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Lokalrådet skriver
Fredag den 16. november afholdt Lokalrådet sin anden Familieaften i
Forsamlingshuset i denne sæson. Det til dagen valgte køkken-team bød
på flæskesteg og ris a la mande – med mandelgaver – og det var meget
lækker mad til en meget billig penge. Ca. 50 børn og voksne havde tilmeldt
sig, og havde en rigtig hyggelig aften. Efter maden underholdt Max og
Jørgen med musik; først med nogle sanglege med de mange børn, og siden
med sang og dans for de lidt ældre!
Konceptet er jo, at man ved hver familieaften vælger en lille gruppe
deltagere, der skal stå for det kommende arrangement, der dog først vil
finde sted igen i februar. Nærmere dato følger.
For snart står julen for døren, og det markerer vi i samarbejde med skolen
og Menighedsrådet ved at opstille et juletræ på plænen foran skolen, og
tænde det den 1. søndag i advent. Arrangementet starter med en
julegudstjeneste i kirken kl. 15, og ca. kl. 16. tændes træet mens vi synger.
Herefter er der kaffe og æbleskiver i Præstegården. Træet bliver i øvrigt i
år fundet og fældet med hjælp fra hele indskolingen på Kildeskolen, der
den 28. tager en tur i Lille Bøgeskov for at finde det helt rigtige træ.
Når jul og nytår er vel overstået, inviterer Lokalråd og Menighedsråd til
sogneaften med Hans Lyngsgaard den 17.1., og senere på måneden afholdes
Whisky-aften ved Kenn Vium. Læs om begge dele andetsteds i bladet.
Sæt også gerne kryds i kalenderen ved Fastelavn, hvor Lokalrådet ligeledes
vil være vært for et arrangement. Nærmere info følger.
En af Lokalrådets mange opgaver er som det ses af ovenstående, er at
hjælpe til at skabe en sammenhængskraft i lokalsamfundet, bl.a. ved diverse
arrangementer, hvor du ikke bare kan møde naboen, men også genboen,
Bøgebladet december 2007

3

Lokalrådet skriver - fortsat
og måske én fra den anden ende af vejen?! Men vi har selvfølgelig også
mange andre opgaver og udfordringer, og vi forsøger her løbende at fortælle
om, hvad lokalrådsarbejdet består af.
Torsdag den 22. november var Lokalrådet f.eks. vært ved det planlagte
møde for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune. På dette møde
fortæller de forskellige lokalråd om stort og småt i de forskellige
landsbysamfund. Her kom det bl.a. frem, at Post Danmark overvejer at
nedlægge postomdelingen i landområderne om lørdagen, da det er blevet
for dyrt at køre postruterne om lørdagen. Desuden vil postkasserne ikke
længere blive tømt mellem fredag formiddag og mandag formiddag. Dette
er en så alvorlig serviceforringelse, at det blev besluttet, at
Landsbyforeningerne skriver et protestbrev til Post Danmark. Vi er sikkert
en del, der allerede nu må vente med vores søndagsavis til mandag, fordi
den omdeles af posten, men hvis vi skal til at vente til mandag med at få
både lørdags- og søndagsavisen, så vil det kun være endnu et skridt mod
at tage livet af aviserne. Desuden vil det være en stor hæmsko for den lille
virksomhed på landet, at man fremover skal helt til Ringsted for at sende
post, som ikke længere kan puttes i postkassen fredag eftermiddag i
forvisning om, at den så vil være fremme mandag.
I Gyrstinge og Ørslevvester er vi så heldige, at vi får vores lille Bøgeblad
uddelt af frivillige, men for de områder, hvor det ikke er en mulighed, har
man hidtil entreret med Post Danmark. Fra deres side er der nu udstukket
strenge regler for, hvordan bladene skal benævnes, da man ikke ser sig i
stand til at uddele blade, der ikke benævnes sogneblade. Desuden vil man
kun uddele 4 blade årligt, og det til trods for, at der netop har været en
forholdsvis stor stigning i prisen på omdelingen. Dette kan vi naturligvis
heller ikke acceptere, og derfor er der god grund til at reagere.
Det var lidt om, hvad der sker i landdistrikterne i øjeblikket. Fra Lokalrådets
side vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er enhver frit for at komme
med lignende problemer, som vi vil tage op og med hjælp fra
Landsbyforeningerne forsøge at få ændret.
Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
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Mangler du en julegave ide ?
Det kunne være til dig selv eller din mand-kone-far-morsøn-bedstefar eller er god ven eller veninde.
Hvad så med en billet til en Skotsk whisky aften.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag d. 18. 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 at vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
Prisen for arrangementet er 200 kr.
For en god ordens skyld, så er der ikke rygeforbud til dette arrangement,
der tages selvfølgelig hensyn, men når først de røgede whiskys er i
glasset så!
Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
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Kildehallen skriver
Bestyrelsen har i løbet af sommeren indsendt ansøgninger til flere fonde.
Vi har fået svar fra Friluftsrådet, der har bevilget 40.000 kr. til sheltere og
bålplads. Endnu mere interessant er det, at Realdania Fonden har meddelt,
at de er interesserede i vores projekt. Hvis det ender med, at de yder tilskud,
kan vi få opfyldt en hel del af vores ønsker til Landsbyhuset.
Af hensyn til tilflyttere kan det oplyses, at ifølge planerne skal
Landsbyhuset ligge bag Kildeskolen og rumme en sportshal,
omklædningsrum, caféområde, foreningslokale, forsamlingslokaler og et
naturcenter med simple overnatningsfaciliteter for folk, der vil nyde den
lokale natur.
Det er tæt på sikkert, at Landsbyhuset bliver bygget i 2009. Ringsted
Kommune har afsat 5,1 mio. kr. til projektet, vi har lovning på 0,5 mio. kr.
af EU-midler til bevarelse af liv på landet, og vi har selv omkring 2 mio.
kr. i lokalsamfundet til projektet. Hvis du har ideer til, hvilke aktiviteter
det skal være muligt at dyrke i Landsbyhuset, skal du snart kontakter
bestyrelsen.
Du er også velkommen til kontakte os for at få mere at vide om projektet.
Jens Andersen, Kildehallen
Tlf. 57 84 55 26
Mail: jahu1@privat.dk
*****

