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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.)
32 55 00 29
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40,
57 84 56 39
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
32 55 00 29
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61
38 11 10 44
Arne Olsen, Harpeager 7, Fjen.
35 85 77 79

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:

Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55(red)57 84 53 80
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (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

Andet:
Graver
Kirkeværge
Frivillig medarb.

Kirsten Kristensen
22 43 64 62
Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade 51
57 84 52 50
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31, Fj.(red)57 84 50 25

57 61 30 10

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.)
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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 2008 - deadline 27. juli
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Lokalrådet skriver
Så kom foråret endelig med masser af solskinsdage. Det har været et lidt
specielt forår i år, idet alle helligdage er faldet meget tidligt. Fastelavn
allerede den 3. februar var en kold fornøjelse og vandreturen efter middagen
St. Bededagsaften måtte kortes af, da det var hundekoldt og blæsende.
Ellers var arrangementet endnu et i rækken af velbesøgte familieaftener
med dejlig mad og hygge. Vi vil fra Lokalrådets side benytte lejligheden
til at takke alle de mange frivillige, som har været med til at gøre aftenerne
til en succes, som vi gerne vil følge op på til efteråret, og til at give aftenerne
hver deres individuelle præg. Vi håber, at aftenerne har været med til at
skabe nye relationer og styrke de gamle.
Som ny beboer i et område, kan det være lidt svært at overskue, hvad der
er af tilbud, og det vil vi gerne gøre noget ved. Vi arrangerer derfor en
velkomstaften for de beboere, som er flyttet til området inden for de sidste
par år. Der vil være mulighed for at stifte bekendtskab med de mange
foreninger, som findes i området, men som måske ikke er kendt af alle. Se
nærmere ang. tid og sted længere omme i bladet.
En fast tradition i området er den årlige Sankt Hans-fest, som er en af de
festdage, der ikke flytter sig, så den holdes igen i år den 23. juni i
Præstegårdshaven i Gyrstinge. Vi håber på godt vejr og masser af
besøgende, hvad enten man ønsker at spise med eller ej. Det vil i år være
muligt at høre Anne Bech, som spiller fløjte i kirken kl. 21.30. Det øvrige
program for aftenen kan ses andetsteds i bladet.
Som nævnt i forrige nummer af Bøgebladet vil vi arrangere en aften med
god mad og dans, så til efteråret vil der være mulighed for at komme ud
og svinge træbenet, når vi inviterer til høstfest i Forsamlingshuset. Datoen
ligger endnu ikke helt fast, men det bliver en gang i oktober. Vi lægger ud
med middag og derefter vil der blive spillet op til dans med lokale
spillemænd. Mere om det i næste nummer af Bøgebladet.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Som vi ligeledes nævnte i forrige nummer, vil vi i anledning af, at
Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har udnævnt 2008 til
Sangens år, forsøge at få startet et lokalt kor op. Vi har nu fået tilsagn om
en korleder fra LOF, så der bliver tale om, at vi vil øve hver onsdag aften
i efteråret. Nu gælder det så bare om at skaffe tilstrækkelig mange sangglade
beboere. Sæt derfor allerede nu efterårets onsdage af til at få rørt
stemmebåndene.
Torsdag den 22. maj deltog Lokalrådet og Byg og Bo i et møde med nogle
af Ringsted Kommunes planlæggere for at fremlægge ønsker og mål for
udviklingen i kommunens 10 landsbysamfund. Det var et på mange måder
positivt møde, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om de muligheder, vi ser
i området, men også om de vanskeligheder, vi ind imellem støder på. Bl.a.
fik vi fremlagt nogle af de problemer, som vi har haft og stadig har med at
få etableret en cykelsti fra Ørslevvester til Gyrstinge, så vi kan sikre, at
børnene kan færdes sikkert til og fra skole, uden at forældrene nødvendigvis
skal starte bilen. Et projekt som både vil gavne børnenes sundhed og
miljøet. Imidlertid har vi haft mere end almindelig svært ved at overtale
nogle af lodsejerne til at lade stien gå over eller forbi deres jord, så projektet
er i øjeblikket strandet der, men vi håber stadig på, at der viser sig en
udvej.
Hermed vil vi ønske alle en rigtig god sommer og på gensyn til august.
Vera Mortensen
Formand for Lokalrådet
*****
Er du ny i området? Vil du gerne vide mere om dit lokalsamfund?
Så inviterer Lokalrådet til en kop kaffe den 10. juni kl. 20 i Gyrstinge
Præstegård (Gyrstinge Bygade 37). Hvis du er flyttet til Gyrstinge eller
Ørslevvester med opland indenfor de sidste par år, er du velkommen til at
komme og få en uformel snak med repræsentanter for de mange lokale
foreninger. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.
Med venlig hilsen Lokalrådet, Idrætsforeningen, Landsbyhuset,
Spejderne, Menighedsrådet samt Byg og Bo.
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Sankt Hans Fest
i Præstegårdshaven i Gyrstinge
mandag den 23. juni 2008
Program:

