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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.)
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 oktober 2008 - deadline 23. september
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Lokalrådet skriver
Ferietiden nærmer sig sin afslutning og vi skal til at genoptage den daglige
dont. Det betyder også, at Lokalrådet skal i gang med at planlægge efterårets
aktiviteter. En ting, der ligger helt fast er, at vi i samarbejde med LOF
starter et kor med øveaften hver onsdag. Tid og sted vil fremgå af LOF’s
program. Vi håber på rigtig mange interesserede.
Vi vil også gerne lave en høstfest med gammeldaws dans i
Forsamlingshuset. Vi har jo holdt familieaftener, hvor børnefamilierne har
været i fokus, og nu synes vi, der skal være noget for den lidt ældre
generation. Datoen for arrangementet ligger endnu ikke helt fast, da der er
flere faktorer, der skal passe sammen, idet der vil være levende musik
med Max Brøndtoft og hans spillemandsvenner. Max gør opmærksom på,
at der ikke er tale om rock, men om god gammeldags dansemusik. Vi
lægger ud med madbix kl. 18. Interesserede kan reservere plads hos Vera
på 3255 0029 eller på lokalraadet@gyrstinge.dk.
I forbindelse med vores mange arrangementer er det fantastisk så mange,
der egentlig gerne vil give en hånd med. Senest så vi det til den
traditionsrige Sankt Hans fest i Præstegårdshaven. Hele 14 mand var mødt
op for at hjælpe med opstilling af telte, borde og stole. Det gik helt
forrygende hurtigt til trods for manglende samlevejledning til
Idrætsforeningens nye telt, som var en udfordring, der nok kunne have
kostet et ægteskab, men med folk nok viste det sig, at det slet ikke var så
slemt endda. Ved nedtagningen tirsdag aften kom der næsten lige så mange,
og vi var færdige på et par timer. Vi vil derfor gerne sige tusind tak til de
mange, der ville ofre en meget våd søndag eftermiddag og en tirsdag aften
på fællesskabet i byen.
Vi har efter Sankt Hans talt om, at det ville være rart, hvis vi havde en
slags jobbank, hvor vi kunne trække på folk, for uden frivillige hjælpere
kan det slet ikke lade sig gøre at holde de store fester, som vi jo alle er
rigtig glade for og nyder godt af. Det ville derfor være dejligt, hvis alle,
der er interesserede, ville ringe til Vera på ovennævnte telefonnr. eller
sende en mail på ovennævnte mail-adresse og fortælle, hvad man kan
hjælpe med og hvordan man kan kontaktes. På forhånd tak.
Bøgebladet august 2008
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Lokalrådet skriver - fortsat
Nu vi er ved Sankt Hans, så må vi tilstå, at det store fremmøde kom bag på
os. Vi havde været noget tilbageholdne med hensyn til tilliden til de mange,
som har gjort det til en tradition at spise i Præstegårdshaven den 23. juni.
Da denne dato i år faldt på en mandag og sommerferien endnu ikke var
startet, ligesom vejrmeldingerne heller ikke ligefrem lovede godt vejr, ja
så havde vi faktisk ikke regnet med at få næsten 200 spisende gæster. Vi
skal derfor være de første til at beklage, at der var nogle, der ikke fik mad,
men i sagens natur er det næsten umuligt at vide hvor mange, der kommer
til spisning. Vi håber, at alle til trods for lidt skønhedsfejl havde en hyggelig
aften og så vil vi gerne bestille lidt bedre vejr til næste år.
Som medlem af Landsbyforeningerne i Ringsted kommune hører
Lokalrådet af og til om problemer, i de andre lokalområder, som vi enten
kan genkende eller slet ikke kender til her i Gyrstinge-Ørslevvester. Senest
har der været en del problemer med postomdelingen i landområderne.
Omdelingen er under al kritik i visse områder, hvilket jeg selv har mærket.
Bl.a. mangler min ca. hver anden lørdag. Nogle gange kommer den så
mandag, men lige så ofte kommer den slet ikke. Hvis der er andre, der
oplever lignende eller helt andre problemer, vil jeg meget gerne have det
at vide, da vi i øjeblikket arbejder på en henvendelse til Post Danmark i
Ringsted. Det vil underbygge henvendelsen, hvis vi kan komme med
konkrete eksempler på manglende, udebleven, forsinket eller forsvunden
post. Selv om vi bor i et landområde, så har vi faktisk krav på samme
postbetjening som alle andre borgere. Så ring til mig eller endnu bedre:
send mig en mail, som jeg kan vedlægge henvendelsen. Hvis man ikke
ønsker sit navn sendt videre til Post Danmark, så finder vi også ud af det.
Som et sidste punkt vil jeg lige nævne, at vi nu kun venter på, at der bliver
bestilt en bredbåndsforbindelse til Præstegården, så der vil være mulighed
for at komme på internettet i SFO’en og i lokalet i længen, hvis nogle
skulle have lyst til det. Vi vil selvfølgelig være behjælpelige med gode råd
i den udstrækning, det vil være nødvendigt. Forhåbentlig bliver det snart.
Vera Mortensen
Lokalrådet
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Landsbyhuset afholder sponsor cykelløb