Støt Kildehallen
- køb årets juletræ ved den gamle skovridergård
Fredskovsminde i Store Bøgeskov
lørdag/søndag d. 8.-9. og 15.-16. december kl. 11-16
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Årets juletræ 2007
Fra den gamle skovridergård “Fredskovsminde” ved Gyrstinge, midt i den
smukke midtsjællandske natur ved Gyrstinge Sø.

Gå i skoven og find den flotteste
Nordmannsgran - og fæld den selv.
Bagefter kan I ta’ en gratis
hestevognstur i skoven.
Giv jer tid til at gøre købet af årets juletræ til en god familieoplevelse. Når
det rigtige træ er fundet, og hesten har bragt jer tilbage til skovridergården,
kan I få varmen i julestuen i de gamle stalde. Her er levende julemusik, der
sælges nisser og juleudsmykning, og der flettes pilekurve og spindes uldgarn.
Gløgg, cacao, kaffe, æbleskiver, sandwiches og pølser sælges til rimelige
priser.
Overskuddet går til opførelse af en lokal aktivitetshal. Derfor stiller frivillige
fra de lokale foreninger op på ellevte år i samarbejde med Sorø Akademis
Stiftelse, der ejer Store Bøgeskov.

Lørdag og søndag
d. 8.-9. og 15.-16. december
alle dage kl. 11-16.
Fredskovsminde
Store Bøgeskov ved Gyrstinge
På vejen mod Gyrstinge finder I skilte, der viser vej til
juletræssalget.
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Skolebestyrelsen skriver
Vi i Kildeskolens bestyrelse vil hermed gerne byde velkommen til vores
nye skoleleder, Vibeke Havre. Vibeke har erfaring både som leder og med
skolebestyrelsesarbejde, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og
de nye ideer og tanker hun bringer med sig til vores skole.
Vi synes selv vi har en god skole, med mange dygtige og engagerede
lærere, elever og ikke mindst forældre, men vi må samtidig erkende, at vi
er en lille skole i en tid, hvor stordrift ofte diskuteres. Vi er derfor glade
for, at Vibeke alligevel har taget udfordringen op, og vi i bestyrelsen vil
gerne gøre vores til, at vores skole ikke blot bevares, men også udvikles i
årene frem.
I den forbindelse vil vi også gerne gøre opmærksom på, at der er valg til
skolebestyrelsen i det kommende forår, og i hvert fald tre pladser er på
valg. Alle forældre tilknyttet skolen kan opstille, inklusive forældre til
børn i vores børnehaveafsnit. Har du spørgsmål i forbindelse med valget
eller skolebestyrelsens arbejde i øvrigt, er du velkommen til at henvende
dig til en af følgende bestyrelsesmedlemmer: Mikala K. Jørgensen
(formand), Jeanne Nielsen (næstformand), Lene Rosenstand, Sanne Jensen,
Tina Cronberg, Grethe S. Nielsen eller Michael Stegmann. Se evt. også
www.kilde-skolen.dk.
Til slut vil vi også gerne sige tak for godt samarbejde til vores tidligere
leder Jette Wase Hansen, som nu slår sine folder på naboskolen i Vigersted.
Held og lykke med arbejdet dér.
På bestyrelsens vegne
Mikala K. Jørgensen
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Kildeskolen skriver
Det var med stor glæde, at jeg modtog tilbuddet om ansættelse som
skoleleder på Kildeskolen.
Den 1. november var det derfor både med megen glæde og spænding, at
jeg påbegyndte mit arbejde som skoleleder her på skolen. Jeg blev straks
budt velkommen af nogle meget søde og forventningsfulde elever og et
meget åbent og imødekommende personale.
Jeg er læreruddannet fra Frederiksberg seminarium i 1996. Efter endt
uddannelse fik jeg arbejde som lærer på Brøndbyvester skole. Efter flere
år som lærer, fik jeg lyst til at prøve kræfter med lederjobbet, og søgte
derfor job som afdelingsleder på Bavneskolen i Faxe kommune, hvor jeg
har været ansat i de seneste 5 år.
Jeg vil bl.a. gerne arbejde for, at Kildeskolen fortsat skal være et rart og
trygt sted at være, hvor børnenes trivsel hele tiden er i fokus.
For mig er det naturligt, at Kildeskolen skal være en naturlig og aktiv del
af lokalområdet, hvor alle borgere har mulighed og lyst til at komme.
Jeg ser frem til samarbejdet med alle brugere af Kildeskolen.
Med venlig hilsen
Vibeke Havre
Kildeskolen
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Bøgebladet skriver
Julekonkurrence
- for alle Bøgebladets læsere

Tæl hvor mange små julesokker, der har gemt sig rundt omkring i bladet inklusive denne:

Dit bud sendes på mail til bogebladet@dinelmand.dk eller lægges i en
kuvert i postkassen på Bakkegårdsvej 1, inden den 24. december 2007.
Husk navn og adresse på besvarelsen.
Der trækkes lod blandt de rigtige besvarelser, og 5 læsere kan dermed se
frem til en ekstra lille julegave!
Vinderne får direkte besked, og navnene vil ligeledes blive offentliggjort
i det næste nummer af Bøgebladet.
God jagt og rigtig glædelig jul!
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Din

Kirke
Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født,
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk,
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Det lille barn i Bethlehem,
han var en konge stor,
som kom fra himlens høye slott
ned til vor arme jord.

Hun sier at den lyser enn
og slukkes aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.

Nå bor han høyt i himmerik,
han er Guds egen Sønn,
men husker altid på de små
og hører deres bønn.

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris.
da åbner han for alle små
sitt søte paradis.

Norsk julesalme
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Gudstjenesteliste
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
December
02. dec. – 1.s.i advent:
09. dec. – 2.s.i advent:
16. dec. – 3.s.i advent:
24. dec. – Juleaften:
25. dec. – Juledag:
26. dec. – 2. juledag:
30. dec. – Julesøndag:

Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15.00
(Familiegudstjeneste i Gyrstinge)
Bringstrup 10.30 – Sigersted 16.00
(Minikonfirmander medvirker i Sigersted)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 14 – Sigersted 15.15 –
Bringstrup 16.30
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 10.30
(pastoratsgudstjeneste)
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

Januar
01. jan. – Nytårsdag:

Bringstrup 14 – Gyrstinge 15.30
(ingen altergang ved gudstjenesterne)
06. jan. – Helligtrekongers søndag:
Sigersted 9 (Nina Raunkjær)
13. jan. – Sidste s.e.h.3 k.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
20. jan. – Septuagesima:
Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
25. jan.- Kyndelmissegudstjeneste:
Gyrstinge 16.30 (minikonfirmandermedvirker)
27. jan. – Seksagesima:
Høm 9 – Sigersted 10.30
Februar
03. feb. – Fastelavn:
10. feb. – 1.s.i fasten:
17. feb. – 2.s.i fasten:
24. feb. – 3. s. i fasten:

Gyrstinge 9 (Jens Bøggild)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Bringstrup 9 (Jesper Biela Christensen)
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech
Der tages forbehold for ændringer

