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Bente Andersen, Gyrstinge Bygade 45 C

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver Kirsten Kristensen 22 43 64 62
Kirkeværge Menighedsrådet
Frivillig medarb. Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31, Fj.(red)57 84 50 25
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Lokalrådet skriver
Selv om vi endnu oplever enkelte lune dage, så må vi nok erkende, at
efteråret er over os. Derfor inviterer Lokalrådet til Løvfaldsfest i
forsamlingshuset fredag den 10. oktober kl. 18. Vi lægger ud med middag,
og så er der mulighed for at svinge sig til tonerne af gammeldags
dansemusik spillet af Max Brøndtoft og hans kammerater. Tilmelding kan
ske til Vera på 3255 0029 eller på lokalraadet@gyrstinge.dk. Prisen er
100 kr. pr. person. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil komme og få
en hyggelig aften.

Som nævnt i forrige Bøgeblad, så mangler vi ofte hænder til
enkeltarrangementer i byen. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, som har
lyst til det, til at ringe eller skrive til mig, så vi kan lave en liste over
hjælpere, som vi kan trække på. Vi har fuld forståelse for, at man ikke har
tid til at involvere sig i alt, men rigtig mange vil meget gerne give en hånd
med en gang imellem. Ofte får vi det bare først at vide efter arrangementet,
og det er lidt ærgerligt, for vi har altid brug for flere hjælpere. F.eks. kunne
vi godt bruge nogle til at dække op til ovennævnte arrangement, så hvis
du synes, det kunne være sjovt at være med, er det bare at gribe telefonen
og ringe til mig.

Den 10. september holdt Landsbyforeningerne i Ringsted kommune et
temamøde om skoler i Kildeskolens fællesrum. Ca. 75 var mødt op til
denne spændende debataften, som blev skudt i gang med indlæg fra
professor ved Danmarks Pædagogoske Universitet Niels Egelund og
Roskilde Stifts nye biskop Peter Fischer Møller. Der var bestemt ikke
enighed mellem de to herrer og i den efterfølgende debat blev det også
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Lokalrådet skriver - fortsat
klart, at især Niels Egelund havde modstandere blandt de fremmødte. Som
ventet var der en vis ængstelse omkring de små landsbyskolers fremtid,
men borgmesteren, Niels Ulrich Hermansen, kunne berolige med, at der
ikke umiddelbart er planer om skolelukninger i kommunen. Så må man
bare håbe, at det holder, for uden skole er der nok ikke store chancer for,
at vi vil være i stand til at tiltrække nye beboere til lokalområdet, og det er
tvingende nødvendigt for at bevare de landsbyer, som vi holder af.
I forbindelse med en god skole skal der helst være en sikker skolevej, så
børnene kan færdes uden risiko for at blive kørt ned. Det har derfor i
mange år været Lokalrådets ønske at få anlagt en sti mellem Høvestensvej
og Hedemosen, så børnene fra Ørslevvester kan cykle sikkert til
Kildeskolen. Det har imidlertid været svært at komme igennem med, men
vi arbejder stadig på sagen. Vi mener jo, at det er væsentligt, at børnene
får rørt sig så meget som muligt og under så trygge rammer som muligt.
Vi håber derfor på et snarligt gennembrud i sagen.

Onsdag den 24. september mødtes ti forventningsfulde mennesker til den
første koraften i Gyrstinge. Det blev en både lærerig og hyggelig aften,
hvor vi fik sunget både en-, to- og trestemmigt. Skulle der nu sidde nogen
derude, som kunne tænke sig at være med, er det ikke for sent. Det er bare
at gå ind på LOF’s hjemmeside eller ringe til LOF og så møde op på
onsdag kl. 19 i Kildeskolens fællesrum. Jo flere, jo bedre.
Til sidst vil jeg gerne opfordre til, at man henvender sig til Lokalrådet,
hvis der er noget, man gerne vil arrangere i byen. Vi har mulighed for at
søge om penge fra de udviklingsmidler til landområderne, som Ringsted
kommune har stillet til rådighed, så hvis der er forslag til arrangementer,
som kan komme hele området til gavn, så kom frem med det, så ser vi på
det.

Vera Mortensen
Formand for Lokalrådet
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Løvfaldsfest

med gammeldags dans
Fredag den 10. oktober kl. 18

inviterer Lokalrådet

til Løvfaldsfest i

Gyrstinge Forsamlingshus.

Max og hans venner spiller op til dans.

