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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40, 57 84 56 39
Sekretær: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22 (red.) 57 80 94 57

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 32 55 00 29

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55(red)57 84 53 80
Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjenneslev (red.) 57 80 93 25

Lone Sanggaard, Gyrstinge Bygade 44, 57 84 54 53
Anne-Margrethe Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
Hilde P. Andersen, Borgvej 7, Sorø            57 84 48 40
Bente Andersen, Gyrstinge Bygade 45 C

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver Stig Sørensen 22 43 64 62

Kirkeværge Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade 51 57 84 52 50

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out : Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, 57 80 94 57
Oplag: 400. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen.

Næste blad udkommer august 2007 - deadline 1. august
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Lokalrådet skriver
Foråret med de mange møder og generalforsamlinger er ved at være ovre,
og det er tid til lidt selvransagelse. Ved Lokalrådets årlige beboermøde
var fremmødet mildt sagt ikke overvældende, og vi er derfor gået i
tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi kommer ud til flere mennesker,
så vi bliver mere synlige i lokalsamfundet. Vi har planer om at lave flere
arrangementer i løbet af efteråret og vinteren og håber på den måde at
kunne tiltrække flere interesserede. Derfor skal der herfra lyde en
opfordring til at melde sig på banen og være med til at gøre Gyrstinge og
Ørslevvester til et endnu mere levende nærmiljø. Det kan ske ved
henvendelse til et af Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. (se forrest i bladet)

Så nærmer sommeren sig med hastige skridt og dermed er det også ved at
være tid for den store Sankt Hans fest, som i år holdes for 30. gang. Det
sker traditionen tro i Præstegårdshaven, hvor der vil være dækket op til
spisning og spejderne står som sædvanlig for bålet. Nærmere oplysninger
kan ses andetsteds i bladet. Vi håber, at rigtig mange vil dukke op og være
med til at gøre aftenen til en succes. Det er en fantastisk lejlighed til at
lære nye mennesker at kende, og dem er der jo efterhånden mange af nu,
hvor de fleste af de nye huse er blevet beboet.

Nu ser det endelig ud til, at vi igen får butik i Gyrstinge. Det er dejligt, at
der er friske unge mennesker, der har lyst til at give forretningen en chance,
og vi kan kun opfordre til, at man bruger butikken så meget som muligt,
da den er meget vigtig for livet i byen.

Til sidst vil jeg gerne minde om, at hjemmesiden, www.gyrstinge.dk, nu
er fuldt oppe at køre. Der er i skrivende stund tilmeldt 66 brugere og det er
rigtig godt. Igen vil jeg gerne opfordre alle til at bruge siden, da den gerne
skulle være et levende forum for beboerne.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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 Kildeskolen skriver
Over 300 deltagere i skolefesten!
Torsdag den 24.5. var der skolefest på Kildeskolen med over 300 deltagere.
6. klasse opførte „Askepot – the new version“ – en meget spændende og succesfuld
opsætning af eventyret om Askepot.
6. klasse havde omskrevet eventyret en smule – og indlagt sange i forestillingerne. Det
var rigtig godt gået af de unge mennesker. Tilskuerne var begejstrede og der lød taktfaste
klapsalver efter begge forestillinger!
Som sædvanlig var der mulighed for spisning – hvilket stort set alle benyttede sig af.
Skolebestyrelsen havde lavet aftale med Jens Kildebro om at stå for denne del. En stor
tak for det!
Indskolingsbørnene optrådte med sang og musik i skolegården efter spisning og skuespil.
Det er dejligt at høre „de små“ synge og spille og se deres engagement. De fik også sat
tilskuerne i sving i en ekko-sang.
Sidste halvdel af aftenen var der diskotek, diverse boder, „flødebolle-kaste-maskine“
og lotteri. Tak til alle sponsorerne for fine gevinster til lotteriet.
Der var en rigtig god og positiv stemning både inde og ude hele aftenen. Alle var med
til at gøre festen til en succes.
På Kildeskolen er vi glade for den store opbakning til arrangementet.
På vores hjemmeside www.kilde-skolen.dk er der billeder fra festen.

IT/hjemmeside
Næste skoleår vil vi arbejde med at gøre vores hjemmeside endnu bedre – blandt andet
skal SFO og Børnehaveafsnittet også være synlige på hjemmesiden.
Derudover skal alle forældre i skoledelen have mulighed for at benytte „ForældreIntra“
– en lukket hjemmeside for hver enkelt klasse.