12

Velkommen til ny graver.
Her skal lyde en varm velkomst til
Kirsten Kristensen, der pr. 1. oktober er
ansat som graver ved Gyrstinge Kirke.
Kirsten har 12 års erfaring som graver
ved St. Tåstrup Kirke, og har der
samarbejdet med vores „gamle“
sognepræst Benedikte Hvidt Breengård.
Sammen med familien har Kirsten bosat
sig på Ørslevvestervej 58. Velkomsten
gælder hele familien og vi håber de alle
vil befinde sig godt i lokalsamfundet.
Menighedsrådet
*****

1. søndag i advent.
Så skal vi igen have tændt byens juletræ. Først skal vi til familiegudstjeneste
kl. 15.00. Ca. kl. 16.00 tændes træet og vi synger et par mere verslige
julesange. Og så slutter vi af i præstegården med kaffe og æbleskiver.
Velkommen til alle til at deltage på denne start på årets jul.
*****

Julekoncert 10. december 2007
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.
B.K-A
*****

Løse hunde i præstegårdshaven.
Gyrstinge Præstegård - en oase, hvor vi bor.
Der går vi tur, nyder der er smukt, fred og ro, men pludselig fo´r
En hund i fuld fart efter en pind - uden snor.
Det må være en fejl, vi tror.
Vi skal respektere hinanden og den frugtbare jord,
det stik modsatte - ud af egoismens rødder gror.
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Julebrunch i Gyrstinge
Menighedsrådet i Gyrstinge inviterer igen i år alle - børn som voksne - til
brunch i Gyrstinge Præstegård
Fredag den 28. december
fra kl. 10.30 til ca. 14.00
Vi vil servere en julebrunch, samt lidt underholdning. I år kommer Lone
og Ejner Thaysen fra Ringsted og fortæller om TV-optagelserne til „de
syv sure mænd“, som nogen måske har set i fjernsynet.
Og igen i år skal vi synge og vi skal spille terningspil, hvorfor alle bedes
medbringe en beskeden gave.
Pris for voksne kr. 30,00, børn gratis adgang.
Tilmelding skal ske senest den 18.12. til: Kurt Jensen, tlf. 5780 9325.
Hvis der er behov for kørsel, skal dette angives ved tilmelding, ligesom
det vil være en god ide, at angive, hvis man har diabetes.
Gyrstinge Menighedsråd
*****
Sogneaften
Torsdag den 17. januar 2008 arrangerer Menighedsrådet og Lokalrådet i
fællesskab en sogneaften med arkitekt Hans Lyngsgaard.
Hans Lyngsgaard, der er søn af Inga og Johs. Lyngsgaard i Ørslevvester
har lige fået udgivet sin bog – Marias lære.
Marias lære er både en indre og ydre rejsebeskrivelse af en vandring med
jomfru Maria som indre rejseguide. Uden særlige forudsætninger drager
Hans L. af sted på en hård og strabadserende rejse. Marias lære er en
stærkt personlig beretning om et menneske, der tager på en forunderlig
rejse for at prøve at forstå sin egen rolle i verden, og den 17.1. kommer
han så til Gyrstinge for at fortælle om og uddybe sine oplevelser fra turen.
Vi starter igen med madbix kl. 18.00 – pris kr. 30,00 og tilmelding skal
ske senest 14.1.2008 til Kurt Jensen på tlf. 5780 9325. Senere på aftenen
er der kaffe m. brød. Hvis man ikke ønsker at deltage i madbix er man
naturligvis velkommen til at møde op til foredraget, som vi forventer starter
ca. kl. 19.00/19.30. Alle er velkomne.
Menighedsrådet
14