Tilmelding kan ske til
Vera på tlf. 3255 0029

eller på lokalrådet@gyrstinge.dk
senest fredag den 3. oktober.

Prisen er 100 kr. pr. person og inkluderer middag med
efterfølgende kaffe og kage.
Øl, vand og vin kan købes.
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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er rykket (endnu) nærmere
Lørdag d. 6. sept. var en meget fin dag for Landsbyhuset. Både selve
cykelløbet og det efterfølgende arrangement var utroligt vellykket. Ud
over det dagen gav socialt og økonomisk for det lokale fællesskab, er der
ingen tvivl om, at vores årelange, stædige indsats for sagen gør indtryk
uden for sognets grænser. Det ser således i skrivende stund ud til, at vi
slap gennem de kommunale budgetforhandlinger uden skrammer, så
byggeriet kan begynde i løbet af sommeren 2009.

Tour de Gyrstinge 2008.
De lidt større stjerner -
klar til start!

Det er stadig usikkert, om vi får det store eller det lille projekt. Det afhænger
af svaret på flere fondsansøgninger. Mest afgørende er det, om Lokale- og
Anlægsfonden (LOA) vil støtte Landsbyhuset - og med hvor stort et beløb.
Vi har grund til at være behersket optimistiske. I øjeblikket er vi ved at få
udarbejdet et nyt skitseprojekt for ‘den store udgave’ af huset. Hvis LOA
ser positivt på dette, skal vi have udarbejdet et forprojekt, inden de tager
endelig stilling. Vi kan forvente endeligt svar ca. 1. marts. På samme
tidspunkt kan vi have indhentet entreprenør-tilbud på baggrund af
forprojektet. Hvis LOA så siger ja, skal der udarbejdes et endeligt projekt
inden byggestart i løbet af sommeren.
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Landsbyhuset skriver - fortsat

Hvis LOA siger nej, har vi stadig penge til en hal med omklædningsrum,
og så skal vi da også glæde os over det. Men så bliver det uden det væld af
aktiviteter, der kunne rummes i et hus med motionscenter, forsamlingshus,
mødelokale/kontor, og landsbyvandrehjem.

Der er måske stadig nogle der mener, at vi for længe siden skulle have
bygget en ganske almindelig, skrabet hal. Det kunne vi måske også have
klaret, men vi ville ikke have haft råd til at drive hallen. Et fornuftigt
driftsregnskab for en hal kræver offentligt tilskud, og det har vi først kunnet
få kommunen med på fra næste år. Samtidig er vi mange der mener, at det
har været værd at slå et slag for et hus, det kan rumme meget mere end
idræt, og da dette altså ikke har forsinket projektet, kan ingen vel være
utilfredse med det. Nu må vi så se, hvad der kommer ud af anstrengelserne.
Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret. Læs i øvrigt mere om
projektet på vores hjemmeside www.landsbyhuset-gyrstinge.dk.

Venlig hilsen
Jens Andersen

Bestyrelsen for Landsbyhuset.

Tour de Gyrstinge 2008.
Spisning i teltet på plænen
foran Kildeskolen.

Se flere billeder fra dagen på side 22 - og på Landsbyhusets hjemmeside.
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Kildeskolen skriver
Sommeren er nu gået på hæld og et nyt skoleår på Kildeskolen er nu i fuld
gang.

Et skoleår som vi er mange, der har glædet os rigtig meget til, idet personalet
på skolen i løbet af foråret havde fået en rigtig god idé. Vi ville gerne
udvide vores traditionelle morgensamling gennem mange år til også at
omfatte motion og læsning.
Børnene begynder derfor hver dag med at have morgensamling, hvor vi
synger nogle sange samt giver forskellige beskeder til hinanden. Klasserne
bestemmer på skift hvilke sange der skal synges, efter morgensamling går
vi alle ud og dyrker motion. Eleverne er blandet på tværs af klasser, så de
på den måde også får mulighed for at være sammen med elever, som de
ikke går i klasse med. Efter 20 minutters motion går eleverne ind og læser
i 20 minutter. Her er eleverne også delt på tværs af klasser, men her er de
delt i forhold til deres læseniveau. Med vores nye morgenmodul håber vi,
at eleverne oplever, at deres kondition bliver bedre, koncentrationsevnen
større og læseniveauet højere, samtidigt håber vi også, at eleverne får en
god, sjov og positiv start på dagen, som kan være medvirkende til at gøre
skoledagen endnu bedre for alle.