Skovtur
Tirsdag den 1. maj var hele undervisningsdelen på den årlige skovtur til Store Bøgeskov.
Bøgen var sprunget ud og alle hyggede sig med lege og aktiviteter.
Legepatruljen havde planlagt nogle spændende lege, andre grupper var på bogstavjagt
og på fotosafari. En stor gruppe børn legede „Kampen om flaget“ og 7. klasse lavede
popcorn over bål til alle!
Der ligger også billeder fra denne dag på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Kildeskolen
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Sankt Hans Aften
I Præstegårdshaven i Gyrstinge,

kl. 18.00: Præstegårdshaven er åben.

kl. 18.30: Der er mad. 65 kr. for voksenmenu og 25 kr. for
børnemenu. Spisebilletter købes på pladsen.
Drikkevarer kan selvfølgelig også købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Har du/I spist hjemmefra, er du/I selvfølgelig også
velkommen til at deltage i arrangementet. Du/I er også
velkomne til selv at medbringe madkurv.

kl. 20.00: Sjov og underholdning for børn og barnlige sjæle

kl. 21.00: Båltale ved 2. viceborgmester Tulle Olsen. Bålet tændes.

kl. 21.30: Orgelkoncert med organist ved Gyrstinge Kirke, Stamen
Stantchev.

kl. 23.00: Pladsen lukker
Arrangører:

Lokalrådet, Idrætsklubben, Spejderne, Tirsdagsklubben og
Menighedsrådet.
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 Byg og Bo skriver
En dagligvarebutik i Gyrstinge er igen ved at være en realitet. Pr. 1. juni
overtager Tayfun Cevik lejemålet af butikken. Han vil i tæt samarbejde
med sin svoger drive købmandsbutik i den tidligere brugs. Tayfun er en
ung dynamisk mand der pt. driver frisørsalon i Hundigecentret, men har
lyst til nye udfordringer. Han har allerede lavet aftale med Spar kæden, og
er sammen med deres indretningskonsulenter ved at detailplanlægge
indretning osv. Forventet åbning vil være hen omkring juli måned.

Der bliver i skrivende stund arbejdet på højtryk bag butiksruderne i den
tidligere Gyrstinge Brugs. Alt butiksinventaret har vi for en stund flyttet
ud i baglokalerne, da Byg & Bo inden lejemålets start skal foretage en
kraftig renovering. Det gamle gulv er allerede fjernet, nyt undergulv bliver
lagt og til sidst ny belægning i butik og kontor. Derudover skal der i det
første af baglokalerne indrettes nyt toilet og personalerum. Endvidere skal
der installeres nyt oliefyr, skorsten osv. da  varmeanlægget nu er helt adskilt
fra beboelsen.

Tayfun glæder sig til at komme i gang i Gyrstinge, han har mange ideer og
planer for fremtiden, så der bliver helt sikkert noget, at  komme efter i den
nye Spar butik.

Jeg tror, det bliver så spændende en butik, så det bliver let for os, der bor
i området og gerne vil have en lokal dagligvarebutik, at huske at handle
der, så der hele tiden kan være masser af friske varer på hylderne.
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 Byg og Bo skriver - fortsat
Nok om butikken for denne gang. Byg & Bo holdt en rimelig velbesøgt
generalforsamling d. 24. april.
I forlængelse af bestyrelsens beretning var der en god og livlig debat, især
koncentreret om tre hovedemner: Brugsejendommen, Kildehallen og planer
for/placeringer af nye udstykninger i lokalområdet.
Der var meget bred opbakning til, at Byg & Bo foretager de nødvendige
investeringer i brugsbygningen, så rammerne er i orden til den fremtidige
dagligvarebutik. I det forgangne år har Byg & Bo i samarbejde med
Kildehalsbestyrelsen undersøgt og forsøgt, at afdække mulighederne for,
at fremskynde byggeriet af en hal/Landsbyhus evt. ved selv, at stå for
opførelsen via en selvejende institution. Som alle ved, har Ringsted
kommune nu besluttet, at hjælpe en sådan selvejende institution med godt
5 mill. kr. i forbindelse med opførelsen.
Omkring kommende udstykningsmuligheder var der efter bestyrelsens
oplæg  debat om hvor, hvor meget og hvor hurtigt der skal udbygges. Så
der er konkrete ting at arbejde videre med.

Byg & Bo´s ny bestyrelse ser efter generalforsamlingen ud som følger:
Bjarne Krog (fdm.), Ole Olsen, Bjarne Møbius, Kurt Jensen, Steen
Mortensen og som suppleanter: Ole Hylleborg og Jan Hansen.