18.00 Haven åbnes
18.30 Maden er klar
20.00 Opvisning af springgymnaster
20.45 Bålet tændes og vi synger en sang
21.00 Båltale
21.30 Koncert i kirken
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 70 kr. for voksenmenu og 30 kr. for børnemenu.
Øl, vand og vin kan købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefra.
Arrangør: Lokalrådet – Idrætsforeningen – Spejderne – Tirsdagsklubben
– Menighedsrådet – Billardklubben – Petanqueklubben – SFO’en
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Kildeskolens børnehave skriver
Fredag d. 16 maj afholdte Kildeskolens Børnehave 9 års fødselsdag. Dagen
blev fejret ved en hyggelig komsammen med start i gymnastiksalen, hvor
børnene underholdte med sang og skuespil. Dernæst blev der hygget med
den medbragte aftensmad ved fællesspisning på børnehavens grønne areal.
Alle børnene løb omkring og legede, imens forældre og ansatte snakkede
på kryds og tværs og ladede op til den store 5-kamp på Sportspladsen
bagefter.
Hanne fra forældrerådet ledte slagets gang og tegnede og fortalte om
holdfordeling og aktiviteterne, og konkurrencen blev sat i gang. Efter en
lille times leg sluttede festen med kaffe og kage og en vinder blev
annonceret. Vinderholdet modtog et diplom og masser af klapsalver fra
de mange børn og voksne som deltog. Stille og roligt smuttede de mange
trætte børn og forældre hjem til deres varme senge og drømte om endnu
en dejlig dag i børnehavens regi.
TILLYKKE MED FØDSELSDAGENDAGEN til alle Smutter, Mejser og
Spættebørn, og tak til de ansatte for at passe så godt på vores børn, og til
forældrerådet for deres indsats på denne dejlige dag.
Spættestuen underholdte med historien om De
3 små grise. Især Farmand gris og Den store
stygge ulv fik publikums største applaus.