Gudstjeneste-aflysning
Med biskoppens tilladelse og i god forståelse med pastoratets to menighedsråd er
gudstjenesterne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge aflyst søndag d. 23. december, idet vi
næppe vil kunne påregne nogen kirkegang af betydning denne dag helligdagenes antal
taget i betragtning. Der bliver rig lejlighed til at komme til gudstjeneste såvel den 24.
(juleaften) som den 25. (juledag) og 26. (2. juledag) december samt søndag mellem jul
og nytår (30. december). Der vil desuden også være gudstjeneste den 1. januar
(nytårsdag).
Lisbeth Lundbech
*****
Midtvejsevaluering
Som tiden dog løber. Konfirmanderne er allerede nu næsten halvvejs gennem
undervisningsforløbet. Ganske usædvanligt er der tale om to ganske små hold. Til selve
undervisningen i Bringstrup er 7 tilmeldt og i Gyrstinge 6. Dette betyder, at det faglige
niveau er meget højt, at konfirmanderne lærer meget og at der bliver god tid til hver
enkelt. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke ville have været langt mere hensigtsmæssigt
ved så små hold at slå dem sammen til ét og ladet dem transportere enten til Bringstrup
eller Gyrstinge. Dette ville ikke have betydet noget særligt for det faglige niveau, men
for forbruget af gejstlige ressourcer. Men lad det nu ligge. Der er i hvert fald tale om to
gode hold, som jeg er meget glad for at undervise. Jeg går altid fornøjet fra timerne.
I september var vi på ekskursion til København og to forældre tog med som hjælpere.
Tak skal I have.
Vi havde en rigtig god dag, hvor vi så Dronningens gobeliner, særudstillingen „ Hvide
Krist„ på Thorvaldsens Museum og den gamle afdeling på Assistens Kirkegården. Om
aftenen var vi i biografen, hvor vi så en særdeles spændende film („Vikaren“). Desværre
kan jeg ikke vise jer et foto fra turen, da jeg ikke kan finde mit digitalkamera. Ærgerligt!
Næste ekskursion går til Roskilde i slutningen af november, hvor temaet i særlig grad
vil være kristendommens symboler.
Lisbeth Lundbech
*****
Småbørnsgudstjeneste
Torsdag d. 6. december kl. 10.30 mødes børnehavebørnene fra Kildeskolens børnehave,
Skovbørnehaven og områdets dagplejebørn til småbørnenes juleafslutning i Gyrstinge
kirke. Vi skal danse om juletræet inde i kirken, imedens vi synger „Dejlig er den himmel
blå“. Børnene skal også lave landets største adventskrans. Vi vil i øvrigt synge nogle
vers fra „Et barn er født i Bethlehem“ og nogle vers fra „Her kommer, Jesus dine små“,
hvis I ønsker at øve salmerne hjemmefra.
Alle børn i førskolealderen er velkomne – kom endelig med dit barn eller barnebarn,
hvis dette skulle være noget for dig.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet december 2007
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Det symbolske måltid
Advents- og juletiden med dens mange måltider og sammenkomster er over os; nogle
sukker, andre glæder sig, men alle involverer sig og glemmer for en tid at leve efter den
såkaldte sunde „kostpyramide“. Mad-asketerne får for en stund trange kår - i hvert fald
indtil den klamme og kolde januar, hvor vi kommer til besindelse igen. Sådan er det
hvert år og der synes ikke umiddelbart at være nogen ændring forude i dette evigt
tilbagevendende livsmønster; og hvorfor så det?
Jeg tror, det er fordi, der er en god og dyb sammenhæng mellem måltid og fællesskab,
som ikke gerne må gå tabt, hvilket f.eks. for mange snapse kan bidrage til. Noget sådant
bliver ødelæggende for et godt og livgivende fællesskab, da måltidet derved får præg af
kaos og manglende sammenhæng. Lykkes det derimod „at holde balancen“ ved
julefrokosten, ja, da går vi derfra glade og opløftede og føler os rigere, når vi går, end
da vi kom. Et sådant måltid længes vi efter, fordi det giver os langt mere end vitaminer
og mineraler. Det giver os det livgivende og nødvendige fællesskab, som vi har så hårdt
brug for. Sådan er det i alle kulturer og sådan er det også hos os. Sådan er det i øvrigt
også ved gudstjenesten, hvor nadveren spiller en væsentlig rolle. At denne sammenhæng
mellem fællesskab og måltid os mennesker imellem så engang imellem ødelægges, ja,
det er jo en anden sag. Det får os imidlertid ikke til at ophøre med at længes efter et
fællesskabsdannende måltid. Derfor de mange måltider og sammenkomster i den mørke
december. Vi har brug for lyset og varmen. Vi har brug for fælles-skabet, hvilket vi
danskere i almindelighed ikke er så forvænte med som tidligere.
Tidligere spillede spisestuen og spisebordet en central rolle i en families bevidsthed. I
et typisk hjem samledes man om spisebordet, ikk blot ved måltiderne, men også når
man skulle stoppe sokker, lave lektier eller læse avis. Spisebordet var samlingspunktet
og det blev belyst. I vore dage er spisestuens dage imidlertid talte og familiens eneste
samlingspunkt, middagsmaden, er i mange hjem forsvundet; for i dag står den (lidt
karikeret beskrevet) på „fast food“ og spaghetti, og familiemedlemmerne forsyner sig
fra køleskabet eller microovnen efterhånden, som de bliver sultne. Kort og godt, vi
„græsser“. Vi spiser ikke længere sammen, men hver for sig, hvilket unægteligt griber
langt ind i vores hverdagsliv. Ja, selv barndommen bliver anderledes, for hvad der end
