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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
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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 Kirsten Kristensen 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 april 2008 - deadline 23. marts



3Bøgebladet  februar 2008

Lokalrådet skriver
På foranledning af flere beboere i Gyrstinge henvendte Lokalrådet sig for
nogle måneder siden til medlemmerne af Ringsted Kommunes Miljø- og
Teknikudvalg for at høre, om der var mulighed for at gøre noget ved de
parkerede lastbiler i Gyrstinge Bygade. Der fremlægges nu en
parkeringsbekendtgørelse for udvalget, og samtidig sendes den til høring
hos P-Nord og Politiet. Derefter vil bestemmelsen blive, at det ikke længere
vil være tilladt at parkere lastbiler med en tilladt vægt på over 3500 kg
inden for byskiltene i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Det skulle
faktisk løse problemet med parkering foran kirkegårdsmuren og andre
steder i Bygaden, hvor lastbilerne kan være til gene for beboerne og
trafikken.
Dette vil komme til at gælde samtlige områder med byskilte i Ringsted
kommune.

Og så nærmer vi os fastelavn. Lokalrådet og SPAR-købmanden er i år
gået sammen om at arrangere tøndeslagning med efterfølgende boller og
varm kakao og kaffe ved siden af butikken i Gyrstinge. De nærmere detaljer
vil kunne læses andetsteds i bladet samt ved opslag i butikken og andre
steder. Vi håber, at rigtig mange børn i festlige udklædninger vil komme
forbi og være med til at det til en sjov og hyggelig formiddag.

Inden vi får set os om, så er det blevet marts igen og dermed tid for det
årlige beboermøde, hvor alle, der bor i Gyrstinge-Ørslevvester, er velkomne
til at møde op og høre om det arbejde, der allerede foregår i lokalrådet og
om de tiltag, der er lagt op til i det kommende år. Det vil kun glæde os,
hvis der kommer rigtig mange med gode ideer til, hvordan vi kan gøre
vort lille samfund endnu bedre at bo i. Vi byder på en kop kaffe med blødt
brød i Præstegården onsdag den 12. marts kl. 19.30. Forslag til dagsordenen
skal være Lokalrådet i hænde senest den 27. februar. Der er i år lavet
forskellige forslag til vedtægtsændringer, så det var måske en god ide at
komme og give sit besyv med.

Lokalrådet
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Beboermøde
i Gyrstinge Præstegård

Onsdag den 12. marts 2008 kl. 19.30 afholdes det årlige
beboermøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Redegørelse vedrørende rådets arbejde og økonomi i det

forløbne år
3. Oplæg vedrørende fremtidigt arbejde og finansieringen af

dette
4. Indkomne forslag og evt. diskussion
5. Valg af 4 rådsmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuelt

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og være
med til at bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så her er en
glimrende mulighed for at få indflydelse i dit nærområde.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Fastelavn
Lokalrådet og SPAR-butikken i Gyrstinge inviterer til tøndeslagning

 søndag den 3. februar kl. 10.30 ved SPAR.

Kom gerne udklædt. Efter tøndeslagningen byder vi på en kop kaffe/
kakao og fastelavnsboller.

Vel mødt
Lokalrådet og SPAR
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Beboerfest i Gyrstinge Forsamlingshus
 

Lørdag d. 29. marts 2008 kl.18.30.
 

 Vores lokale kok har sammensat en lækker menu, som spises til
dæmpet taffelmusik.

Efter spisning spiller vores delvise lokale band
TRIO HIMMELBLÅ op til en dans eller to.

 

 Billetter til denne fantastiske aften købes hos Sparkøbmanden i
Gyrstinge, fra 1. marts 2008. 
Og helst inden d. 26. marts.

Evt. bordbestilling til Eri på tlf. 5784 5390.
 

       Prisen for denne dejlige aften; kr. 160,00 per person.

Bestyrelsen f. Gyrstinge forsamlingshus.
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 Skovbørnehaven skriver

Her i børnehaven er vi nu nået op på max. antal børn, noget vi er rigtig
glade for da det giver os mulighed for en stabil hverdag, med gode
aktiviteter, gruppe, venskaber og lege.
 