Sidst men ikke mindst blev der på generalforsamlingen udloddet midler
til forskellige aktiviter div. lokale aktører vil sætte i gang. Se billede af de
glade modtagere på www.Gyrstinge.dk

Bjarne Krog
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Børnehaven skriver
I Kildeskolens Børnehave har vi netop afviklet to af årets traditionsrige
dage.
Onsdag den 9. maj havde vi inviteret til bedsteforældredag vel vidende, at
mange bedsteforældre også går på arbejde i dagtimerne og derfor kunne
børnene som alternativ medbringe en forælder, moster eller anden
pårørende. Under alle omstændigheder havde rigtig mange takket ja til
invitationen, og vi havde en rigtig hyggelig dag. Vi startede med at spise
madpakker på børnenes respektive stuer, herefter skulle alle ud og plante
de farverige blomster, som gæsterne havde medbragt. De yngste børn
plantede i børnehavens have, mens de store-snart-skolebørn plantede i
SFO-haven, hvor de inden længe vil få deres faste gang. Desværre havde
vi ikke helt vejret med os denne dag, så vi trak hurtigt ind igen til kaffe og
kage. Både børn og personale havde en hyggelig dag, som vi også håber
vores gæster nød.

En anden netop afholdt tradition, er børnehavens fødselsdag. Vi fyldte 8
år den 1. maj, men de senere år er fejringen henlagt til den førstkommende
fredag i maj – det blev i år den 11. Vi havde stort set fuldt hus af børn,
forældre og søskende, så det vil sige et godt stykke over 100 mennesker.
Aftenen startede med den årlige forestilling med Spættebørnene, som er
de ældste børn. De optrådte i år med cirkus, hvor der både var linedansere,
vilde dyr, klovne, skateboard-drenge, cirkushjælpere og en kanonkonge
m.fl.! Derefter var der spisning i skolens fællesrum, hvortil alle havde
medbragt en ret. Og bordet bugnede af mad, så ingen gik vist sultne hjem.
Forældrerådet havde herefter planlagt familie-femkamp på boldbanen, som
blev afviklet med stort engagement. Aftenen sluttede med kaffe og kage
og is til børnene, og kl. ca. 20 sluttede festen for denne gang. Tak til
forældrerådet for en god aften.

Hilsen personalet
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 Kildehallen skriver
Den selvejende institution „Kildehallen“ arrangerer sponsor cykelløb i
Gyrstinge:

lørdag d. 1. september 2007
kl: 14:00 – 22:00

I anledning af Gyrstinge Vandværks 100 års jubilæum har vi flyttet
arrangementet over på Bondebjergvej ved siden af vandværket. Her vil
Gyrstinge Vandværk være vært for en middag efter cykelløbet.

Voksenløbet køres på en rundstrækning i Gyrstinge på knap 2 km.,
varigheden af løbet er 60 minutter. Ruten er med start på Bondebjergvej
ud for vandværket og videre af Gystingevej og tilbage af Bygaden.
Børneløbet afholdes på Bondebjergvej på afspærret rute.

Formål:
Formålet med løbet er at skaffe penge til det nye Landsbyhus i Gyrstinge
(også kaldet „Kildehallen“).
Vi er nu i den positive situation, at Ringsted kommune har afsat 5,1 million
kroner i 2009 til et Landsbyhus i Gyrstinge. Det rækker dog ikke helt til
det multihus, Landsbyhuset var tænkt som.
Det er derfor vigtigt, at vi fra lokalområdet får indsamlet så mange midler
som muligt og derigennem sikre os størst mulig funktionalitet og
indflydelse på projektet.

Deltagelse / Tilmelding:
Det er meningen, at hver cykelrytter selv skaffer én eller helst flere
sponsorer, som giver et økonomisk bidrag pr. kørt kilometer. En sponsor
kan både være en virksomhed eller en privat bidragsyder.
Tilmelding sker ved at aflevere udfyldt sponsor aftale til én af arrangørerne,
senest d. 17. august 2007.

Efter løbet vil Kildehallen udsende girokort til alle sponsorer for indbetaling
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 Kildehallen skriver - fortsat
af beløb i henhold til sponsor aftale. Hver påbegyndte omgang tæller for 2
km.
Ønsker du at deltage som cykelrytter eller som sponsor, kontakt venligst
én af nedenstående personer.
Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om Landsbyhuset i Gyrstinge, og vi
ser frem til en sjov og aktiv dag i Gyrstinge.