I dette skoleår har vi ligeledes valgt at have fokus på udendørs læringsmiljø.
Vi er så heldige, at skolen er placeret i et „ naturligt smørhul“, hvilket vi
vil benytte os af. Vores erfaring viser os, at traditionelle klasselokaler og
den undervisningsform de appellerer til, kun giver de bedste
udviklingsmuligheder for en del af børnene. Der er en forventning om, at
læring i andre omgivelser bedre kan tilgodese flere af børnenes udvikling
og udbytte af aktiviteterne.

Med de nye initiativer på skolen håber vi, at eleverne bliver gladere for
skolen og samtidigt får en bedre undervisning, samtidigt håber vi også, at
I som borgere i området oplever, at der sker noget på skolen, når vi flytter
undervisningen udenfor.

Vibeke Havre
skoleleder
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Skotsk whisky aften.
Så gør vi det igen.

   Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en
whiskysmagning, fredag d. 23. januar 2009 kl. 19.30 i Gyrstinge

Forsamlingshus.

Det er så blevet til den 5. gang vi holder whiskyaften i Gyrstinge.
Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt
afbud til de tidligere aftener pga. mange ting, så er jeg nu så tidligt ude,
at alle har en chance for at planlægge datoen. 
Samtidig er det begrænset, hvor mange der kan deltage, så tilmeldingerne
bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet.

Jeg er begyndt at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men vi kan holde den samme pris som sidst, nemlig 200 kr.
for deltagelsen i arrangementet.
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand
og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt
røget over mosetørv. Men som lovet på den sidste aften, så vil der også
blive præsenteret en „udenlandsk“ single malt.
 
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
 
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der ikke rygeforbud til dette arrangement,
der tages selvfølgelig hensyn, men når først de røgede whiskys er i glasset
så!...

 Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn.
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  Menighedsrådet skriver

Menighedsrådsvalg i Gyrstinge sogn 2008
Det var et velbesøgt orienterings- og opstillingsmøde onsdag den 10.
september, hvor ca. 20 var mødt op.

Efter orienteringsmødet blev der opstillet en liste med 5 kandidater til det
nye menighedsråd.

Hvis ikke der kommer flere lister inden 30. september, er disse 5 personer
valgt til det nye menighedsråd fra første søndag i advent 2008.

Kandidater er:
Tina Kristensen
Grethe Larsen
Kurt Jensen
Jan Karsberg
Jens Vejbæk

På valgbestyrelsens vegne
Kurt Jensen
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Din

Kirke

       

Hr. Stubkjær fortæller om Udlejre kirkes tilblivelse og indretning.
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Oktober
05. – 20.s.e.trin.: Gyrstinge 10 (Høst, mini-konfirmander

medvirker)
12. – 21.s.e.trin.: Sigersted 11.30 (Høst, Minikonfirman-

der  medvirker.  Kirkesandwiches)
19. – 22.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Jens Bøggild)
26. – 23.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (én af Benløsepræsterne)

November
02. – Alle helgens dag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

(minikonfirmander medvirker i Gyrstinge)
09. – 25.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
16. – 26.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
23. – Sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 (Ulla Toft)
30. – 1.s.i advent: Bringstrup 10.30 - Gyrstinge 15

(familiegudstjeneste – minikonfirmander
medvirker)

December
07. – 2. s. i advent: Gyrstinge 10.30 -

Bringstrup 16.00 (familiegudstjeneste
under medvirken af minikonfirmander)

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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Sensommerudflugten 2008
Det er mit indtryk, at de 38 deltagere i sensommerudflugten havde nogle
gode oplevelser. Det var i hvert fald hvad jeg hørte gang på gang. Vejret
var også med os, idet solen skinnede det meste af dagen. Det var en lang
dag med et måske lidt for stramt tidsskema, men så var der til gengæld
ingen, der fik tid til at kede sig. Det var også venligt af Udlejre Kirke at
stille deres faciliteter til rådigheds for vores indtagelse af frokosten. Det
er vi meget taknemmelige for.

GM

Haven foran
klostret med de
gamle lægeurter.

Esrum Kloster med
kirke, som det
oprindeligt har set
ud.
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Døbefonden i Udlejre Kirke
med det keramiske dåbsfad
lavet af Allan Hytholt.