Personalet har holdt en pædagogisk weekend i januar, hvor vi har arbejdet
med børnehavens profil. Vi har indgående arbejdet med spørgsmålene;
 
Hvem er vi
Hvor bevæger vi os hen?
Hvad vil vi? 
Hvad har vi lært? 
 
Naturligt nok er vi en børnehave med naturen som det store
omdrejningspunkt, hvor emner som miljø, kost, affald, bevægelse,
sprog, dyr og planter er de store emner for det kommende år. Desuden
arbejder vi med traditioner, læreplans temaer, dokumentation og evaluering.
Alt sammen forsøges at indgå i hverdagen på en naturlig måde, så den
røde tråd kan følges året igennem, så børnene og de voksne oplever
udfordring, genkendelighed, udvikling, og glæde i dagligdagen. Vi har
udarbejdet et årstidshjul til at synliggøre dette. 
 
I disse uger snakker vi om hvordan man passer på hinanden, hjælper
hinanden og viser hensyn i hverdagen, desuden arbejder vi med fastelavn
hvor vi laver fastelavnsris med pynt og slår katten af tønden, og vi kigger
fugle og laver fuglefoder til af fodre med vinteren igennem. Senere vil det
være påsken og opstart af skolegruppe der vil præge de daglige aktiviteter. 
 

Ringsted Skovbørnehave
Laila
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Indkaldelse til  Kildehallens

Års- og Repræsentantskabsmøde

Mandag d. 31. marts 2008 kl. 19.00

Hermed indkaldes der til det årlige års- og repræsentantskabsmøde for
Kildehallen. Mødet vil foregå i Kildeskolens musik- og samlingsrum
med opstart kl. 18.00.

Det kommende år bliver både udfordrende og spændende, idet mange
års arbejde med at få opført en hal i lokalområdet endelig bærer frugt,
og at vi nu indenfor de næste år, kan få opført en Hal og aktivitetshus.

Vil du være med til  at få indflydelse på dette vigtige arbejde, så mød
endelig op.

Endelig dagsorden følger senere.
Følgende lokale foreninger bedes stille med mulige repræsentanter til
den kommende bestyrelse. Kildeskolen, GIF, Byg & Bo samt Lokalrådet.

Vel mødt.
På vegne af Kildehallens Bestyrelse

Jan Glerup
Skafterupvej 4
4100 Ringsted
Tlf. 5786 6030



8

Skolebestyrelsen skriver
Valg til Kildeskolens bestyrelse
Der afholdes valg til skolebestyrelsen på Kildeskolen i februar 2008.
Har du barn på Kildeskolen eller i Kildeskolens Børnehave er en plads i
skolebestyrelsen måske noget for dig.
Bestyrelsen har blandt andet til opgave at formulere principper. Dette
arbejde er meget vigtigt. Det er nemlig principperne, der udstikker de
retningslinier, som skolens ledelse skal styre efter, når der træffes
beslutninger i hverdagen. Principperne fortæller, hvad man kan og bør
gøre i en given situation.
Foruden arbejdet med principper er skolebestyrelsen meget aktiv i
forbindelse med ansættelser. Skolebestyrelsen er altid repræsenteret ved
ansættelsessamtaler.
Hvis du kunne tænke dig at tage del i de nævnte arbejdsområder og mange
andre interessante opgaver, vil Kildeskolens bestyrelse opfordre dig til at
stille op til én af de ledige pladser.
Du kan stille op til valget ved at henvende dig til skoleleder Vibeke
Havre frem til d. 8. februar kl. 10.00.

Der afholdes valgmøde tirsdag d. 29. januar 2008 kl. 19-21 på skolen.
Kandidatopstillingen kan også afleveres til skolens leder på valgmødet.
Mere om valget kan ses på Kildeskolens hjemmeside, (kilde-skolen.dk).

Der skal ved dette valg findes tre bestyrelsesmedlemmer samt 1-2
suppleanter. Forældre til børn på Kildeskolen eller i Kildeskolens
Børnehave kan opstille. Som nyt bestyrelsesmedlem tiltræder du officielt
pr. 1. april, medens suppleanterne kun indkaldes, såfremt et medlem
udtræder af bestyrelsen „i utide“. Har du ikke mod på at melde dig til
arbejdet her og nu, kunne det altså måske være en ide at være suppleant til
bestyrelsen.