Venlig hilsen
Kildehallen

Løbs arrangører:
Peter Nielsen, Høtoften 6, 4100 Ringsted
Tlf: 3617 7077 email: pravn@get2net.dk
og
Martin Niemann, Bakkegårdsvej 1, 4173 Fjenneslev
Tlf: 5780 8058 email: cykel@dinelmand.dk

Endnu engang tusind tak til Byg og Bo, som har gjort det muligt for os,
igen at komme på vores årlige sommertur til bondegården i Kværkeby.
Vi var af sted den 11. maj. Vi blev hentet af en bus kl. 9, hvorefter vi kørte
til Kværkeby med bussen fuld af glade børn.
Der var også rigtig mange forældre med på turen. Dem havde vi fået til at
bage kager, så der også var lidt til den „søde tand“.
Da vi kom til bondegården, blev vi kørt en tur med traktor en lille times
tid, hvor vi så de forskellige dyr på markerne. Vi stoppede også nogle
gange for at give dem brød.
Bagefter gik vi rundt og så alle de andre dyr, og der var mange af dem.
Til sidst spiste vi den medbragte mad, kager og saftevand. Klokken 12
blev vi hentet af bussen igen, der denne gang var fuld af trætte men glade
og tilfredse børn.

Hilsen dagplejerne i Gyrstinge/Ørslevvester, Sanne Jensen

 Dagplejen skriver
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Din

Kirke

Årets konfirmander (foto: Milia Wagner)
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Gudstjenesteliste
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Juni
03. juni – Trinitatis: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
10. juni – 1.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
17. juni – 2.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
24. juni – 3.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Nina Raunkjær)

Juli
01. juli – 4.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
08. juli – 5.s.e.trin.: Høm 9 – Sigersted 10.30
15. juli – 6.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
22. juli – 7.s.e.trin.: Høm 9 – Gyrstinge 10.30
29. juli – 8.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30

August
05. august – 9.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Nina Raunkjær)
12. august – 10.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Nina Raunkjær)
19. august – 11.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (Nina Raunkjær)
23. august: Gyrstinge 19.30

(begyndergudstjeneste)
26. august – 12.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

September
02. sept. – 13.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
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Nyt i Kirken
Som man vil kunne se fremover, når man kommer i kirken, er der blevet lagt ny
løber på gulvet.
Den gamle var måske lidt slidt, men først og fremmest var den blevet skæv, så
det så ikke så kønt ud. Nu kan vi fremover glæde os over en forbedring.

GM
*****

Sommer i Præstegårdshaven
Menighedsrådet forsøger at lave en Syng med aften i løbet af august måned. Vi
håber vejret vil være således, at vi kan sidde ude i præstegårdshaven denne aften.
Vi har jo mulighed for at flytte det elektriske klaver udenfor. Og vores organist
Stamen spiller glimrende klaver, så der vil være lejlighed til at synge lidt nye
salmer og nogle af vores smukke sommer- og aftensange.
Der vil også blive tid til en kop kaffe med brød.
Nærmere vil komme i næste nr. af Bøgebladet.

P.v.a. menighedsrådet GM
*****

Sct. Hans aften i Præstegårdshaven
Som nævnt andetsteds i Bøgebladet vil der igen i år blive holdt en minikoncert i
Gyrstinge Kirke efter at bålet er brændt ned.
Vores organist Stamen Stantchev vil spille og fortælle lidt om de værker, han
vælger at spille. Og som sidste år vil der også blive fællessang undervejs.
Vi håber mange lige som sidste år vil finde ind i kirken og deltage i denne smukke
afslutning på en forhåbentlig dejlig Sct. Hans aften.

GM
*****

Offentligt møde
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde torsdag den 7. juni kl. 19.00 i
Gyrstinge Præstegård.

P.v.a. menighedsrådet GM

*****
Sogneudflugt
Igen i år vil menighedsrådet arrangere en udflugt med bus til et nærmere bestemt
sted i Danmark. Turen i år vil finde sted den 16. september. Så sæt allerede nu
X i kalenderen. Vi skal denne gang en tur over Storebælt, idet vi bl.a. skal besøge
Johannes Larsen Museet i Kerteminde, dels for at se lidt malerkunst i det hus
Johs. Larsen med familie levede i så mange år og også for at gå tur i den dejlige
have, der hører til museet. Meget mere vil komme i næste nr. af Bøgebladet.