kan siges af negative ting om den borgerlige middag, så betyder opløsningen af måltidet
også opløsningen af fællesskabet, af det trygge og forudsigelige, som er så vigtig for
vor trivsel og glæde. Mon burgeren skaber lyse og sommerglitrende minder for vor tids
børn?
Men een gang om året, søger vi altså at indhente alt det forsømte og det er ved adventsog juletidens mange måltider og sammenkomster. Gid de må blive til glæde og fornøjelse
for mange.
Lisbeth Lundbech
*****
Kildeskolens juleafslutning
Torsdag d. 20. december kl. 9 holder Kildeskolen juleafslutning i Gyrstinge kirke
med kendte salmer og indslag af forskellig slags. Forældre, bedsteforældre o.s.v. er
velkomne dog vil jeg af hensyn til børnene bede disse sætte sig bagest i kirken, således
at børnene får det bedst mulige udsyn.
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Lidt historie om Gyrstinge Kirke og Sogn.
Sidste kapitel endte med at både præst og degn tabte hovedet, - vel vidende, at forholdene
ikke var særligt gunstige - da Biskop Balle pludselig meldte sin ankomst på visitats.
Men i kraft af Balles barmhjertighed trak „uvejret“ over.
4. og sidste kapitel.
Smed nøglen i gadekæret.
Men 6 år senere ville Balle se, om det var blevet bedre med den kristelige indsigt i
sognet. Da låste studenten skolen og smed nøglen i gadekæret, mens han selv flygtede
til Sorø, og præsten lagde sig til sengs. Til sin kone sagde præsten, at han døde af den
svære angst, og da han havde modtaget biskoppens reprimande, der var stor og
eftertrykkelig, udbrød han. „Jeg føler mig så let og lykkelig som aldrig før“, hvorefter
han drog sit sidste suk.
I 1825 kom Jørgen Overgaard Thisted til Gyrstinge. Han havde haft en noget omtumlet
tilværelse, inden han kastede sig over gudsrigets sag. Han var gartnersøn, havde levet et
tøjlesløst ungdomsliv og skulle have haft alle chancer for at løbe hornene af sig. Blev
løjtnant som 18-årig, ernærede sig efter englandskrigen som skribent, men kom i konflikt
med censurlovgivningen, giftede sig som 20-årig og – kastede sig over det theologiske
studium, som han gennemførte på kun 3 år, samtidig med at han underviste op til 9
timer om dagen.
Som kapellan i København blev han en meget skattet prædikant, der samlede mange fra
sin menighed under prædikestolen, så han endog nævnes sammen med Grundtvig „som
de to, der i København tiltrækker sig størst opmærksomhed“. Han kunne dog ikke få
noget sognepræsteembede i hovedstaden, men blev udnævnt til sognepræst i Gyrstinge,
hvor han var til sin død i 1855.
De første år var han særdeles aktiv og åndelig bevidst, men efter ca. 5 års forløb holdt
det op med at flyde fra ham. Han må være gået i stå på en eller anden vis. Dog ikke når
det gjaldt sognebørnenes søgsmål med Sorø Akademi, der gang på gang anlagde sager
imod dem. Her var han hurtig og sørgede flere gange for, at de fik ret så lempelige
vilkår – trods alt.
Af muntre historier om Thisted fortælles der f.eks., at provsten fra Ringsted, engang
uanmeldt aflagde besøg hos Thisted, der dog lod, som han ikke kendte gæsten, så den
fremmede blev jaget på porten. Men Gyrstinge-præsten satte sig ind ved sit skrivebord
og skrev et pænt brev til provsten, hvori han meddelte, at han havde haft besøg af en
ukendt mandsperson, der udgav sig for at være provsten. Da han ikke kunne godtgøre,
at være den, han udgav sig for, var han naturligvis blevet jaget bort igen.
Den tidligere aktive og energiske præst endte sin funktionstid vel nok som en resigneret
mand, der ikke mere var noget initiativ i, hvorfor kirkerne da næsten blev tømt for
menighed – et argument for at det (desværre) er meget afhængigt af præsten, hvem og
hvor mange der kommer til Gudstjeneste om søndagen.
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Sætter de ild i træet? (Københavns første juletræ)
Da Dr. Martin Gottlieb og Frederikke Lehmanns førstefødte, Orla, var nitten måneder
gammel, indførte de juleskikken i deres hjem. Alfred Hage, der var en yngre slægtning
af en af gæsterne denne minderige juleaften i 1811 i det daværende Ny Kongensgade
221 i København, har fortalt:
Hvem der den aften var gæster hos doktoren, ved man ikke mere med bestemthed. Men
der har sikkert været mange, for den senere minister Christoffer Hage har ofte fortalt
mig, at overleveringer til de ældre medlemmer i hans familie, bl. a. faderen og onklerne,
ville vide, at alle værelserne til gaden var oplyste, især eet, og uden for vinduerne stod
der ved femtiden mange mennesker, der højlydt gav deres forundring til kende.
Det var nemlig rygtedes i kvarteret, at folk i Ny Kongensgade havde set, at der nogle
dage i forvejen var bragt et loftshøjt grantræ ind i stuerne. Godtfolk spærrede øjnene
op. Sladderen gik, det forlød, at træet skulle have tændte lys på grenene. Derfor var
nysgerrige stimlet sammen for at se, hvorledes det ville gå. Og uden postyr gik den
første juletræsaften i København da heller ikke af. Nogle troede vel, at den unge doktor
og hans yndige frue var blevet gale, siden de havde rullet gardinerne ned og sat lys i
brand på et grantræ. Hvad var der på færde? Spurgtes der. De, der ikke kunne styre
deres altfor store iver efter at kikke ind ad de andres ruder, satte stiger op til dem, for at
kunne titte ind under gardinerne.