Bliv en del af dit barns hverdag – få indsigt og indflydelse!
Bliv en del af skolebestyrelsen.

Vel mødt til skolebestyrelsesvalg 2008
Kildeskolens bestyrelse
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 Byg og Bo skriver
Sikring af Gyrstinges dagligvarebutik har fyldt meget i Byg & Bo gennem
det sidste 1½ års tid. Det er nu en rigtig pæn butik og vi hører mange er
rigtig glade for at komme i Spar butikken og omsætningen går den rigtige
vej. Det er dog utrolig vigtigt fortsat at lægge en stor del af handelen
lokalt. Tayfun er meget imødekommende så spørg endelig efter det du
ikke ser, men har brug for, også når det gælder indkøb til fest, lokale
arrangementer osv. så Sparer du samtidig turen til Ringsted, selv Lotto
kuponen kan nu købes lokalt.

Det store loft over butikken undersøger vi i øjeblikket mulighederne for,
at indrette til beboelse. Vi har fået et par overslag som der arbejdes videre
med. Der kan blive en virkelig god lejlighed, når der kommer lidt tagvinduer
osv. i. Økonomisk ser en investering i indretning af lejlighed ud til at
hænge fornuftigt sammen med forventet lejeindtægt. Foreløbige overslag
tyder på, at indretning af en sådan lejlighed vil kunne gøres for ca. 600.000
kr. + moms og div. tilslutningsafgifter.

Støtte til opførelse af Kildehallen under en eller anden form er stadig i
Byg & Bo prioriteret højt, men vi må naturligvis acceptere, at vi ikke både
kan puste og have mel i munden. Køb af Brugsejendommen og
istandsættelse af butikken har naturligvis tæret på kassebeholdningen, da
ejendommen er købt kontant. Kassen skal imidlertid ikke drænes mere
end vi har mulighed for at finansiere en evt. kommende udstykning. Tid
og sted er ikke fastlagt, men forskellige muligheder undersøges under
hensyntagen til afmatningen på boligmarkedet. Ligeledes skal der tages
hensyn til, at der er kommet 16 nye boliger på Blødebjerg, hvor familierne
gerne skulle integreres i det lokale liv inden en ny udstykning.
Boligtilvæksten skal heller ikke være større end at området stadig har
landsbykarakter.

Helt konkret forventer Byg & Bo efter behov at kunne støtte Kildehals-
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  Byg og Bo skriver - fortsat
projektet med ca. 1. mio. kr.  For at det kan lade sig gøre, vil vi optage et
realkreditlån i „brugsejendommen“. Derudover har vi tilbudt på anden
mere praktisk vis at være fødselshjælper i projektforløbet.

Udlodning af midler:
Byg & Bo har de senere år haft mulighed for efter ansøgning, at støtte
forskellige lokale tiltag ud af det overskud foreningen har. Sådan vil det
ikke være denne gang. Ved sidste generalforsamling var der meget stor
opbakning til at foretage den nødvendige investering i istandsættelse af
butikken og meget favorabel udlejning. Hele årets donation er således
gået til at sikre en god dagligvarebutik i Gyrstinge. Vi håber dog, med
købet og senere istandsættelse af „brugsejendommen“ så vi i dag har en
flot Spar butik, at have medvirket til: Dels et godt sted at handle, dels et
sted der er med at skabe liv i lokalområdet. De fleste har i den periode
uden dagligvarebutik i Gyrstinge savnet livet i bygaden.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Byg & Bo generalforsamling. Den
vil i år finde sted d. 22. april kl. 19.30 i præstegården.

fmd. Bjarne Krog
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Din

Kirke

Efter elmetræernes hæftige sygdomspreiode i Gyrstinge Præstegård, fik
vi ved hjælp af kunstneren Mogens Lehn skabt de smukke „naturens
orgelpiber“ i 1997.
„Tidens tand“ har slidt så meget på dem, at vi af sikkerhedsmæssige grunde
fik fældet de sidste i dec.2007.