*****

Sogneaften i Gyrstinge Præstegård
Som optakt til vores ekskursion til Israel i efteråret 2009 arrangeres i et
tæt samarbejde mellem sognepræst Søren Legarth (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.
Den første sogneaften bliver i:

Gyrstinge Præstegård tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30

Arrangementet i Gyrstinge er det første i rækken og foredragsrækken
indledes ved at Lisbeth Lundbech holder et lysbilledforedrag. Vi skal se
lysbilleder fra forskellige steder i det hellige land og i tilknytning til disse
lysbilleder vil Lisbeth fortælle nogle af de bibelske beretninger, der knytter
sig til disse steder – en lang række fortællinger, som ganske givet vil være
kendte og elskede. Den første aften vil vi kun bevæge os i fortællingens
univers. På andre aftener vil andre temaer blive berørt bl.a. ved fremmede
foredragsholdere, men også ved sognepræsten i Benløse, Søren Legarth.
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- men den 28. oktober  gælder det altså fortællingen med tilhørende
lysbilleder. Vi skal til Det døde Hav, vi skal til Nazareth, vi skal til
Genezareth sø, vi skal til Jeriko, Jordanfloden, Jerusalem o.s.v.
Af tidsmæssige grunde er der naturligvis kun tale om et skønsomt udvalg
af fortællinger, men det er også nødvendigt at være realistisk.
Der vil blive serveret kaffe med hjemmebagt kage og vi glæder os.

Lisbeth Lundbech og Søren Vester Legarth

*****
Af Gyrstinge kirkes kalender
5. oktober kl. 10.00: Høstgudstjeneste (under medvirken af
minikonfirmander)
Nogle af minikonfirmanderne vil medvirke her med bibelsk drama m.v..
Kirken vil naturligvis være smukt pyntet og vi vil synge mange af vore
elskede salmer. Ordet „tak“ spiller en stor rolle ved en høstgudstjeneste
og mon ikke de fleste mennesker har noget, de gerne vil takke for.

28. oktober kl. 19.30: Israelsaften i Gyrstinge Præstegård. Se omtale
ovenfor.

2. november kl. 10.30: Alle Helgengudstjeneste (medvirken af
minikonfirmander)
Endnu flere minikonfirmander vil medvirke til Alle Helgen på forskellig
vis. Gitte Stoltberg har skrevet et stykke, som minikonfirmanderne vil
opføre. Der vil også være andre indslag.
Ved en Alle-Helgengudstjeneste mindes vi vore afdøde. Det er en smuk
gudstjeneste med mange levende lys, hvor vi bl.a. vil oplæse navnene på
og mindes dem, der er døde i årets løb.

26. november kl. 16-18: Konfirmandekskursion til Roskilde.
Konfirmanderne skal opklare de kryptiske tegn i Dom Kirke Mysteriet.
De kryptiske tegn viser sig at være en kode, der giver spor på vejen til
universets største skat. Der bliver tale om en stemningsfuld og
nervepirrende skattejagt rundt i hele kirken efter den hellige kalk. Og uden
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at sige for meget, kan jeg godt sige, at det inkluderer mord, historisk indsigt,
gudstjeneste med nadver og salmer, SMS-bønner og et spektakulært
lysshow. Og lige for en god ordens skyld, der er mening med, at det hedder
Dom Kirke Mysteriet og ikke Domkirkemysteriet.

30. november kl. 15.00:  1. s. i advent (familiegudstjeneste i Gyrstinge).
Også her vil minikonfirmanderne medvirke og vi glæder os til at se familier
fra nær og fjern, som ønsker at tage hul på julemåneden på denne måde.
Efter gudstjenesten tændes juletræet i skolegården m.v. For
minikonfirmanderne og deres familie vil der også til allersidst være et
festligt pizzaarrangement med sodavand og diplomoverrækkelse.
Minikonfirmandsæsonen er slut og vi glæder os til at se nogle af jer igen
samt nogle nye næste efterår.

11. december kl. 10.30: juleafslutning for børnehavebørn og
dagplejebørn m.v.
Her er et arrangement for de allermindste. Gudstjenesten er tilrettelagt for
de 3-5-årige og vi vil pynte vores lille juletræ, medens juleevangeliet
fortælles. Vi skal høre, hvad stjernen betyder, glaskuglen betyder, hjertet
betyder, lyset betyder o.s.v. Vi vil også danse omkring vores lille evangelie-
jule-træ i en kæmpe kæde, der plejer at nå helt ned til orgelet. Når man er
glad, danser man. Det plejer at være rigtig rart og jeg ved, at såvel
Kildeskolens børnehave som Skovbørnehaven og dagplejemødrene
deltager. Der plejer at være ca. 70 småbørn.
Gudstjenesten er åben for alle – også selv om man ikke går i nogle af disse
institutioner.