Sognepræst Lisbeth Lundbech - tlf. 57 61 30 10
Bringstrup Præstegård
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
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 : Kirsten Kristensen – 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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Idrætsforeningen skriver
Gyrstinge Idrætsforening slæbte juletræer.
Så er det tid til at gøre status efter en hård, men også rigtig hyggelig
arbejdsweekend, hvor der til støtte for Gyrstinge IF blev slæbt juletræer
til den helt store guldmedalje.
Lad det være sagt med det samme, projektet blev en kæmpe succes takket
være alle jer, der valgte at bruge en fridag i en god sags tjeneste – endnu
engang en STOR tak til alle, der gav en hånd med.
Vi fik over weekenden slæbt, sorteret, stablet og „afgrenet“ ca. 10.200
træer og med en stk. pris på 2,40 kr. er det nemt at regne ud, at der blev
tjent mere end 20.000 kr. til arbejdet i Gyrstinge IF. Dette er et beløb, som
vi har grund til at være særdeles tilfredse med og som gør underværker i
løbet af året, hvor vi får mulighed for at yde lidt ekstra for de lokale
idrætsudøvere.
Ud over vores egen tilfredshed med arrangementet skal det også nævnes,
at skovfogeden, som havde hyret os til opgaven, har udtrykt stor begejstring
for vores arbejde, der var udført til UG og vi er allerede nu blevet spurgt
om vi er klar til næste år – og selvfølgelig er vi det – ikke også???
Vel mødt til næste år samme tid – der er plads til flere på holdet, hvis
lysten skulle melde sig hos nogle af jer, der af den ene eller anden grund
glippede arrangementet i år.
Mange hilsner med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle
På vegne af Gyrstinge IF
Janne, Lene, Birger og Peter
Se billeder fra dagen på næste side.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
I fuld sving.