TOUR de GYRSTINGE
Lørdag den 6. september 2008
Cykelløbet hvor alle kan være med
-Starten går ved skolen

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, Buffet fra „Lottes Home
Party“
Billetter til buffet kan købes hos Spar NU !!
Sidste chance er den 20. august af hensyn til bestilling
19:00 – 22:00 Hygge for hele familien
Det vil hele dagen være muligt at købe drikkevarer.

Bøgebladet august 2008
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Voksenløbet køres på en rundstrækning i Gyrstinge på knap 2 km.,
varigheden af løbet er 60 minutter. Ruten er med start på Bygaden ud for
skolen og videre ad Bondebjergvej og Gystingevej og tilbage ad Bygaden.
Børneløbene afholdes på Bygaden på afspærret rute.
Formålet med løbet er at skaffe penge til det nye Landsbyhus i Gyrstinge
(også kaldet „Kildehallen“).
Vi er nu i den positive situation, at Ringsted kommune har afsat 5,1 million
kroner i 2009 til et Landsbyhus i Gyrstinge. Det rækker dog ikke helt til
det multihus, Landsbyhuset var tænkt som. Det er derfor vigtigt, at vi fra
lokalområdet får indsamlet så mange midler som muligt og derigennem
sikrer os størst mulig funktionalitet og indflydelse på projektet.
Det er meningen, at hver cykelrytter selv skaffer én eller helst flere
sponsorer, som giver et økonomisk bidrag pr. kørt kilometer. En sponsor
kan både være en virksomhed eller en privat bidragsyder.
Tilmelding sker ved at aflevere udfyldt sponsoraftale til én af arrangørerne,
senest d. 22. august 2008. Bemærk der er forskellige sponsoraftaler!
SPONSORAFTALER kan downloades fra www.landsbyhusetgyrstinge.dk
Efter løbet vil Kildehallen udsende girokort til alle sponsorer for indbetaling
af beløb i henhold til sponsor aftale. Hver påbegyndte omgang tæller for 2
km.
Ønsker du at deltage som cykelrytter eller som sponsor, kontakt venligst
en af nedenstående personer.
Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om Landsbyhuset i Gyrstinge, og vi
ser frem til en sjov og aktiv dag i Gyrstinge.
Løbs arrangører:
Peter Nielsen, Høtoften 6, 4100 Ringsted
Tlf: 3617 7077 email: pravn@newmail.dk
Martin Niemann, Bakkegårdsvej 1, 4173 Fjenneslev
Tlf: 5780 8058 email: tourdegyrstinge@dinelmand.dk
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Sandhedens time nærmer sig
Siden sidst har vi desværre modtaget afslag på vores ansøgninger til
Augustinusfonden og A.P.Møller-fonden. Vi arbejder stadig på at få
yderligere tilskud fra EU, de såkaldte LAG-midler, via Ringsted Kommune
og fra Lokale- og anlægsfonden. Hvis det lykkes, kan vi stadig opføre
Landsbyhuset efter de ideer, vi har arbejdet på hidtil, men i en lidt beskåret
udgave.
Inden sommerferien holdt vi endnu et positivt møde med Ringsted
Kommune, hvor det blev afklaret, at det tilskud kommunen regner med at
give til driften af huset er af en sådan størrelse, at vi er overbeviste om,
budgettet kan hænge sammen.
I august holder vi møde med CEBRA, arkitektfirmaet bag vores
skitseprojekt. Vi håber, det vil give os en mere klar ide om, hvordan
fremtidsudsigterne for vores projekt ser ud. MEN: Under alle
omstændigheder forventer vi at påbegynde byggeriet af Landsbyhuset
under en eller anden form i 2009.