BK-A
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Gudstjenesteliste
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Februar
03. feb. – Fastelavn: Gyrstinge 9 (Jens Bøggild)
10. feb. – 1.s.i fasten: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
17. feb. – 2.s.i fasten: Bringstrup 9 (Jesper  Biela

Christensen)
24. feb. – 3.s.i fasten: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

Marts
02. mar. – Midfaste: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
09. mar. – Mariæ Bebudelsesdag:Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
16. mar. – Palmesøndag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
20. mar. – Skærtorsdag: Sigersted 19.30

(pastoratsgudstjeneste)
21. mar. – Langfredag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
23. mar. – Påskedag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
24. mar. – 2. påskedag: Bringstrup 10.30

(pastoratsgudstjeneste)
30. mar. – 1.s.e.påske: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

April
06. april – 2.s.e.påske: Sigersted 9 (Jens Bøggild)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er
angivet.

Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech

Der tages forbehold for ændringer
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Et liv med rutebiler.
„Jeg har altid interesseret mig meget for rutebiler, - helt fra jeg var lille
dreng var det min store interesse.“ Sådan udtaler Knud Hansen – eller
Bus-Knud, som i mange år kørte lokalbussen i Gyrstinge. På 40 år kørte
han en strækning svarende til 70 gange rundt om jorden. Han har endog
fået ringet til Ringsted station for at få holdt Københavnertoget tilbage
indtil bussen nåede frem. Ja det var tider dengang.
Tirsdag den 5. februar kommer Knud i Tirsdagsklubben og fortæller om
sit lange liv med diverse busser, han gennem årene har kørt for at bringe
Gyrstinge-borgere og andet godtfolk frem til deres mål.

GM

*****
Kyndelmisse en fra katolsk tid - lysmesse - blev fredag den 25.1. afviklet
i en velbesøgt Gyrstinge Kirke.
Kyndelmisse (rigtig dato 2.2.) er fra gammel tid betragtet som vinterens
koldeste dag, og samtidig en velkomst til lyset. Denne gudstjeneste var
samtidig minikonfirmandernes afslutning på vinterens undervisning.
Kyndelmissedagen falder 40 efter Jesus fødsel. Den dag da Jesus blev
fremstillet i templet. Vi mødte 2 af minikonfirmanderne som Anna og
Simeon og det var dejligt at se og høre de 9 minikonfirmander på skift
læse et skriftsted.

GM
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Buzz Words - Brand.
Allerede tilbage i 1800-tallet blev ordet brand flittigt brugt inden for
markedsføring, og vi er stolte over danske brands som Lego, B&O og
H.C.Andersen.
Verdens mest værdifulde brand skulle efter sigende være søgemaskinen
Google.
Indtaster du „Jan Lindhardt“, opnår Roskildebispen 14.700 hits. Lindhardt
er den af landets biskopper, der er flest hits på. Er han så også et brand?
Et brand er mere end et registreret varemærke eller logo. Til et brand
knytter sig nogle værdier – som f.eks. nogle historier om produktet. I dag
nøjes vi ikke med at købe æg. Vi køber æg fra økologiske eller fritgående
høns. Æg er ikke bare æg. Vi køber også en historie om sunde og glade
dyr fra en miljørigtig bondegård.
Folkekirken er også et brand, dog ikke så entydigt som eksemplet med
æg. Nogle forbinder folkekirken med middelalderkirker, barnedåb og
kristentro, andre med overtro og økonomisk fråds. Synet på folkekirkens
brand afhænger af optik. De fleste vil være enige i, at Rodkilde Stift med
sine geografiske grænser, domkirke, stiftsadministration og biskop er et
stærkere brand i dag end for tyve år siden, ikke mindst takket være
biskoppens branding af stiftet siden 97. Ligesom i andre kendte
virksomheder er der også i Roskilde Stift en stærk identifikation mellem
„virksomheden“ og lederen. Lindhardt har sammen med et korps af ansatte
og frivillige fået stiftet på landkortet. Han har stillet op til interviews og
blandet sig i debatten, ligesom stiftsblad, nyhedsbrev, stiftsårbog,
hjemmeside, nyt logo og meget mere i ord og billeder har gjort stiftet
kendt for sit kirkeliv i hele landet. De mange ord suppleres med handlinger.
En biskop, der træder til ved ulykken på Roskilde Festival 2000 eller stiller
op foran tusindvis af unge ved det årlige konfirmandtræf, er med til at
brande stiftet og folkekirken (og sig selv) på en stærk måde.
Snart rækkes bispestaven videre. Det bliver spændende at se, hvad næste
biskop i det snart tusindårige bispesæde vil gøre for, at Roskilde Stift fortsat
er et brand, hvor mange har lyst til at sidde i menighedsråd og være
frivillige, og hvor landets dygtigste musikere og præster søger job, for der
er ingen tvivl om, at også fremtiden vil stille krav om et stærkt brand.