P.v.a. menighedsrådet GM
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Navneændring nu?
Er dit mellemnavn dit pigenavn?
Er dit mellemnavn din ægtefælles mellemnavn eller efternavn?
Hvis ja – så læs her!
Førhen fik mange et såkaldt adresseringsnavn i forbindelse med giftermål. For
eksempel kunne bruden anvende sit eget efternavn som mellemnavn foran
gifternavnet, eller den ene af parterne kunne få den andens mellemnavn, så hele
familien hed det samme.
Med den nye navnelov fra 1. april 2006 bortfaldt adresseringsnavnene!
Man opdager det dog først i det øjeblik, man skal have et nyt sygesikringsbevis
eller have udstedt en ny attest hos præsten.
Hvis du vil bevare dit adresseringsnavn, kræver det en navneændring.
Navneændringer er stadig gratis at få foretaget, men regeringen har varslet
opkrævning af gebyr i nærmeste fremtid.
Derfor: Hvis du – gratis – vil hedde det, du tror, du hedder, så ret henvendelse til
præsten og få nærmere oplysninger!

*****
Nytestamentlig Maraton
Sidste vinter læste vi det gamle testamente over en vinter. Vi går nu i gang med
det nye og nye deltagere kan starte her. Vi mødes over 8 gange. Læseplanen ser
således ud:
Nytestamentlig maraton, efterår 2007/forår 2008
25/9: Mattæusevangelet + Markusevangeliet 1-14,52 (65 s.)
9/10: Lukasevangeliet + Johannesevangeliet 1,19-24 (72 s.)

(fælleslæsning: Markusevangeliet 14,53-16,20)
30/10: Apostlenes Gerninger + Romerbrevet 1-13 (54 s.)

(fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25)
20/11: 1.+2. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet og Filipperbrevet (44 s.)

(fælleslæsning: Romerbrevet 14-16)
08/01: 1.+2. Thessalonikebrev, 1.+2. Timotheusbrev, Titusbrevet, Filemonbrevet og

Hebræerbrevet 1-11 (30 s.) (fælleslæsning: Kolossenserbrevet)
22/01: Jakobsbrevet, 1.+2. Petersbrev, 1.+2.+3. Johannesbrev (19.s.)

(fælleslæsning: Hebræerbrevet 12-13)
05/02: Johannes Åbenbaring 1-20 ( 18. s.) (fælleslæsning: Judas brev)
19/02: Fælleslæsning: Johannes Åbenbaring 21-22. I mål: tanker, oplevelser og

eventuelle sammenfatninger)
Fælleslæsningerne sættes ind i en gudstjenestelig ramme.

Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves.
Tilmelding til sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted tlf. 57613010
eller på mail llu@km.dk, senest d. 7. september.
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Indskrivning til mini-konfirmandundervisning
Husk at melde til nu! hvis du ønsker at tilmelde dit barn til mini-
konfirmandundervisning.
Gyrstinge  Menighedsråd har i øvrigt som mini-konfirmandlærer fået Max
Brøndtoft, som er kendt i Gyrstinge som tidligere lærer på Kildeskolen,
men også for sin aktive medleven i det lokale liv. .
Tilmelding til:
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100
Ringsted. Tlf. 5761 3010 eller mail: llu@km.dk

*****
www. barnetro.dk
Klik ind på www.barnetro.dk. Her er en hjemmeside om kirke og
kristendom for de yngste børn. Hjælp præsten ved barnedåb i kirken, find
vej i labyrinten så Adam og Eva får hinanden, spil salmer på kirkens orgel,
kast glorier og gør sorte får hvide – og meget andet.
Barnetro.dk er produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter.
God fornøjelse…

*****
Begyndergudstjeneste
Torsdag d. 23. august vil der være begyndergudstjeneste i Gyrstinge
kirke kl. 19.30.
Gudstjenesten danner optakt til den nye sæsons konfirmandundervisning,
men er tilrettelagt, så samtlige nybegyndere i gudstjenestelivet vil kunne
få udbytte af at komme.
Den er derfor åben og offentlig for alle.
Præsten vil under gudstjenesten flere gange standse op for at komme med
uddybende forklaringer.
Det er tilladt at stille spørgsmål under gudstjenesten.
Det plejer at være en festlig og fornøjelig gudstjeneste, hvor mange er
mødt op.

Lisbeth Lundbech
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Lidt historie om Gyrstinge kirke og sogn
Er du tilflytter i sognet, kender du måske ikke den historiske baggrund om
Gyrstinge kirke og sogn.
Og har du boet her længe, har du måske glemt, hvordan det hænger
sammen.
Ved du hvad Djævleportrættet er? Ved du hvornår præstegården brændte?
Ved du, at præsten engang for længe siden fik en kurv – og hvorfor blev
nøglen smidt i gadekæret?
Derfor bringer vi i de næste nr. af Bøgebladet lidt om de tildragelser, der
har fundet sted.