Bøgebladet august 2008
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Og så en beklagelse: I sidste nummer af Bøgebladet omtalte jeg, hvem der
var valgt til den nye bestyrelse for Landsbyhuset. Da der var usikkerhed
om Byg & Bos suppleant, fik jeg slet ikke nævnt, hvem der var valgt som
suppleanter, og det er helt urimeligt, eftersom suppleanterne i høj grad er
arbejdende medlemmer af bestyrelsen. Suppleanter er
•
•
•
•

Ole Christensen (2 år),
Vibeke Havre (4 år),
Peter Ravn Nielsen (2 år) og
Steen Mortensen (4 år).

På årsmødet fremgik det, at Ole Hylleborg var valgt som suppleant, men
han har siden valgt at trække sig, og i hans sted er Steen Mortensen altså
nu trådt ind.
Og mens vi er ved bestyrelsen, fremgik det af sidste nummer af Bøgebladet,
at Anne Christensen ønskede at stoppe som kasserer. I hendes sted indtræder
Jan Glerup nu som kasserer. Alle der har været med i det lokale arbejde i
en længere periode ved, hvilket kæmpe arbejde Anne har ydet gennem
årene, og herfra skal der lyde en stor tak til hende for indsatsen.
Venlig hilsen
Jens Andersen.
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er et godt, ugentligt tilbud i vinterhalvåret. Tilbuddet
gælder alle pensionister, efterlønnere og andre interesserede fra Gyrstinge,
Bringstrup og Sigersted.
Mødestedet er Gyrstinge Præstegård og mødedage er tirsdage, kl. 14-17.
Den kommunale kørsel til arrangemneterne stoppede desværre den 1. januar
2008. Nu hjælper vi hinanden med kørsel.
Til mødedagene købes kaffen billigt, mens kop og kage medbringes.

Cirka én gang om måneden er der foredrag, film, sang, musik m.m. Andre
tirsdage er der bl.a. mulighed for kortspil, snak og håndarbejde.

Vi er cirka 20 deltagere pr. gang. Medlemskort koster 100 kr. pr,. år. Vi
glædser os over stabilt fremmøde og over, at der stadig kommer nye, aktive
ældre, som har lyst til et par hyggelige timer ugentligt.

Bøgebladet august 2008
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Tirsdagsklubben skriver - fortsat
Arbejdsgruppen vil have udførligt program klar til sensommerfesten på
Gyrstinge Skovkro, den 9. september. Her er der underholdning med Helle
Bækkel , som er kendt for at give enhver fest et ekstra skud af godt humør.
Nærmere herom i Lokalbladet.
Den egentlige sæsonstart i Gyrstinge Præstegård er den 7. oktober kl. 1417. Ejner Thaysen fra Ringsted vil her fortælle om nogle af sine mange
oplevelser fra sin deltagelse i tv-serien „Syv sure mænd“.
Klubbens aktiviteter omtales i Lokalbladet, Bøgebladet og programmet,
som er klar den 9. september. Velkommen til at være én af mange deltagere
i Tirsdagsklubben.
På arbejdsgruppens vegne,
Hilde Andersen

Menighedsrådet skriver
Menighedsrådsvalg i november måned.
Alle der er interesseret i, hvordan vi stadig selv kan bestemme over kirke
og præstegård, kan møde op,
onsdag den 10. september kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård
til orienterings- og opstillingsmøde.
På valgudvalgets vegne
Kurt Jensen.
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Din

Kirke

Udlejre Kirke, som vi blandt andet skal besøge på efterårsudflugten den
21. september. Se nærmere om turen inde i bladet.