Kilde: Birgit O´Sullivan fra stiftsbladet
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Bibellæseplanen
Bibellæseplanen for kirkeåret 2007-2008 er kommet og kan afhentes gratis
i vore kirker i våbenhuset.

Bibellæseplanen er et redskab til at få Bibelen læst. Den er ment som en
hjælp til at få struktur på bibellæsningen og til at læse regelmæssigt. I
Bibelens tekster møder læseren en mangfoldig og storslået verden, og
teksterne kan hver for sig være meget forskelligartede. Men tilsammen
danner de også en dramatisk enhed, der fortæller om forholdet mellem
Gud og mennesker og om Jesus Kristus. Han delte sit liv og sit håb med
mennesker, medens han vandrede på jorden, men han møder også
mennesker i dag og giver mod og hjælp til at leve det liv, han har givet os.

LL

*****

Juleindsamlingen
Ved juleindsamlingen i Gyrstinge kirke blev der indsamlet kr. 624,25 til
støtte for enlige mødre med lav indkomst, således at også de og deres børn
kan komme på ferie gennem De samvirkende Menighedsplejer.
Gyrstinge menighedsråd takker for det indkomne beløb, som allerede er
formidlet videre.

LL
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Regnskabsmøde
Der afholdes regnskabsmøde tirsdag den 4. marts 2008 kl. 17.00 i Gyrstinge
Præstegård. Mødet er offentligt.

BK-A

Sangens år
Jeg husker fra min skoletid, at vi havde sang som et fag. Ikke fordi vi
skulle lære at synge, men mere for at få kendskab til den store sangskat, vi
i Danmark er i besiddelse af. Derfor glæder det mig, at 2008 er udnævnt
til Sangens år. Det at synge er noget de fleste mennesker har det godt med,
uanset om det er salmer, sange fra højskolesangbogen eller mere
popprægede ting, og ikke mindst giver det jo også et socialt godt samvær.

Hvad skal vi i Gyrstinge gøre i den anledning. Kom frit frem til
menighedsrådet med din ide, så ser vi om det kan lade sig gøre.

Har du lyst til at se/læse nogle af de nye salmer, der bl.a. blev præsenteret
fornylig i Sorø Klosterkirke, kan du slå op på www.roskilde.stift.dk

GM

*****
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Sogneindsamling 2008
Som efterhånden vanligt vil vi i Gyrstinge Sogn igen i år være med i
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling.
Temaet i 2008 er – Sårbare børn - .
Aids-epidemiens omfang og følger er chokerende og katastrofale for de
opvoksende generationer. Siden de første tilfælde af aids blev kendt i
begyndelsen af 1980’erne, er hiv smitten blevet spredt til 65 mio.
mennesker verden over. Flere end 25 mio. er døde af aids. 39,5 mio.
mennesker lever i dag med hiv og aids.

Millioner af børn er blevet forældreløse, og yderligere millioner af børn er
i en meget sårbar situation. 15 mio. børn under 18 år har mistet en eller
begge forældre; de 12 mio. i Afrika. Selv om forebyggelse, hiv behandling
og adgang til medicin løbende forbedres, regner man ud fra epidemiens
nuværende udbredelse med, at antallet af forældreløse børn vil stige og i
2010 tælle op til 25 mio. børn. Derfor er der stadig brug for hjælp. Og
hver en krone gør gavn.