1. kapitel
Når Gyrstinge-bønder kørte med tungt læssede vogne til Ringsted for at
sælge afgrøder og nåede frem til Hagelbjergbakken, der var ret vanskelig
at komme op ad, skreg vognhjulene: „Vi hjælpes ad, vi hjælpes ad!“
Hjemad gik det nedad, og så sagde hjulene: „Hver hytter sit, hver hytter
sit!“, og deraf er opstået mundheldet: „Vi hjælpes ad som Gyrstinge
vognhjul!“.
Ganske vist henhører Gyrstinge sogn under Alsted Herred, men ved
kommunesammenlægningen i 1970 blev det føjet ind i Ringsted Kommune,
og ganske vist var det hovedsogn og havde Flinterup til annex, men i 1974
blev det gjort til annex til Bringstrup, således at dette pastorat siden den
tid har haft tre sogne. Hvornår Flinterup blev annex til Gyrstinge er ikke
oplyst, men det er sket før 1567, for i dette år omtales Flinterup som annex
til Gyrstinge, selv om det hedder, at der også er præstegård i Flinterup, så
man har god grund til at formode, at sammenlægningen ikke er sket meget
før 1567.
I anseelse har Gyrstinge hævet sig over de fleste landsbysogne, fordi det
gav navn til et af landets „mindre“ len, hvilket sikkert hænger sammen
med den hovedgård, der dengang lå i sognet, Ruhedal og som intet har
med den nuværende Ruhedal at gøre.

Slægten Gyrsting
På denne gård har siddet ejere, som havde familienavnet Gyrsting, og en
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af slægten har sit skjold i skjoldefrisen i Sct. Bendts kirke i Ringsted.
Slægten uddøde omkring 1500, men der har været mange betroede
medlemmer i familien. Således véd vi, at en af dem var dronning
Margrethes konsulent i sønderjydske spørgsmål, en anden blev biskop i
Vesterås.
Forud for slægtsnavnet Gyrsting optræder imidlertid endnu en person som
ejer af hovedgården, men han kan næppe være stamfader, for han gav alt
sit gods – herunder også hovedgården i Gyrstinge – til Antvorskov Sct.
Hans Kloster, som det omtales i 1260, og han gav sig ind i klostret.
I 1265 hedder det, at han gav sig ind i „Hospitalet på Antvorskov“ med alt
sit gods. Han blev altså lægbroder, eller måske snarere aldersrentenyder,
idet han mod sit gods som betaling fik forsørgelse for resten af sin levetid.
Hvordan godset senere igen er kommet på private hænder, melder historien
intet om.
Der har været flere inskriptioner på kirkens inventar, som meddelte, at
kirken var viet til Den hellige Moder, Jomfru Maria, således på et panel,
som har siddet på alterbordets forside, men som de sidste hundrede år har
befundet sig på Nationalmuseet. En gammel altertavle har rummet Maria
med barnet, en figurgruppe fra omkring 1300, som i dag kan beses i Sorø
Klosters Port i Saxos Celle. Endelig omtaler den ene af kirkens to klokker,
at den er lavet i 1637 som omstøbning af den gamle klokke, der var viet til
den hellige Jomfru, men som revnede. Så det er en meget gammel tradition
at klokken er indviet til Jomfru Maria, hvorfor der ikke er ringeste grund
til at betvivle rigtigheden af oplysningerne.
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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

Bag om ordet

Sjælesorg er et godt ord.
For vi er ikke kun krop, vi er også ånd.
Vi trækker vejret, og vi har en sjæl,
en personality, der gør, at vi er dem, vi er.
Vores sårbarhed sidder i sjælen.
Små børn kan tage skade på deres sjæl
af en ond film, og livet igennem
får vi blå mærker på sjælen.
Kroppen skal have sit, men vi skal
også drage omsorg for vores sjæl.
Det er det ordet betyder.
Og det er et af kirkens specialer.
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Fra kilderne ...
SKOLEÅRET 1965/ 66 fortsat:

Marts 1966
I marts måned havde vi travlt med at supplere naturhistoriesamlingen op
med nye ting. Der var blevet bevilget os 1800 kroner til det, og pengene
blev brugt til plancher, nogle få præparater, et mikroskop og noget
fysikapparatur.