Bøgebladet august 2008
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
August
03. aug. – 11.s.e.trin.:
10. aug. – 12.s.e.trin.:
17. aug. – 13.s.e.trin.:
20. aug. :
24. aug. – 14.s.e.trin.:
31. aug. – 15.s.e.trin:
September
07. sep. – 16.s.e.trin.:
14. sep. – 17.s.e.trin.:
21. sep. – 18.s.e.trin.:
28. sep. – 19.s.e.trin.:
Oktober
05. okt. – 20.s.e.trin.:
12. okt. – 21.s.e.trin.:
19. okt. – 22.s.e.trin.:
26. okt. – 23.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

Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 9 (Ulla Toft)
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
(musikgudstjeneste)
Bringstrup 10 (Høst)

Gyrstinge 10 (Høst. Mini-konfirmander
medvirker)
Sigersted 11.30 (Høst. Mini-konfirmander medvirker. Kirkesandwiches)
Bringstrup 9 (Jens Bøggild)
Gyrstinge 9 (én af Benløsepræsterne)

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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Ny minikonfirmandlærer ansat
Gyrstinge menighedsråd har ansat Gitte Stoltberg som ny minikonfirmanDlærer til den kommende sæson, idet vi regner med , at der
også i år er basis for et mini-konfirmandhold i Gyrstinge.
Gitte vil først i det nye skoleår tage kontakt til skolen, men det er allerede
nu muligt at melde sig til hos sognepræsten på tlf. 5761 3010, hvis I allerede
nu ved, at I er interesseret.
Tirsdag d. 2. september vil der være mini-konfirmandforældremøde
i Gyrstinge præstegård kl. 19.00. Her kan du også møde op og melde
til.
Her vil såvel jeg som Gitte være til stede og orientere såvel forældre
som børn om den kommende sæson.
I den følgende uge starter selve minikonfirmandundervisningen efter
skoletid enten mandag eller fredag. Det er gratis at deltage.
Gitte har gode pædagogiske kvalifikationer og hendes helt store
kompetence er dramatik. Dette vil givetvis komme til at præge
undervisningen.
Lisbeth Lundbech

Mini-konfirmandlærer Gitte
Stoltberg.