En velfortjent drikkepause!

Bemærk de mange stærke
kvinder!
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Generalforsamling
Gyrstinge Idrætsforening afholder
generalforsamling d. 28. januar kl. 19. i
samlingssalen på Kildeskolen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Evt.
Stemmeberettigede er alle fremmødte aktive medlemmer over 15 år.
Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af forældre.
Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforenings bestyrelse
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Vintersæsonen kører på sit højeste – der er ikke mange ledige timer i
gymnastiksalen.
Spillopperne, de yngste i foreningen, træner hver onsdag. Der er rigtig
mange aktive unger og vore trænere meddeler at de af og til godt kunne
bruge en ekstra hånd! Har DU mulighed for at træde ind som
hjælpeinstruktør hos Spillopperne engang i mellem, så ring til Sascha på
tlf: 5784 5774.
Hos Krudtuglerne og på springhold 1 (1.-3.kl) er der fyldt op på holdene –
det er jo begrænset hvor mange der kan være i „vores kære“ gymnastiksal.
Begge hold rigtig nyder godt af den ny indkøbte airtrack.
Lones motionsdamer er også blevet lidt af et tilløbsstykke – det er skønt at
opleve vi har så mange friske piger/damer i området. Mon der er potentiale
for et indslag til sæsonens afslutning ? ?