Det blev endvidere den sidste bevilling fra den „gamle“ kommune:
Gyrstinge. Pr. 1. april sluttedes vores  kommune sammen med Alsted-
Fjenneslev og Bringstrup-Sigersted til storkommunen FJENNESLEV.
I den anledning måtte vi danne fælleslærerråd med kollegerne fra de to
andre skoler, og datoen d. 15. april blev afsat til denne historiske
begivenhed. Dagen før, torsdag d. 14., var vi nær blevet ængstelige for, at
mødet måtte udsættes, idet store dele af Danmark i nattens løb var blevet
begravet i sne. En kraftig påskeøsten med fygesne havde sat en stopper
for trafikken, snerydningsmateriellet var klodset op og slet ikke klar,
snehegnene var for længst taget ned; situationen var i det hele taget værre,
end vi havde oplevet det i den ellers ret strenge vinter. Kun 1/3 af børnene
nåede frem til skolen, så det blev en dag lidt ud over det almindelige.
Dagen efter var vejene imidlertid atter farbare, så vi mødte 16 lærere og
lærerinder i Bringstrup skole, hvor vi fik vedtaget en forretningsorden og
valgt en formand: Svend Andersen, Bringstrup. Skolemyndighederne kom
til at bestå af en skolekommission (fælles for hele kommunen) og tre
skolenævn, et for hver skole.

Onsdag d. 27. april afholdt vi skolefest i forsamlingshuset.
2. klasses ældste årgang opførte FYRTØJET
3. klasse underholdt med børnesange
4. klasses skuespil hed OFFERBRØNDEN, og det foregik i brydningstiden
mellem stenalder og bronzealder.
„Oles“ udvidede orkester spillede.
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Fra kilderne ... - fortsat

En sag, som optager sindene, er spørgsmålet om, hvorvidt KØBENHAVNS
VANDFORSYNING skal have adgang til at hente overfladevand fra
Gyrstinge og Haraldsted søer. Efter alt at dømme vil projektet spolére
naturværdier, og med Ringsteds borgmester, Thisted Knudsen, i spidsen
sættes alle kræfter ind på at få søerne bevaret „uberørt“.

Den 26. maj
holdtes det første møde i skolenævnet. Det var tilfældigvis på formanden,
Inga Lyngsgårds, fødselsdag, og det gjorde mødet vældig festligt. Bl. a.
havde mødedeltagerne „fået lov til“ at tage ægtefællen med, og kl. 20
mødtes vi på Lyngsgården. Hele lærerstaben var inviteret med, og først
gik vi fire plus skolenævnet: fru Lyngsgård, fru Grethe Jensen (Brugsen)
og hr. Fibiger (Ruhedal) i gang med selve skolenævnsmødet. Som
„parthavere“  i den nye storkommune stod vi naturligvis med en mængde
spørgsmål, og mange måtte forblive ubesvarede lidt endnu. Men vi kunne
i hvert fald i store træk fastlægge årsprøven eller „eksamen“. Efter mødet
sluttede vi os til de øvrige fødseldagsgæster, og fru Lyngsgård serverede
kaffe og  fødselsdagskage.

Så er der ikke skrevet mere i den gamle skoledagbog. Energien er nok
blevet brugt på de nye tider i den nye storkommune. Vi gik ret hurtigt i
gang med at få Gyrstinge skole „opgraderet“ til at være 7-klasset som de
to andre, og det blev en realitet efter sommerferien i 1968.

Max Brøndtoft
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Idrætsforeningen skriver
Fodbold mm.
Første halvdel af sommersæsonen er godt i gang og vi har rigtig mange
aktive medlemmer.
I børne- og ungdomsafdelingen bliver der spillet fodbold som aldrig før –
og der er altid plads til flere, som skulle have lyst til at sparke bold.

Tirsdag og torsdag fra kl. 17. træner følgende hold:
Minibold (piger og drenge) (årgang: 01-03) (fra uge 22 kun torsdag)
Miniput (drenge) (årgang 97+98)
Puslinge (drenge) (årgang 99+00)
Drenge (årgang 93+94)
Herrejunior (årgang 90-92)
Piger (årgang 95-96)
Damejunior (årgang 90-92)

Mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 17.30 træner:
Miniput og puslinge piger (årgang 97-00)

Hver mandag aften bliver der spillet beachvolley (mix voksne) fra kl.
19.00.

Onsdag aften er der familierundbold også kl. 19.00.

Herudover tilbyder foreningen fodbold for seniorer og oldboys.