Bøgebladet august 2008
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Salmer til vor tid
Ofte bliver jeg spurgt om, hvorfor jeg skriver salmer, og så må jeg svare, at det
har bare udviklet sig sådan for mig. Som ungt menneske begyndte jeg at skrive
digte, hvad jeg siden altid har gjort, når jeg har haft tid og kræfter til det ved
siden af mit borgerlige arbejde i folkeskolen. Jeg har da også ind imellem udgivet
bøger med dem. Med årene blev digtene mere og mere præget af kristen tankegang
og kristne begreber, og engang i året 79 skrev jeg så det første digt, som jeg
vovede at kalde en salme. Siden har jeg vel skrevet et halvandet hundrede stykker,
hvoraf tre er med i den nye salmebog, og en del andre kan findes rundt om i
forskelligesangbøger.
Ved siden af salmedigtningen har jeg de senere år også skrevet en række digte,
der alene er beregnet til at skulle læses. De er formet som henvendelser til Gud,
bønner eller spørgsmål, og blev i forsommeren 2004 udgivet under titlen „Til
Gud“.
En journalist spurgte mig engang, om jeg nu troede, at jeg kunne skrive bedre og
smukkere salmer end Kingo og Grundtvig og de andre gamle. Det troede jeg
bestemt ikke, sagde jeg, men jeg kunne noget andet, jeg kunne skrive nutidigt,
og det var vigtigt.
Ganske vist handler salmer ikke om det dagsaktuelle. De handler om det evigt
aktuelle, om vores forhold til Gud, og det forhold ændrer sig ikke. Om der går
hundrede år, eller der går tusind år, så er Gud stadig Gud, og mennesker stadig
kun mennesker. Men vores måde at tænke og tale om vores gudsforhold på,
ændrer sig hele tiden i takt med, at vores vilkår ændrer sig. Derfor er det vigtigt,
at også salmesangen ændrer sig.
Hvis mennesker skal kunne føle sig hjemme i kirken, må i hvert fald en del af
salmerne være skrevet i deres eget nutidige sprog og afspejle den virkelighed,
det verdensbillede og den samfundsforståelse, der er deres. Det er vigtigt, at
salmesangen hele tiden fornys, så menigheden kan føle, at den er deres.
En salme er altså et stykke poesi – og ikke blot dogmatik sat på vers. Den skal
ikke belære os – det har vi prædikenen til – men skabe billeder i vore hoveder,
billeder der kan bære troen. Derfor er det ikke nok, at salmen kan få os til at
tænke over noget, den skal også kunne få os til at opleve det. Den skal engagere
vores følelsesliv og sætte vores fantasi i bevægelse, sådan som al god poesi gør,
og er den ikke i stand til det, tager vi den ikke til os, så synger vi den ikke med
hjertet.
Og så kan den for resten være aldrig så dogmatisk rigtig og from og velment.
Lars Busk Sørensen
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Morgensang for begyndere
Også i år tilbydes nogle morgenandagter nogle formiddage om efteråret. Det
drejer sig om en ganske kort gudstjeneste med morgensalme, fadervor,
trosbekendelse samt et par ord om et centralt tema.
Der vil være morgensang på følgende tider:
Bringstrup Kirke
Tirsdag d. 26. august kl. 8.10-8.30
Tirsdag d. 2. september kl. 8.10-8.30
Tirsdag d. 9. september kl. 8.10-8.30
Tirsdag d. 30. september kl. 8.10-8.30
Gyrstinge Kirke
Torsdag d. 28. august kl. 8.20-8.40
Torsdag d. 4. september kl. 8.20 – 8.40
Torsdag d. 11. september kl. 8.20 – 8.40
Torsdag d. 2. oktober kl. 8.20-8.40
*****
Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne er i år fastlagt til følgende datoer:
Søndag d. 28. september kl. 10 i Bringstrup Kirke
Søndag d. 5. oktober kl. 10. i Gyrstinge.
Ved høstgudstjenesten i Gyrstinge medvirker Gyrstinge sogns minikonfirmander.
Minikonfirmandlærer Gitte Stoltberg vil også deltage.
Søndag d. 12. oktober kl. 11.30 (OBS! tidspunkt)
Ved gudstjenesten medvirker minikonfirmanderne i Bringstrup-Sigersted sammen
med deres minikonfirmandlærer hjælpepræst Jesper Biela Christensen. Efter
gudstjenesten byder Bringstrup-Sigersted menighedsråd på lækre velsmurte kirkesandwiches i sakristiet).
Høstgudstjenesterne skal betragtes som pastoratsgudstjenester. Har du ikke
mulighed for at deltage den ene søndag, vil der være en ny mulighed en anden
søndag.
Gudstjenesterne vil ikke være ens, men bære hver sit præg, om end temaet tak
vil gå igennem dem alle som en rød tråd.
*****
Indskrevne konfirmander
Til konfirmationsforberedelsen er der indskrevet 14 til konfirmationsundervisningen i Bringstrup og 9 til konfirmationsforberedelse i Gyrstinge
Præstegård. Der er også allerede nu klarhed over konfirmationerne i 2009.
Fordelingen er således, at der vil være én konfirmation i Bringstrup d. 27. april
og 2 konfirmationer i Gyrstinge d. 10 maj.
Bøgebladet august 2008
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Temaaftener om Israel
Som optakt til vores ekskursion til Israel i efteråret 2009, arrangeres i et sæt
samarbejde mellem Søren Vester Legarth (sognepræsrt i Benløse) og Lisbeth