Onsdag fra kl. 17-18 træner de ældste elever dvs. 3.kl og opefter. Her
bliver trænet både boldspil og spring sammen med Lone og der er stadig
ledige pladser.
Josephine og Emily har et rytme/hip-hop hold hver onsdag fra kl. 18-19.
Holdet er både for drenge og piger fra omkring 2 klasse og her er også
stadig plads til flere på holdet.
Til orientering er gymnastikopvisningen planlagt til søndag d. 9. marts
2008.
Idrætsforeningen tilbyder herudover stadig:
Badminton i gymnastiksalen – vi har enkelte ledige pladser/timer som
kan reserveres hos Inge Tlf: 5784 5018.
Samt mix-volleyball hver torsdag i Vigerstedhallen fra kl. 19.45 (kontakt
Lars tlf: 5784 4949).
Bestyrelsen i GIF ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
22

Støt din lokale

OBS! Nu også med tips & lotto

Åbningstider
mandag-fredag 8-18
lørdag 8-16
søndag 8-14

SPAR
Gyrstinge Bygade 26
4100 Ringsted
tlf: 5785 6590
gyrstinge@spar.dk
www.spar.dk
Bøgebladet december 2007
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Peter’s Auto

Idealhuset

Reparation og service
af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet

Projektering, tilsyn,
tømrer- og snedkerarbejde
Jørn P. Rasmussen

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

Ørslevvestervej 72 – Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9356 – 4051 4077

Gyrstinge
forsamlingshus
Gyrstinge Bygade 23, 4100
Ringsted
tlf. 5784 5390

Spanske krukker,
Skulpturer, Springvand
Maltvedgaard

tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

Gårdstofte 54, 4100 Ringsted
Tlf. 5765 7003 – 2063 5803
www.krukker-keramik.dk
Åbningstider: lørdag,
søn- og helligdage 10-16
eller efter aftale

John Hansen

Bjarne Beck

Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres

Snedker & tømrermester

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted
tlf. 5784 5515 – 2031 1914

Frisørsalonen
Annelise Knudsen
Egerupvej 130 - Ørslevvester
tlf. 5780 9336
(mandag lukket)
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Gyrstinge Skovhuse 24 Gyrstinge
4173 Fjenneslev
tlf. 5784 5501

Minigraveren
v/ Niels Pedersen
Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140

Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester
Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 5784 9457 – 4054 0457
www.krogagergaard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)
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Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
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. 5767 6771 Fax 5767 6781
Mobil 3063 9295
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 kr.
Evt. hjælp til opsætning 500 kr.
Kontakt Malene på
mobil 2211 9011
såfremt du vil leje teltet
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Kildesiderne
Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3255 0029, lokalraadet@gyrstinge.dk
Menighedsrådet
formand Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55, Ringsted
5784 5380, bka@pc.dk
Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@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, jahu1@privat.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
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Idrætsforeningen
formand Lars Jørgensen, Gyrstingevej 36, 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
November
27.

Tirsdagsklub
Konfirmandtræf i Roskilde

December
02.
04.
06.
08.-09.
10.
11.
15.-16.
20.
22.-1.1.
28.
Januar
17.
18.
25.
28.

Bøgebladet udkommer
Adventsarrangement, kl. 15.00
Tirsdagsklub
Julegudstjeneste for småbørn, Gyrstinge Kirke, kl. 10.30
Juletræssalg ved Fredskovsminde, kl. 11-16
Julekoncert i Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
Tirsdagsklub, julefest med Max og Jørgen
Juletræssalg ved Fredskovsminde, kl. 11-16
Juleafslutning for Kildeskolen, Gyrstinge Kirke, kl. 9.00
Juleferie, Kildeskolen
Julebrunch i Gyrstinge, kl. 10.30 (tilmelding senest 18.12.)

Sogneaften m. Hans Lyngsgaard, Gyrstinge Præstegård (tilmeld. 14.1.)
Whiskysmagning, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 19.30
Kyndelmissegudstjeneste med minikonfirmandernes afslutning 16.30
Deadline Bøgebladet
Gyrstinge Idrætsforening, generalforsamling, Kildeskolen

Februar
11.-15.

Bøgebladet udkommer
Vinterferie, Kildeskolen

Marts
09.
17.-24.

Gymnastikopvisning, GIF, Kildeskolen
Påskeferie, Kildeskolen

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