Kontingent
Vi vil gerne opfordre til at vore medlemmer husker at få betalt deres
kontingent til tiden. Vi har desværre mange som „glemmer“ og der bliver
en masse ekstra arbejde i forbindelse med rykkerskrivelser. Hvis der er
tvivl omkring indbetaling mv. kan der rettes henvendelse til Lars Jørgensen
(tlf: 5784 4949).
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Efterlysning af nøgler
Idrætsforeningen har gennem flere år udleveret nøgler til gymnastiksal,
skabe, gl. pedelbolig mv. desværre ved ingen rigtig hvor mange og hvem
der har nøgler.
Hvis du er i besiddelse af én eller flere af idrætsforeningens nøgler bedes
du venligst meddele dette til Inge Krag-Andersen som nu er nøgleansvarlig
i GIF. (tlf: 5784 5018 eller på e-mail: krag-andersen@jubii.dk)

Bestyrelsen er i gang med planlægning af vintersæsonen og i den
forbindelse kan vi allerede meddele følgende:

Mixvolley for voksne
Der er ændring i træningstid og -sted
Træning bliver hver torsdag kl. 19.45-21.45 i Vigerstedhallen med opstart
omkring september. Kontakt til mixvolley: Lars Jørgensen tlf: 5784 4949.

Badminton
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle badmintonspillere til at kontakte Inge
Krag-Andersen (tlf: 5784 5018) allerede nu, med henblik på at reservere
træningstid i gymnastiksalen.
Dette gælder både for nye og tidl. spillere.

Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforening
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 Til opslagstavlen

Efter en dejlig sæson sidste år med mange glade mennesker der besøgte
os, er vi igen i år klar med Økologiske Jordbær og Kartofler. Vi starter
med kartofler den 25. maj og jordbær begynder ca. 5. juni.
Vi laver igen i år selvpluk af jordbær, men det bliver først lidt inde i
sæsonen, når der begynder at komme mange jordbær.
I år har vi også ærter og majs det bliver dog først i sidste halvdel af juni at
de er klar.
Hold øje med vores skilt på Bakkegårdsvej 52, hvor vi annoncerer start på
salg af nye kartofler, selvpluk osv.

mvh Søren og Heidi
Bakkegården

*****

Gyrstinge Vandværk efterlyser...

Gyrstinge vandværk har 100 års jubilæum i år og i denne forbindelse
efterlyser vi gamle billeder, dokumenter eller historier, der har med
vandværket at gøre.

Du må meget gerne kontakte formand Niels Mogensen på tlf. 5784 5374,
hvis du har noget materiale eller nogle gode historier.

Med venlig hilsen
Gyrstinge vandværk
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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

tlf. 57845390
________________________________________________________________

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
________________________________________________________________

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

________________________________________________________________

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

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

________________________________________________________________

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer og snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26, Ørslevvester
4173 Fjenneslev

Tlf. 21906871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

________________________________________________________________

New Hair
v/Mette Andersen

Blødebjergvej 11
Tlf. 57672322

(onsdag lukket)

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

________________________________________________________________

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

________________________________________________________________

Skal du holde fest?
Holder vejret mon?

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

Teltet koster 1000 kroner,
evt. hjælp til opsætning 500 kr.

Kontakt Malene på
mobil 22 11 90 11

såfremt du vil leje teltet
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3255 0029, veramor@mail.dk

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
3255 0029, webmaster@gyrstinge.dk

Kildesiderne
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Idrætsforeningen
formand Lars Jørgensen, Gyrstingevej , Ringsted
5784 4949, laj@axcess.dk

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

Juni
Bøgebladet udkommer

05. Lukkedag, Kildeskolens SFO og børnehave
07. Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19
19. Tirs.klub.: Udflugt til Birkegårdens Haver og Postgården
23. Sct. Hans fest, Præstegårdshaven i Gyrstinge, kl.18
29. Kildeskolen går på sommerferie

Juli
uge 28, 29, 30 Kildeskolens SFO holder lukket

August
Bøgebladet udkommer

13. Kildeskolens første skoledag efter ferien
14. Kildeskolens børnehaveklasse starter
23. Begyndergudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 19.30

September
01. Tour de Gyrstinge, gadecykelløb, arr. Kildehallen

100 års jubilæumsmiddag v/ Gyrstinge Vandværk
16. Menighedsrådets sogneudflugt
25. Nytestamentligt maraton starter

 Arrangementer mailes til bogebladet@dinelmand.dk eller afl. til redaktionen direkte.
 Husk også at tjekke kalenderen på www.gyrstinge.dk.