Efter underholdning i gymnastiksalen, var
der fællesspisning i børnehaven. 80 personer
krævede mange borde og stole, men det var
rent hygge og samvær på den gode måde.
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset søger flere fondsmidler
Landsbyhuset (tidl. Kildehallen) har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra
Realdaniafonden. Forudsætningen er, at projektet virkeliggøres i sit fulde
omfang med den arkitektoniske ide, som er vist i skitseprojektet fra
arkitektfirmaet Cebra. Vi er glade for bevillingen, men vi søger videre,
fordi der stadig er ca. 4,5 mio. kr. til det beløb, vi skal nå for at kunne
virkeliggøre hele projektet med forventet støtte fra Lokale- og
Anlægsfonden. Det er en svær, men ikke umulig opgave. Vi arbejder på at
have finansieringen afklaret i september 2008.
I den kommende uge (sidst i maj) holder vi endnu et møde med Ringsted
Kommune. Formålet er først og fremmest at få afklaret, i hvilket omfang
kommunen vil gå ind i driften af et landsbyhus - under den ene eller den
anden form, når det står færdigt.
Års- og repræsentantskabsmødet d. 31. marts forløb omtrent som forventet.
Det betyder bl.a., at vi nu er en fond og hedder Landsbyhuset. Til
bestyrelsen valgtes:
· Bjarne Møbius (for 2 år)
· Jan Glerup (for 4 år)
· Jens Andersen (for 2 år)
· Kenneth Cronberg (for 2 år)
· Lars Karup (for 4 år)
· Martin Niemann (for 4 år)
Desuden har Ringsted kommune ifølge vedtægterne ret til at vælge en
repræsentant. Om kommunen vil gøre brug af denne ret vides endnu ikke.
På første efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig på følgende
måde: Formand: Jens Andersen, næstformand: Martin Niemann, sekretær:
Peter Nielsen og kasserer - indtil en anden er fundet: Anne Christensen.
Hvis du vil høre mere eller har gode ideer til støtte for bestyrelsens arbejde,
er du velkommen til at kontakte os, se Kildesiderne bagest.
Venlig hilsen
Jens Andersen
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Landsbyhuset afholder sponsor cykelløb

TOUR de GYRSTINGE
Lørdag den 6. september 2008
Cykelløbet hvor alle kan være med
-Starten går ved skolen
Tour de Gyrstinge vil som sidste år blive delt op i 3 løb:
1- De kommende stjerner 15 min. (Cykler med støttehjul og
begyndere på 2 hjul)
2- De lidt større stjerner 30 min. (Børn på afspærret rute)
3- Voksenløb 60 min (Trekanten rundt )
Sæt kryds i kalenderen, kom og bak op om vores kommende
Landsbyhus.
Program for dagen:
13:30 – 14:00
Uddeling af startnumre
14:00 – 14:15
Cykelløb - De kommende stjerner
14:20 – 14:45
Cykelløb - De større stjerner
15:00 – 16:00
Cykelløb – Voksenløb
16:15 – 16:30
Præmie uddeling (cykelløb og lotteri)
17:00 – 19:00
Fælles spisning
19:00 – 22:00
Hygge for hele familien
Det vil hele dagen være muligt at købe drikkevarer m.m.
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En gæst skriver
12 kirker på 25 minutter
Man tror, det er løgn. Men på busrute 42 fra Gyrstinge til Ringsted
kan man med det blotte øje spotte hele 12 kirker. Det fortæller
journalist Jan Kozon, hvis kæreste for tre måneder siden flyttede til
Gyrstinge.
Starten er ren foræring. Bus 42 holder vis-a-vis Gyrstinge kirke, så man
kan vinke til den flinke, kvindelige graver, og det samme gælder i
Bringstrup, hvor stoppestedet er ved gadekæret og kirkegårdsmuren.
Undervejs kan man heller ikke undgå Sjællands næsthøjest beliggende
landsbykirke, Sigersted. I ensom majestæt hæver den sig 62 meter over
havets overflade, og er fra alle sider et pejlemærke (kun overgået af kirken
i Slots Bjergby syd for Slagelse med 93 m.o.h.).

Gyrstinge Kirke
Tegning: Jan Kozon

Sct. Bendts kirke over Ringsteds røde tage er naturligvis rutens visuelle
højde- og midtpunkt. Imposant og dragende og samtidig et
tryghedsskabende vartegn, som alle kender. Klostermarkskirkens hvide
mure lidt ude i synskredsen fremkalder helt andre associationer.
Det var fem kirker, som uanset årstiden altid vil kunne fanges med øjet fra
bus 42’s behagelige sæder. I modsætning til bilisterne sidder man højt til
vejrs og med god plads til at se sig omkring.
Men når bladene begynder at springe ud, skærpes kravene til
kirkeidentifikationen. Flere tage og tårne fortoner sig i Guds grønne
klædedragt, og selvfølgelig spiller vejret afgørende ind på sigtbarheden.
Det ideelle er en frostklar vinterdag, hvor det magiske tal 12 kan opnås,
hvis brillerne er pudset rigtigt.
Bøgebladet juni 2008
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En gæst skriver - fortsat
I den lette afdeling hører også rundkirken i Bjernede, hvis slanke spir på
en længere strækning kan betragtes i kimmingen mod vest fra bakkedraget
mellem Gyrstinge og Ørslevvester. På lignende måde hilser Haraldsted
kirke i den helt modsatte retning ved Langesø altid venligt med de
hvidkalkede kamtakker på det ellers teglrøde tårn.