Sognepræst Lisbeth Lundbech
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Lejlighedskristne
Den amerikanske sociolog Phil Zuckerman har opholdt sig halvandet år i
Danmark. Han har ført utallige samtaler med os danskere om Gud. Han
har gjort Jan Lindhardts billede med skrabeloddet til skamme, for uanset
hvor meget han skrabede, så fandt han ikke nogen tro på Gud og hans søn,
himmel og helvede, frelse og fortabelse. Han fandt noget andet. En
„somethingism“, en tro på, at der er noget. Spørgsmålet er bare hvad?
Signalementet svarer til mine egne erfaringer som præst. Vi danskere er
glade for vores folkekirke. Det forklarer det høje medlemstal. Men vi er
lejlighedskristne. Vi kommer der kun, når vi har brug for det. Rigtig mange
ved meget lidt om kirke og kristendom. Og folk er ikke bare blufærdige
omkring det, de tror på, de mangler også et sprog for det religiøse.
Derfor er det helt fantastisk, at konfirmationen er så stort et hit. Lige nu
kommer de unge blæsende ind i kirkerummet som en frisk vind. De
kritiserer, de laver om, de lufter ud. I otte af årets måneder gør de kirken
til et usikkert sted at være. Det er godt. Da jeg var præst i Luxembourg, og
de danske unge gik til præst dér præcis som her, ja så havde min hollandske
kollega ingen, den tyske præst var altid på jagt efter nogen, og den engelske
præst havde et år kun to, en på 34 og en på 70. Og konfirmationen hos os
er ikke bare en bevidstløs tradition og et tomt ritual. Den er også et
dannelsesprojekt.
I 2007 blev 50.452 unge konfirmeret i Danmark. Roskilde Stift lavede en
stor undersøgelse blandt stiftets konfirmander. På spørgsmålet om, hvad
der var det vigtigste, svarede kun 8 % og overvejende drenge, at det var
gaverne og festen. For 92% af de adspurgte var troen på Gud det afgørende.
Jeg spørger mig selv, om ikke Phil Zuckerman vil få nogle andre svar,
hvis han vender tilbage og laver en ny undersøgelse om 10, 20 år. Måske
hans bog „Samfund uden Gud“ vil få en ny titel.
Der er nemlig sket noget på de 23 år, jeg har været præst. I 1985 var
kirken næsten død, den skulle altid forsvare sig selv og fare med lempe. I
dag taler vi præster frejdigt om Gud og det, vi tror på. Og konfirmanderne
lader sig ikke nøje med eventyr og videoer. De vil gerne tages alvorligt.
De vil gerne, at vi tager deres tro alvorligt. De vil gerne vide mere om Gud
og kirke og kristendom.

Helle Poulsen
Ovenstående artikel er hentet fra Stiftsbladet.
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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

Et knus

Er fuldt ud økologisk forsvarligt, nedbryder intet miljø.

Er energibesparende, sparer på andre varme ressourcer.

Kræver ikke speciel opbevaring.

Kan transporteres toldfrit.

Forlanger intet særligt sted at udfolde sig.

Et hvert sted fra en tilfældig trappeten til et
bestyrelseskonferencerum eller fra en kirkeportal til en
fodboldbane vil være velegnet til et kærligt knus.

Gør gode dage bedre og gør umulige dage mulige.

Giver en fornemmelse af fællesskab og fylder de
tomme minutter i livet.

Og knuset bliver ved med at gavne os, længe efter
at knuset er ophørt.
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Idrætsforeningen skriver
Gyrstinge Idrætsforening - Mixvolley for voksne
Der er startet mix volleyball igen. Træning er også i år om torsdagen kl.
19.45 til 21.45 i Vigerstedhallen. Vi er ikke så mange endnu så du er meget
velkommen. Vi er nogle der kører fra Gyrstinge så har du problemer med
transport så kontakt Lars på 5784 4949 eller 4214 0203.

*****

Gyrstinge Idrætsforening - Badminton
Der er igen i år mulighed for at spille badminton i Kildeskolens
gymnastiksal. Der er mange ledige tider, hvis du er interesseret. Du kan
booke for den kommende sæson hos: Inge Krag-Andersen tlf. 5784 5018.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Gyrstinge Idrætsforening - Træningstider for vintersæsonen 2008/2009.
Vi har planlagt følgende hold til den kommende vintersæson 08/09:

Spillopperne. Holdet er lukket for tilmelding!
Børn i alderen 3-5 år (Smutter og Mejser) hver onsdag kl. 15.30-16.30
Instruktører: Hanne, Mette, Inge og Julie
Er startet.