Det pengene kan og skal bruges til er bl.a., at styrke børnenes selvværd og
trivsel gennem nærhed og lokale aktiviteter i klubber og lign. steder. At
følge og støtte børn, der bor alene og forsørger mindre søskende. At sikre
forældreløse børns fortsatte skolegang og give målrettet hiv-oplysning.
At tale børnenes sag over for lokale myndigheder og ikke mindst at bryde
tavshed og tabuer gennem åbenhed omkring hiv, aids og seksualitet.

Indsamlingen finder sted søndag den 2. marts og jo flere vi er, jo
længere omkring i sognet vil vi nå.

Har du lyst til at være med ved at give 1 time eller 2, kan du melde dig
til Bodil Krag-Andersen på tlf. 5784 5380.

GM
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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
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

Opskrift på en vellykket dag.
En kop venlige ord.
To kopper forståelse.
Fire spiseskeer tid og tålmodighed.
En håndfuld varm personlighed.
En god portion humør.

Fremgangsmåde:
Vej ordene nøje, tilsæt forståelse.
Brug god tid og glem ikke tålmodigheden.
Blandes over ilden med den varme personlighed.

Må ikke koge.
Hold temperaturen på 37,5 grader og hav
altid godt humør parat.
Smag til med livets krydderi.

Serveres i individuelle portioner.
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Tirsdagsklubben skriver

Tirsdagsklubben kan se tilbage på en meget velbesøgt efterårssæson. Flere
nye medlemmer er dukket op til de ugentlige sammenkomster og alle nyder
godt af hinandens selskab.

Programmet har, udover almindelige tirsdage med bl.a. kortspil, budt på
foredrag om ældremotion, stavgang i præstegårdshaven, rejseoplevelser,
bankospil og julefest.

Alt tegnede lyst og godt indtil november, hvor Ringsted kommune
meddelte, at al økonomisk støtte til ældreaktiviteter, bl.a. den ugentlige
buskørsel og den årlige udgift til bus til udflugt ville blive sparet væk pr.
1. januar 2008.
Det er vi i klubben meget kede af, men forsøger nu, at klare kørslen privat.
Mange ældre borgere fra Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted, som nu er
bosat i Ringsted, nyder stadig at holde kontakten til de gamle lokalsamfund
ved lige. Det har kommunens beslutning om at stoppe kørslen gjort meget
besværligt, specielt hvis man er gangbesværet eller bor langt fra „busveje“
og man ikke har mulighed for at benytte egen bil mere.

Klubbens medlemmer er åbne for at hjælpe hinanden med transport, og
alle håber, at de ugentlige mødedage kan fortsætte som hidtil ved fælles
hjælp.
På statusmødet d. 29. januar skal klubbens fremtid drøftes yderligere.
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Tirsdagsklubben skriver - fortsat

Forårsprogrammet har i skrivende stund fastsat følgende; d. 5. februar
vil „Bus Knud“ fortælle om nogle af sine oplevelser som lokal buschauffør
gennem to menneskealdre. D. 26. februar er Jørn Schnack Sørensen klar
med lokale film fra Gyrstinge og Ørslevvester. Bl.a. er der film med mange
lokale aktører i.f.m. Johs. Lyngsgaards 70 års fødselsdag.
Sæsonafslutning med underholdning og smørrebrød er d. 11. marts.

Alle, som har lyst er velkomne til klubbens mødedage, som er tirsdage kl.
14-17 i Gyrstinge Præstegård. Medbring kop og kage. Kaffen købes billigt,
men desværre kan vi ikke tilbyde kørsel på kommunens regning mere.
Spørgsmål besvares meget gerne.