Lundbech (sognepræst i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge) en lang række foredrag,
som man med stort udbytte kan deltage i, hvad enten man ønsker at deltage i
ekskursionen eller ej.
Det er gratis at deltage i sogneaftenerne, hvor vi også har inviteret „fremmede“
foredragsholdere.
Brochure om studieturen til Israel fremsendes gerne.
Vi har arrangeret følgende foredragsaftener. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
28. oktober 2008 kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård
Bibelske beretninger relateret til steder i det hellige land
v./ sognepræst Lisbeth Lundbech
25. november 2008 kl. 19.30 i Benløse Præstegård
Jerusalem – en hellig by for jøder, muslimer og kristne
v../ generalsekretær Bodil F. Skjøtt
27. januar 2009 kl. 19.30 i Benløse Præstegård
„det jødiske univers“ set i lyset af „det kristne univers“
v./ sognepræst Søren Legarth
24. februar 2009 kl. 19.30 i Bringstrup kirke og menighedshus
Religiøse og politiske spændingsfelter i Israel, v.,/ dr. Teol. Kai Kjær-Hansen
24. marts 2009 kl. ? i Benløse Præstegård
Påskemåltidet.Tilmelding nødvendig, da der serveres dele af et jødisk påskemåltid.
Beskeden pris må påregnes, v. generalsekretær Bodil F. Skjøtt
September 2009 arrangeres en ekskursion til den jødiske synagoge i København.
Lidt om de „fremmede foredragsholdere“
Bodil F. Skjøtt: Cand. Teol. Er generalsekretær I Israelsmissionen. Hun har
tidligere arbejdet i Afrika og Jerusalem og været ansat i Bibelselskabet.
Kai Kjær-Hansen: Dr. Teol. Er konsulent, forfatter, redaktør af Israels
Missionens avis og formand for Israelsmissionen. Han er forfatter til en række
bøger, bl.a.Markusevangeliet- Studieudgave udgivet af Bibelselskabet.
Benløse Præstegård: Præstevej 26, 4100 Ringsted
Gyrstinge Præstegård: Gyrstinge Bygade 27, 4100 Ringsted
Menighedshuset i Bringstrup: Bringstrupvej 45, 4100 Ringsted
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Gyrstinge Præstegård - Fra præstebolig til sognets hus.
Efter pastor Emil Hansens fratrædelse som sognepræst for Gyrstinge/Kirke
-Flinterup Sogne i 1974, anbefalede et flertal af menighedsrådsmedlemmer
at Gyrstinge skulle være en del af et tre-sogns pastorat - Bringstrup Sigersted -Gyrstinge. Sognepræsten skulle bo i Bringstrup, en nyere
præstegård, med beliggenhed ca. midt i pastoratet. Biskop Kvist indstillede
dette til Kirkeministeriet.
Hvad skulle Gyrstinge Præstegård så bruges til?? Skulle den bevares i
menighedsrådsregi til gavn for beboerne? eller sælges til privat/offentlig
ejendom og dermed aflevere pengene i Roskilde Stift?
De tre menighedsråd var ikke enige. I maj måned 1975 blev en afstemning
afholdt - ledet af provst Svend-Aage Nielsen, Haslev. 14 stemte for
bevarelse, 3 imod, 2 hverken for eller imod.
Tabet af en præstebolig i sognet var klart, og derfor havde menighedsrådet
det mål, at de gode rammer hele præstegården indebærer, skulle være til
gavn for det folkelige liv og vækst.
En istandsættelse blev iværksat, konfirmandlokaler indrettet. Der startede
Tirsdagsklub, ungdomsklub, sogneaftener, K.F.D-K. Spejdere. F.D.F nåede
ikke at komme i præstegården, de havde hus på St. Bøgeskovvej. Senere
kom SFO, billardklub, dagplejemødre m.fl.
Et stort aktiv er den store præstegårdshave. Vedligeholdelse og opsyn med
den og præstegården er en del af graverens arbejde og dermed opretholdes
en fuldtidsstilling. I mange år boede præstegårdsforpagteren i halvdelen
af hovedbygningen. Nu er præstegårdsjorden forpagtet ud uden
bopælsmulighed for forpagteren.
Gyrstinge Kirke, præstegården med tilhørende jord og have repræsenterer
mange værdier, som det er en glæde at værne om.
Her ved det forestående menighedsrådsvalg må det være klart for alle - at
drift - ansvar - medbestemmelse vil overgå til anden side, hvis vi ikke i
Gyrstinge kan/vil mønstre et - menighedsråd - der løfter denne lokale
opgave - AT BEVARE DE VÆRDIER VI HAR ARVET, OG SKAL GIVE
VIDERE.
Det er mit håb, at dette tilbageblik vil give anledning til mange spørgsmål
i hverdagen og på orienteringsmødet d. 10 september i Gyrstinge
Præstegård.
Bodil Krag-Andersen.
Bøgebladet august 2008
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Efterårsudflugt til Nordsjælland
I år inviterer Gyrstinge Menighedsråd alle interesserede på en udflugt til det
skønne Nordsjællland. Turen finder sted i bus søndag den 21. september med
start fra Gyrstinge Præstegård kl. 10.30
Vi skal køre mod Roskilde og op langs Roskilde Fjord med første stop i Ølstykke,
hvor vi skal besøge Udlejre Kirke / kirkekomplex. Kirken, der er ny og meget
anderledes, blev indviet 24. november 1991. Den er udført i basilikaform ligesom
Roms tidligste kirker, og keramikeren Allan Hytholm er mester for dåbsfad,
dåbskande, alterstager m.m.