Bjernede Kirkes spir i
kimmingen.
Tegning: Jan Kozon

Så er vi oppe på syv kirker.Og nu begynder det at blive sjovt.
Umiskendeligt, men kun i få lynøjeblikke, spottes Fjenneslevs historiske
tvillingetårne som et effektfuldt memento om egnens nationale betydning.
På samme måde kan kirken i Benløse heller ikke gemme sig for
buspassagerens skarpe øje.
Det var ni. Vi mangler endnu tre!
Nu er det, ens fortid i marinen med land- og søkending samt geodætisk
erfaring kommer til uvurderlig hjælp.
Først kirken i Allindemagle på den østlige side af Gystinge Sø. Den
maleriske langhuskirke med den karakteristiske tagrytter i bindingsværk
fanges kort på den rigtige årstid i det rigtige vejr. Det samme gælder den
lille Høm kirke på Næstvedvejen syd for Ringsted.Den er omkranset af
høje træer, men inden løvspring kan tårnet identificeres, når bus 42 befinder
sig på bakken ved Torpet ned mod Ringsted Ådal.
Nu mangler vi bare een! Og den er kun for rigtige feinschmeckere med
sans for livets ægte værdier. I et splitsekund inden bussen ruller ind i
Bringstrup er det muligt at fange kirken i Slaglille på sigtekornet. Kun tre
kilometer uden for Sorø. Voilà!
12 kirker på bare 25 minutter. Bus 42 er en rejse værd!
Jan Kozon
10

Din

Kirke

Afsked med Provst Peter Fischer-Møller
Den 16. maj havde Provstiudvalget for Ringsted-Sorø Provsti arrangeret
en afskedsreception for tidl. Provst Peter Fischer-Møller, der som bekendt
blev Roskilde Stifts nye biskop.
Der var mødt mange menighedsrådsmedlemmer og både nuværende og
tidligere præster op for at ønske Peter god vind i sejlene i det nye embede.
Man kunne tydeligt se, at Peter var glad og berørt over den opmærksomhed
der blev udvist. Vi viser flere billeder fra receptionen side 13.
GM

Bøgebladet juni 2008
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Juni
01. jun. – 2.s.e.trin.:
08. jun. – 3.s.e.trin.:
15. jun. – 4.s.e.trin.:
22. jun. – 5.s.e.trin.:
29. jun. – 6.s.e.trin.:

Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

Juli
06. jul. – 7.s.e.trin.:
13. jul. – 8.s.e.trin.:
20. jul. – 9.s.e.trin.:
27. jul. – 10.s.e.trin.:

Sigersted 9 (Ulla Toft)
Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
Bringstrup 9 (Ulla Toft)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

August
03. aug. – 11.s.e.trin.:
10. aug. – 12.s.e.trin.:
17. aug. – 13.s.e.trin.:

24. aug. – 14.s.e.trin.:
31. aug. – 15.s.e.trin:

Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 (Jesper Biela
Christensen)
Bringstrup 19.30
(Begyndergudstjeneste)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

September
07. sep. – 16.s.e.trin.:

Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

20. aug. :

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er
angivet
Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech
Der tages forbehold for ændringer
12