Mange hilsner, arbejdsgruppen
v. Hilde Andersen

 tlf. 5784 4840
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Idrætsforeningen skriver
„Kom med i skoven“
Gyrstinge idrætsforening vil gerne opfordre alle, der kunne have lyst til at
gå (evt. med stave) eller løbe en tur i skoven søndag morgen til at komme
„ud af busken“ NU!
Vi vil hermed forsøge at etablere et lille motionshold, som mødes hver
søndag kl. 9.00 – ca. kl. 10.00 i St. Bøgeskov.
Vi forestiller os at mødes kl. 9.00 og alt efter behov/niveau deler man sig
i mindre grupper der motionerer sammen ca. 1 times tid.
Dette tilbud er for alle – både ung som gammel, det eneste krav er, at man
har lyst til at motionere søndag morgen. Vi mødes første gang: søndag d.
17. februar på P-pladsen ved Skovbørnehaven

Fodboldafdelingen:
Inden vi ser os om står fodboldsæsonen for døren. Vi har haft rigtig mange
aktive spillere på hold i børne- og ungdomsafdelingen sidste sæson og vi
håber på lige så mange, når vi igen starter op på græsset.
For at kunne tilbyde træning til alle vore unge, kræver det vi har trænere
og holdledere (LÆS: forældre, som står til rådighed og giver et nap med.)
Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange hold vi kan etablere –
men vil gerne høre fra alle, som har bare en smule tid og overskud til
foreningen. Vi har rigtig mange forskellige arbejdsopgaver som skal
besættes - man behøver ikke at kunne spille fodbold selv!!

Ring til Janne Gren: 5780 8873 gerne i dag!
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gymnastikafdelingen:
Gymnastikken kører på sit højeste og afsluttes traditionen tro med
opvisning: Søndag d. 9. marts kl. 13.00 i gymnastiksalen på Kildeskolen.
Kom og se alle vore dejlige børn og unge til en flot afslutning på sæsonen,
der som altid afsluttes med kaffe og kage i samlingssalen.

Badminton
Der er stadig ledige tider, hvis nogle er interesseret:

Mandag: kl. 17-18 og 21-22.

Torsdag: kl. 17-18

Fredag: kl. 18-19 og 19-20

Lørdag kl. 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 og 12-13.

Kontaktperson: Inge Krag-Andersen tlf. 5784 5018 eller mail:
krag-andersen@jubii.dk
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 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
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Peter’s Auto
Reparation og service

 af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

Gyrstinge
forsamlingshus

Gyrstinge Bygade 23, 4100
Ringsted

tlf. 5784 5390

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
     www.gorslev.dk

John Hansen
Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres

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

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 57803094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Idealhuset
Projektering, tilsyn,

tømrer- og snedkerarbejde
Jørn P. Rasmussen

Ørslevvestervej 72 – Ørslevvester
4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9356 – 4051 4077

Spanske krukker,
Skulpturer, Springvand

Maltvedgaard
Gårdstofte 54, 4100 Ringsted
Tlf. 5765 7003 – 2063 5803

www.krukker-keramik.dk
Åbningstider: lørdag,

søn- og helligdage 10-16
eller efter aftale

Bjarne Beck
Snedker & tømrermester

Gyrstinge Skovhuse 24 -
Gyrstinge

4173 Fjenneslev
tlf. 5784 5501

Minigraveren
v/ Niels Pedersen

Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140
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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)

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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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

Kildesiderne
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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

Februar
Bøgebladet udkommer

03. Tøndeslagning ved SPAR, Gyrstinge, kl. 10.30
05. Tirs.klub.: Knud Hansen, Sorø. „Bus Knuds“ oplevelser som bus-

chauffør i lokalområdet.
11.-15. Vinterferie, Kildeskolen
12. Tirs.klub.
17. Søndagsløb v/GIF, St. Bøgeskov, kl. 9.00
19. Tirs.klub.
26. Tirs.klub.: Jørn Schnack Sørensen viser lokale film fra Gyrstinge &

Ørslevvester

Marts
02. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
04. Tirs.klub.

Regnskabsmøde, Menighedsrådet, Gyrstinge Præstegård, kl. 17.00
09. Gymnastikopvisning, GIF, Kildeskolen, kl. 13.00
11. Tirs.klub. Sæsonafslutning m. underholdning
12. Beboermøde v/Lokalrådet, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
17.-24. Påskeferie, Kildeskolen
23. Deadline Bøgeblad
29. Beboerfest, arr. Forsamlingshuset, kl. 18.30
31. Års- og repræsentantskabsmøde, Kildehallen, kl. 19.00

April
Bøgebladet udkommer

22. Generalforsamling, Byg og Bo, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30

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


