havde vi skolefest. Musiker ”Ole” var blevet syg. I stedet
fik vi tre musikanter for de samme penge.
3. årgang opførte ”De tolv mænd i skoven”,
3. klasse sang sange fra ”En søndag på Amager” og
4. klasse opførte ”Den store gevinst”.
D. 31. maj rejste vi på udflugt med 3. og 4. klasse. Turen gik til Kronborg
og Hälsingborg. På tilbagevejen stod vi af toget i København, hvor vi var
i Tivoli.
D. 4. juni kørte vi i én bus med 1. og 2. klasse til Fjenneslev, Holløse
Mølle, Storstrømsbroen og Vordingborg. Vi spiste i Kirkeskovspavillonen
og var derefter ved ruinerne og Gåsetårnet. Bussen kørte os hjem via
Bregentved.
sammenfattet af
Max Brøndtoft
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Idrætsforeningen skriver
Så har Gyrstinge IF fået ny bestyrelse!!!
Gyrstinge IF holdt tirsdag den 23. januar 2007 ordinær general forsamling.
Jeg gjorde status på det forgangne år i min egenskab som formand. Det har
været et hårdt år, hvor det stadig må konstateres, at vi mangler trænere til såvel
sommer- som vintersæson.
Der er allerede taget nogle gode initiativer, hvor 3-4 forældre har delt træner/
instruktør tjansen, så det ikke bliver så hårdt. Vi har børnene til de mange
aktiviteter – vi mangler bare nogle til at styre dem.
Mange har spurgt om man ikke får girokort i Gyrstinge IF – jo det gør man
selvfølgelig. Vi er overgået til digitalt regnskab og vi er nu klar til at sende
girokortene ud for vintersæson 2006/2007, så det varer ikke længe før der
ligger en hilsen fra idrætsforeningen.
Der har været stor udskiftning i bestyrelsen – alle suppleanter er indtrådt i
bestyrelsen, så vi havde brug for rigtigt mange nye ansigter. Listen over
bestyrelsesmedlemmer er som følger:
Aase Stegmann (var ikke på valg)
Janne Brynjulfsen (var ikke på valg)
Linda Liljedahl
Lene Glerup
Lars Jørgensen
Inge Krag-Andersen
Michael Jørgensen
Som suppleanter blev valgt:
Brian Nielsen og Kenneth Mortensen.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig endnu. Det vil ske på det første
bestyrelsesmøde onsdag den 31. januar 2007.
Aase Stegmann
Fg. formand
Bøgebladet februar 2007
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Hvad ønsker du at der skal ske i Gyrstinge IF???
Går du med tanker om nogle bestemte idrætsaktiviteter, men har svært ved at
få det ført ud i livet, så kontakt endelig idrætsforeningen!!
Vi kan altid bruge gode ideer til nye aktiviteter
Kontakt Aase Stegmann, 4075 4430
Vil du gerne hjælpe med at træne fodboldhold her til sommer, må du også
gerne ringe til Aase – vi har brug for mange hjælpere.

22

Gymnastikopvisning
Gyrstinge IF afholder gymnastikopvisning
søndag den 25. marts 2007 kl. 13.00
Som altid afholdes opvisningen i Kildeskolens gymnastiksal.
Efter opvisningen vil der være kaffe og kage.
Vi glæder os til at vise hvad alle de dygtige børn har arbejdet
med i løbet af vinteren.
·
·
·

Der vil være opvisning ved flg. hold:
Rytmeholdet
Spillopperne
Det store springhold
Mød op og få et par hyggelige timer!!

Bøgebladet februar 2007
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Peter's Auto

John Hansen

Reparation og service
af alle bilmærker
Dit værksted i nærområdet

Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 57845559

Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted
tlf. 57845515 - 20311914

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Gyrstinge
Forsamlingshus

Frisørsalonen

Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted
tlf. 57845390
________________________________________________________________

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

Idealhuset

Bjarne Beck

Projektering, tilsyn,
tømrer- og snedkerarbejde Snedker & tømrermester
Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge
Jørn P. Rasmussen
4173 Fjenneslev
Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 57809356 - 40514077
________________________________________________________________

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark
tlf. 57808281
www.gorslev.dk
________________________________________________________________

tlf. 57845501

________________________________________________________________

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
________________________________________________________________
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Gyrstinge VVS

SBM

Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Smed, VVS- & Blikkenslager Aps
Nyrup VVS- og Elservice

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 57845323
www.gyrstingevvs.dk
________________________________________________________________

Byskovvej 11, 4100 Ringsted
Tlf. 57676771 Fax 57676781
Mobil 30639295
www.smedogblik.dk
Mail: info@smedogblik.dk

Krogagergård

________________________________________________________________

Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.

Skal du holde fest?
Holder vejret mon?

Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 57849457 - 40540457
www.krogagergard.dk

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

________________________________________________________________

Telt- og grilludlejning
Gyrstinge/Ørslevvester
lokalråd
udlejer telt (6x8m) og en
stor rund grill til
private arrangementer.

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
________________________________________________________________

Kontakt:
Telt - Gert Sørensen tlf. 57845313
Grill - Kenn Vium tlf. 57845639
________________________________________________________________
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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 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 Steen Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, gyrstingenet@mail.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 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
Februar
Bøgebladet udkommer
Vinterferie, Kildeskolen
Sogneaften m. madbix, kl. 18.00, Gyrstinge Præstegård. Foredrag m.
Birgit O’Sullivan starter kl. 19.30
Forsamlingshusets generalforsamling, Gyrstinge Forsamlingshus,
kl.19.30

12.-16.
22.

Marts
04.
19.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kildehallens års- og repræsentantskabsmøde, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 19.00
Deadline, Bøgebladet
Gymnastikopvisning, Kildeskolen, kl.13.00
Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 19.30

21.
25.
29.
April

Bøgebladet udkommer
Påskeferie, Kildeskolen
Lukkedage, Kildeskolens SFO og børnehave
Generalforsamling i Byg & Bo, Gyrstinge Forsamlingshus kl. 19.30.

02.-09.
02.-04.
24.

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