Afsked med Provst Peter Fischer-Møller - fortsat.
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Fælles Provstigudstjeneste
Det blev igen en fantastisk oplevelse at være til gudstjeneste 2. Pinsedag
under den åbne himmel, med en strålende sol, der kastede ekstra glans
over det hele.
I år foregik det i Vedbygårds Amfiteater i den smukke park. Det var en
anderledes mere intím oplevelse, da man sad tættere sammen end i
Søskoven i Sorø. Men stadig en smuk og givende oplevelse, hvilket
nedenstående billede måske kan give en ide om.
GM

*****
Tersløse kirkes børne- og Ungdomskor gæster Gyrstinge kirke
I anledning af Sangens År giver Tersløse kirkes Børne-og ungdomskor
koncert i Gyrstinge kirke torsdag d. 19. juni kl. 19.30. Det sker forud for
en koncerttur til Lolland-Falster i dagene 28. juni-1. juli. Her skal koret
bl.a. synge ved koncerter og musikgudstjenester i Gurreby, Kappel,
Nykøbing og Sakskøbing kirker.
Tersløse kirkes børne- og ungdomskor blev dannet i 2002 af korleder Lea
Schmidt Daescu og består af ca. 25 sangere i alderen 8-17 år. Koret hører
hjemme i Dianalund og gør tjeneste ved Tersløse og Skellebjerg kirker
ved familie- og musikgudstjenester. Foruden aktiviteterne i hjemsognet er
14

koret også begyndt at give selvstændige koncerter. Koret var således sidste
sommer på koncerttur til Jylland, hvor de fik meget ros for deres smukke
sang i bl.a. Vejlefjord kirken samt Korning og Skibet kirker. Og i år går
turen altså til Lolland-Falster.