Efter indtagelse af de af Gyrstinge Menighedsråds medbragte sandwich og
drikkevarer kører vi videre til Esrum Kloster. Udover selve klostret, er der den
gamle møllegård, klosterhaven med de gamle lægeurter, hvis anvendelse man
kan se på det lille klosterapotek, og så den dejlige park beliggende ned til Esrum
Sø. Kl. 15.00 drikker vi kaffe med hjemmebag et sted på Klostrets område.
Og så skal vi videre til den tidligere Sorøborger maleren Peter Christoffersen,
som bor lige i nærheden, for at se på nogle af hans arbejder.
Sidst, men ikke mindst, finder vi et sted, hvor vi skal spise til aften, inden bussen
igen sætter kursen mod Gyrstinge Præstegård. Vi tilstræber at være tilbage ved
Gyrstinge Præstegård ca. kl. 20.00.
Pris for turen bliver kr. 125,00 – drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Kurt Jensen på tlf. 57 80 93 25 senest fredag den 12. september.
Menighedsrådet
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
I år tilbyder GIF følgende gymnastikhold:
De fleste af vores trænere er velvillige forældre og motionsglade folk i
lokalområdet. Vi har fået mange trænere i år allerede, men vi mangler
trænere til et rytme/hip-hop-hold, så sidder du med en lille træner gemt i
maven, må du meget gerne melde dig – det ville glæde en flok hoppende
børn!
Spilopperne onsdag kl. 15.30-16.30
Trænere: Hanne, Mette, Inge og
Julie (opstart uge 36). Børn i alderen 3-5 år (Smutter og Mejser)
Krudtuglerne torsdag kl. 15-16 Trænere: Janne og Lene (opstart når
fodboldsæs. slutter). Ældste børn i børnehaven (Spætterne) og
børnehaveklasse
De seje springere 1 mandag kl. 16-17 Trænere: Kim og Linda (opstart
når fodboldsæs. slutter). Begyndere, der ikke tidligere har gået til
springgymnastik. Tilbuddet gælder for alle børn i alderen 1.-4. kl.
De seje springere 2 mandag kl. 17-18 Trænere: Kim og Linda (opstart
når fodboldsæs. slutter). Øvede, der før har gået til springgymnastik.
Tilbuddet gælder for børn i alderen 1.-4. kl.
Bold og spring onsdag kl. 17-18 Træner: Lone (opstart når fodboldsæs.
slutter). 4.-7. kl.
Motionspigerne onsdag kl. 19-20 Træner: Lone (opstart uge 36)
Alle der har lyst til motion
Aerobic/step ugedagen kommer Træner: Sus (opstart uge 36)
senere, og det er kl. 19-20
Har du lyst til at være træner eller har du spørgsmål til holdene, kan jeg
kontaktes på 5786 6030. Vi glæder os til en ny sæson.
Lene Paaske (GIF)
Bøgebladet august 2008
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Sommersjov sommerskole i Gyrstinge
Idrætsforeningen havde i samarbejde med Ringsted kommune arrangeret
Sommerskole. Fire dage i uge 29 fik 30 børn i SFO-1 alderen mulighed
for at stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene.
Det var et meget afvekslende program hver dag fra 9.00-15.00 og alle
børn - og voksne - fik brugt en masse energi. Vejret var med os – ikke for
varmt og heller ingen regn!
Der blev tilbudt kidsvolley, hiphop, springgymnastik, fodbold,
agility, ridning, “fodgolf“, rundbold og mange andre sjove ting.
I pauserne blev der serveret lidt
frugt og brød, hvilket var tiltrængt
hos mange efter flere timer med
aktivitet.
Hoppeborgen var en kæmpesucces og her blev sprunget og
hoppet – det er helt utroligt at se,
hvor meget energi børn kan
indeholde!
Tak til alle de glade børn, som var
med til at gøre ugen SJOV og tak
til alle de frivillige forældre og
hjælpere, som hver især stillede op
med en eller flere aktive dage i
Gyrstinge.
Ugen må betragtes som en succes og vi håber idrætsforeningen får
mulighed for at gentage arrangementet igen til næste sommer. I denne
forbindelse hører vi gerne fra forældre eller andre frivillige, som har lyst
til at bidrage med en eller flere arbejdsdage.
JG
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Kildeskolen/SFO skriver
Sponsergaver til skolefesten.
Hermed vil personalet i SFO gerne bringe en STOR TAK til vores
sponsorer, der bidrog med flotte gaver til det amerikanske lotteri til
skolefesten.
Følgende var repræsenteret: Midtsjællands planteskole, New Hair v/ Mette
Andersen, Spanske krukker og skulpturer „Maltvedgården“, Gyrstinge IF,
Gyrstinge Mølle, Lokalrådet, Bog & Idé „Flensborg“, Krogagergård v/
Bjarne Krog, Tømrer og snedkermester Bjarne Beck, Menighedsrådet,
Julestuen v/Inge Krag-Andersen, Kindholms bindingsværk v/Heidi
Kindholm Johansen, Sportsmaster, Sydbank, Gyrstinge vandværk, Tømrer
Thomsen v/Martin Thomsen, SBM v/Thomas Hansen, Emde Design v/
Dorethe Emde, Marianne C „Grønnebækgård“. Samt to anonyme som selv
ved hvem de er.
Kisser, souschef i SFO og børnehave.
*****
Arbejdslørdag på Kildeskolen.
Ligeledes vil personalet gerne bringe en STOR TAK til de forældre, der
deltog i arbejdslørdagen den 14. juni. Vi er meget glade for alle de ting I
nåede.
Kisser, souschef i SFO og børnehave.
*****