Krudtuglerne
Børn i alderen 6-7 år (Spætter og bh.kl.) hver torsdag kl. 15.00-16.00
Instruktører: Lene og Janne
Starter 2. oktober

De seje springere 1 - begyndere der ikke har gået til springgymnastik.
Elever fra 1.-4. kl. hver mandag kl. 16.00-17.00
Instruktører: Kim og Linda
Starter 29. september

De seje springere 2 - øvede der har gået til springgymnastik før.
Elever fra 1.-4. kl. hver mandag kl. 17.00-18.00
Instruktører: Kim og Linda
Starter 29. september

Boldspil og let spring
Elever fra 4.-7. klasse hver onsdag kl. 17.00-18.00
Instruktører: Lone og Laila
Starter når fodbolden slutter
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Motionsdamer
Friske piger og damer i alle aldre. Hver onsdag kl. 19.00-20.00
Instruktør: Lone
Er startet - bare mød op

Aerobic/step
Aerobic for piger og damer. Hver tirsdag kl. 19.00-20.30
Instuktør: Sus
Starter i uge 41

Vi glæder os til at se jer.
GIF

*****

Skovløb og stavgang
Er du mere til frisk luft og godt selskab? Så kom og gå eller løb sammen
med os andre i St. Bøgeskov. Vi mødes hver søndag morgen kl. 9. på
parkeringspladsen i skoven ved Skovbørnehaven. Vi går eller løber en
times tid i skoven inden vi atter vender næsen hjemad til weekendens
sysler.

Vores gå- og løbeniveauer er meget forskellige, men ideen er, at vi følges
ad så ingen skal slæbe sig alene hjem. Nogle gange er der desuden en
gruppe, der først går en halv time, og derefter løber resten af vejen hjem.
Så kom og vær med og oplev det smukke efterår på nærmeste hold!

Skovløberne
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Tour de Gyrstinge 2008

De kommende stjerner klar til start.

De „kvikke“ tællepiger!

Voksenløb klar til start - anført af
borgmesteren og Tulle Olsen.

Og så et velfortjent måltid mad!
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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. 5115 5921

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
     www.gorslev.dk

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

Idealhuset
Projektering, tilsyn,

tømrer- og snedkerarbejde
Jørn P. Rasmussen

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

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
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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.krogagergard.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 Inge Krag-Andersen

på tlf. 5784 5018
såfremt du vil leje teltet

Line Ajander
Klinik for fodterapi

Benløsecentret
Benløseparken 2, Ringsted

tlf. 2284 5018



26

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

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

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
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Kalender
Oktober

Bøgebladet udkommer
02. Morgensang for begyndere, Gyrstinge Kirke, kl. 8.20
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, hver søndag kl. 9

Høstgudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
Fodboldafslutning, GIF, Kildeskolens baner kl. 14.30

06. Bogbussen holder ved Spar, hver mandag kl. 14.30-15.15
07. Tirs.klub: Ejner Thaysen, „Syv sure mænd“ fortæller
08. Korsang i Gyrstinge, LOF, Kildeskolen, hver onsdag kl. 19.00-21.00
10. Løvfaldsfest, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 18.00
13.-17. Efterårsferie, Kildeskolen
14. Tirs.klub: Div. hygge
21. Tirs.klub: Div. hygge
28. Tirs.klub: Div. hygge

Israelaften, Gyrstinge Prsætegård, kl. 19.30

November
02. Alle Helgens gudstjeneste m. minikonfirmander, kl. 10.30
04. Tirs.klub: Div. hygge
11. Tirs.klub: Div. hygge
18. Tirs.klub: Div. hygge
23. Deadline Bøgeblad
25. Tirs.klub: Div. hygge
26. Konfirmandekskursion til Roskilde, kl. 16.00-18.00
30. Familiegudstjeneste m. minikonfirmander, kl. 15.00.

Efterfølgende tændes byens juletræ, ca. kl. 16.00

December
Bøgebladet udkommer

01. Tirs.klub: Div. hygge
09. Tirs.klub: Div. hygge
11. Julegudstjeneste, børnehaverne og dagplejen, kl. 10.30

Januar
23. Whiskyaften, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 19.30

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