Korets repertoire har naturligt nok kirkemusikken som omdrejningspunkt,
hvor der tilstræbes at musikken altid er „Ordets“ tjener og medspiller.
Koret har desuden specialiseret sig i forskellige kirkespil, der egner sig
fremragende til opførelse ved børnegudstjenester.
I korets øvrige repertoire ligger hovedvægten inden for det lyse og lette
nordiske tonesprog, især repræsenteret i de nordiske folkeviser.
„Bevægelse“ er kendetegnende for koret, og ved koncerter forsøges det at
integrere det enkelte kirkerum og dets unikke karakter i selve
musikoplevelsen.
Ved koncerten i Gyrstinge kirke kan man udover nordiske folkeviser høre
musik af Purcell, Mozart, Fauré, Kuhlmann m.fl.
Lea Schmidt Daescu er uddannet sanger fra Det kgl. danske
Musikkonservatorium med diplomeksamen i 1993. Videregående
sangstudier hos Hans Gertz, Stockholm og Silvia Voinea, Bukarest.
Endvidere uddannet organist og korleder fra Sjællands Kirkemusikskole.
Siden 2001 ansat ved Tersløse og Skellebjerg kirker. Dannede i 2002
Tersløse kirkes Børne- og ungdomskor.
Med venlig hilsen,
Lea Schmidt Daescu
organist og korleder i Tersløse kirke
Tlf: 32 59 65 76
Bøgebladet juni 2008
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Temaaftener om Israel
I efteråret 2008/ foråret 2009 afholdes i et samarbejde med Benløse sogn
og Bringstrup-Sigertsted-Gyrstinge pastorat nogle temaaftener om Israel.
Aftenerne vil finde sted i henholdsvis Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge og
henholdsvis i Benløse. Vi planlægger en tur til Israel 10.10.-17.10.2009.
På sogneaftenerne vil der være foredrag om Israel, jødedom osv. ved såvel
indbudte foredragsholdere som os selv. Vi påregner også i forløbet
arrangere i hvert fald en ekskursion til den jødiske synagoge i Krystalgade
i København.
Temaaftenerne bliver tilrettelagt som almindelige sogneaftenener, som alle
med glæde vil kunne deltage i, såvel ekskursionsdeltagere som ikkeekskursionsdeltagere. Enhver skal være hjertelig velkommen. Udførligt
program følger senere.
Søren Legarth og Lisbeth Lundbech
*****
Præstens klumme
Det religiøse sprog
Vi ved, hvor vigtigt det er, at have et sprog, for med sproget er vi i stand til
at tale med andre og give udtryk for os selv og vore tanker. Vi ved kun alt
for godt, at uden et sprog vanskeliggøres muligheden for social kontakt
betydeligt. Uden et sprog risikerer vi at blive ensomme. Uden et sprog
bliver vores udvikling let skæv og mangelfuld, fordi vi udvikler os i et
samspil med andre. Vi glæder os derfor, når barnet siger sine første ord og
forstår, at barnet hermed er i en god udvikling.
Vi har ord og sprog for mange ting i livet. Der findes således også et
religiøst sprog, hvilket stadigt flere bliver bevidste om. Det er således
tydeligt, at unge i dag søger at tilegne sig dette religiøse sprog, som ikke
blot består Fadervor og trosbekendelsen, - det gør det også - men også er
evnen til at kunne tale om de store ting i livet som Gud, tro, håb og
kærlighed nuanceret og modent. Det kræver indlæring og viden.
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Unge forældre melder i stadigt stigende grad dem selv og deres børn til
babysalmesang, for på et tidligt tidspunkt at gøre deres børn fortrolige
med kirkerummet og kirkens salmeskat. De unge forældre ønsker ikke, at
deres børn skal være religiøse analfabeter. Tværtimod! De ønsker at
bibringe deres børn et modent og nuanceret sprog om Gud og tro.
Mennesker i dag ved nemlig godt, at Gud ikke er en skægget Herre i
Himlen. Der er langt mere at sige om den ting. Gud er ikke fjern – han er
også i Livet her og nu – for dig, for mig og alle.
Gud hører til i det offentlige rum, hvor meget Anders Fogh Rasmussen
end søger at marginalisere og fortrænge det religiøse sprog og troen herfra.
Mennesker i dag ser, hvorledes muslimerne naturligt giver udtryk for deres
tro og livsindhold på mangfoldige måder; de føler behov for også selv at
tilegne sig denne færdighed.
Der er en stor søgen i tiden. Mennesker strømmer til den kirkelige
voksenundervisning. Konfirmanderne går med liv og sjæl op i
konfirmandforberedelsen. Voksne går til dåbsundervisning. Minikonfirmanderne leger troen ind i deres liv osv.
Hvor er det glædeligt, at der er en religiøs søgen i tiden og at den religiøse
umodenhed er på retur! Det åndelige traditionstab har nået sin grænse og
vi hungrer efter at få proppet nogle traditioner og værdier ind i vores
tilværelse.
Lisbeth Lundbech
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Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøder i Gyrstinge Præstegård den 4. juni og
den 12. august 2008. Begge møder begynder kl. 19.00 og er offentlige.
Menighedsrådet
*****
Menighedsrådsvalg 2008
Da der skal være menighedsrådsvalg i 2008, vil der blive afholdt
orienteringsmøde i Gyrstinge Præstegård den 10.9. Nærmere vil
fremkomme i næste nr. af Bøgebladet, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen, til dette for sognet såvel som for alle jer sogneboere så vigtige
møde
P.v.a. menighedsrådet, GM
*****
Sogneudflugt
Igen i år har menighedsrådet fundet et nyt mål til den årlige udflugt. Denne
gang skal vi besøge Esrum Kloster i Nordsjælland. Der vil på Esrum Kloster
være flere muligheder alt efter interesse for at få viden om klostrets historie
m.m. Der vil også være mulighed for at spadsere rundt i den store skønne
park, der ligger ned til Esrum Sø. Turen vil finde sted den 21. september
2008 med bus fra Gyrstinge Kirke. Vi finder et endnu ikke fastlagt sted,
hvor vi skal spise til aften. Nærmere om turen i næste nr. af Bøgebladet.
P.v.a. menighedsrådet, GM
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
Til Alle vore nuværende og kommende gymnastiktrænere
Sidste år holdt vi et lille planlægningsmøde, hvor vi alle fik set hinanden
og planlagt den kommende indendørs sæson.
Jeg vil derfor gerne indkalde alle igen onsdag den 11.6. kl. 20. (lige efter
rundbold). Vi mødes ved gymnastiksalen, så vi kan krybe indendørs i
tilfælde at dårligt vejr. Hvis i medbringer kaffen sørger jeg for en kage.
Alle der skulle have lyst til at hjælpe med undervisningen af alle vores
aktive medlemmer, er meget velkomne.
Vel mødt
Lene Paaske