Mere sommersjov.

Bøgebladet august 2008
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Endnu mere sommersjov!
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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 august 2008

23

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)

Bøgebladet august 2008

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 august 2008
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Kalender
August

28.

Bøgebladet udkommer
Kildeskolen starter nyt skoleår, kl. 9.00
Kildeskolens børnehaveklasse starter i skole
Offentligt menighedsrådsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00
Morgensang for begyndere, Gyrstinge Kirke, kl. 8.20

September
02.
04.
06.
09.
10.
11.
21.
23.

Mini-konfirmandforældremøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00
Morgensang for begyndere, Gyrstinge Kirke, kl. 8.20
Tour de Gyrstinge 2008, Sponsorcykelløb, arr. Landsbyhuset
Tirs.klub: Sensommerfest på Gyrstinge Skovkro
Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2008
Morgensang for begyndere, Gyrstinge Kirke, kl. 8.20
Sogneudflugt til Esrum Kloster, kl. 10.30
Deadline, Bøgebladet

11.
12.

Oktober
02.
05.
07.
13.-17.
14.
21.
28.

Bøgebladet udkommer
Morgensang for begyndere, Gyrstinge Kirke, kl. 8.20
Høstgudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
Tirs.klub: Ejner Thaysen, „Syv sure mænd“ fortæller
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub: Div. hygge
Tirs.klub: Div. hygge
Tirs.klub: Div. hygge

November
04.
11.
18.
25.

Tirs.klub: Div. hygge
Tirs.klub: Div. hygge
Tirs.klub: Div. hygge
Tirs.klub: Div. hygge

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