*****
Gyrstinge Sø rundt
Søndag den 18. maj havde GIF inviteret på travetur Gyrstinge Sø rundt,
en tur på ca. 13 km. Starten gik ved Kilden, og her var de første tilbage
godt 2 timer senere. Knap halvvejs på ruten var udlagt drikkedepot, venligst
sponseret af SEAS/NVE, og det var tiltrængt, da dagen heldigvis bød på
høj sol og varme.
Cirka 30 voksne og nogle børn havde taget udfordringen op, og
gennemførte den smukke tur søen rundt.
Det var for år tilbage en tradition, at byens borgere gik søen rundt - en
tradition vi nu har forsøgt at genopfriske, og forhåbentlig kan gentage til
næste år.
I mål ved Kilden var der æbler sponseret af SPAR-købmanden, og mere
vand fra hhv. SEAS/NVE og DCTrees - og kager fra Inge!
Tak for en dejlig tur, vi gerne gentager næste år!
BN
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Energidagen
SEAS-NVE havde i samarbejde med idrætsforeningerne i Vestsjællands
amt arrangeret energidag den 4. maj. GIF havde derfor planlagt en gåtur i
St. Bøgeskov for alle fremmødte.
Gyrstinge motionisterne, som ellers plejer at løbe/gå skoven tynd hver
søndag kl. 9.00, mødte op og vi var 30 voksne og børn som deltog på
dagen. Alle deltagere modtog en t-shirt samt vanddunk og energibar efter
turen. Desværre blev vi ikke blandt de heldige klubber, som blev udtrukket
til de pengepræmier som SEAS-NVE også havde stillet på højkant.

Gyrstinge motionisterne fortsætter træningen hver søndag kl. 9.00-10.00
og alle er velkomne til at deltage. Vi mødes på P-pladsen ved
Skovbørnehaven.
Vi har et hold som løber, et andet som går og vi prøver at lave et hold
„midtimellem“ som går de første 30 min. og derefter løber 30 min.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Pigeraketten besøgte Gyrstinge
Den 10. maj havde GIF i samarbejde med BSIF fået besøg af SBU’s
Pigeraket.
Der var ingen forhåndstilmelding, så vi var lidt spændte på at se, hvor
mange piger der ville møde op.
Kl. 13.00 kunne vi med stor glæde tælle 40 piger, som alle fik fornøjelsen
af „en flyvetur ud i rummet“. Her aflagde de besøg på solsystemets mange
planeter. Pigerne blev delt ind i hold og skulle ved de enkelte planeter
deltage i forskellige små spil og lege. Efter 3 timer med spændende
udfordringer sluttede Pigeraketten med præmier og diplomer til alle
deltagerne.
Tusind tak til de mange hjælpere, som valgte at bruge en hel dag sammen
med Pigeraketten – uden jer kunne vi ikke have gennemført arrangementet.
JGB
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Lokal handel skriver
For godt to måneder siden indledte jeg et samarbejde med Spar i Gyrstinge,
der i al sin enkelhed gik ud på, at de skulle stå for det daglige salg af
planter og blomsterfor mig - kun salg. For dette arbejde tilbød jeg Spar
3% af min omsætning, hvilket repræsentanten fra Spar accepterede. Det
lyder ikke af meget, men rimeligt da jeg pt. opererer med et mindre
underskud.
Den 12. maj skulle dette samarbejde dog brat ophøre. Da jeg ved butikkens
åbningstid indfinder mig for at arrangere mine varer, bliver jeg bedt om at
pakke sammen og forsvinde omgående! Det var en anden repræsentant
fra Spar, end den jeg oprindeligt havde lavet aftale med, og fik i øvrigt
ingen forklaring på, hvorfor samarbejdet skulle ophøre. Jeg respekterer
naturligvis, at Spar-kæden ikke ønsker at samarbejde, men ikke måden
hvorpå det er opsagt.
Blomster der sælges i Spar efter den 12. maj, stammer altså ikke fra
Kindsholms Bindingsværk, og er ikke underlagt de kvalitetskriterier, der
ligger til grund for min forretning. Det vil dog fortsat være muligt at bestille
og købe blomster og alt indenfor blomsterbinding, frisk fra torvet og i
bedste kvalitet hos Kindsholms Bindingsværk. Ring blot og bestil på 2086
9659 eller 9616 9659. Se i øvrigt annonce side 24.
Med venlig hilsen
Kindsholm s Bindingsværk
v/ Heidi Kindsholm Johansen
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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
Bøgebladet juni 2008
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Peter’s Auto

Idealhuset

Reparation og service
af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet
Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

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

Gyrstinge
forsamlingshus
Gyrstinge Bygade 23, 4100
Ringsted
tlf. 5115 5921

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark
tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

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

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Bjarne Beck
Snedker & tømrermester

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

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
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Gyrstinge Skovhuse 24 Gyrstinge
4173 Fjenneslev
tlf. 5784 5501

Kindsholms Bindingsværk
- alt indenfor blomsterbinding
v/ Heidi Kindsholm Johansen
Blødebjergvej 4, Gyrstinge
4100 Ringsted
Bestillinger modtages på
2086 9659 eller
jorgenogheidi@johansen.mail.dk

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 Flemming Povlsen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, fpo@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
Landsbyhuset
formand Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk
Byg og Bo
formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@post.tele.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

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen
byde dig rigtig hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over
ca. 320 husstande omgivet af smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi
over et forsamlingshus, en Spar-købmand, en skole med tilhørende SFO
og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, en dagpleje og desuden en række
aktive råd og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at
tilbyde sociale aktiviteter for store og små i løbet af året. På disse sider
finder du navne og adresser på de mange formænd og –kvinder, som du
altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres forening. Ellers er
det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen.
Under alle omstændigheder – velkommen til!
Bøgebladets redaktion
Bøgebladet juni 2008
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Kalender
Maj
22.
25.

Beachvolley, bag Kildeskolen, hver torsdag kl. 19.30
Løb og (stav)gang i St. Bøgeskov, GIF, hver søndag kl. 9.00
Deadline, Bøgeblad
Bogbussen holder ved Spar-butikken, hver mandag kl. 14.30-15.15
Rundbold, Kildeskolens baner, hver onsdag kl. 19.00
Skolefest, Kildeskolen

26.
28.
29.
Juni
04.
05.
06.
09.
10.
11.
14.
19.
23.
27.

Bøgebladet udkommer
Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00
Lukkedag, Kildeskolen og SFO/børnehave
Lukkedag, Kildeskolen - SFO/børnehave holder åbent
Kildeskolens årsmøde
Velkomstaften for nye beboere, arr. Lokalrådet, kl. 20.00
Gymnastikinstruktørmøde, GIF, kl. 20.00
Arbejdsdag, Kildeskolens SFO og børnehave
Børne- og ungdomskoncert, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
Sankt Hansfest i Præstegårdshaven, kl. 18.00-22.00
Kildeskolen går på sommerferie

Juli
27.

Deadline Bøgeblad

August
Bøgebladet udkommer
Kildeskolen starter nyt skoleår
Kildeskolens børnehaveklasse starter i skole
Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00

11.
12.

September
06.
10.
21.

Tour de Gyrstinge 2008, Sponsorcykelløb, arr. Landsbyhuset
Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2008
Sogneudflugt til Esrum Kloster

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