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Lokalrådet skriver
Lokalrådets opgave er primært at fungere som bindeled mellem Gyrstinge-Ørslevvesters
borgere og Ringsted kommune. Det vil sige, at beboere, som har et eller andet problem, de
ønsker hjælp til at få løst, kan komme til lokalrådet, som så vil fremlægge problemet for enten
Landdistriktsudvalget eller et af de andre af Byrådet nedsatte udvalg. Det vil vi også gøre i
forbindelse med det længe nærede ønske om anlæggelse af en sti mellem Ørslevvester og
Gyrstinge. En sti er altafgørende for skolebørnenes sikkerhed, når de, som mange af os ønsker,
skal cykle til og fra skole. Det har dog vist sig at være sværere end som så at få alles accept af
en sådan stiføring. Vi arbejder dog stadig videre med projektet og er fulde af håb om, at det
nok skal lykkes en dag. I øvrigt vil jeg lige benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden
på den debat, som er startet på www.gyrstinge.dk, hvor det er muligt at komme med sin mening
om stiprojektet. Dette stiprojekt er ikke det eneste, vi kunne tænke os at få gennemført, og det
er derfor også glædeligt, at der i den nye kommuneplan lægges vægt på netop stier og
muligheden for at kunne bevæge sig i naturen.
Det er nu over 1 år siden, Gyrstinge fik sin dagligvarebutik tilbage. Det har været til stor
glæde for rigtig mange, og Tayfun er meget glad for at være i byen. Der har været mange ting,
som også Tayfun har måttet lære, men nu føler han, at der er ved at komme styr på det at drive
forretning i et lille samfund som vores. Der har været forskellige problemer med leverancerne,
hvilket fik Tayfun til at overveje sit tilhørsforhold til SPAR, men det vil være for bekosteligt
at bryde kontrakten med SPAR nu, så fra og med uge 51 vil det igen være en rigtig SPAR med
de tilbud, som vil være at finde i de omdelte reklamer. Tayfun beder dog om forståelse for, at
han først får leveret varer om tirsdagen, så ugens tilbud vil ofte først være at finde i forretningen
i løbet af tirsdagen. Han vil i december forsøge sig med at udvide åbningstiden til kl. 19 på
hverdage, idet en del kunder efterspørger dette. Samtidig gør han opmærksom på, at man bare
skal spørge, hvis der er noget, der mangler i butikken, og han vil efter bedste evne forsøge at
levere varen. Det vil fremover også være muligt at få bragt varer hjem et par gange om ugen,
så hvis der er nogen, der har behov for det, så er det bare at tage en snak med Tayfun eller hans
bror i butikken.
I skrivende stund er vi i Lokalrådet sammen med Menighedsrådet ved at planlægge det
efterhånden traditionelle adventsarrangement, med familiegudstjenenste og efterfølgende
juletræstænding foran Kildeskolen. Træet vil blive hentet af børnehaveklassen og et par
repræsentanter fra Lokalrådet og efterfølgende stillet op på plænen foran skolen. Søndag den
30.11., som jo er første søndag i advent, tændes træet efter familiegudstjenesten og så går vi
over i præstegården og får en kop kaffe med æbleskiver. Forhåbentlig kommer der lige så
mange som sidste år. Første søndag i advent markerer jo også starten på et nyt kirkeår og i år
betyder det, at vi kan byde velkommen til et nyt Menighedsråd. Vi vil derfor gerne benytte
lejligheden til at takke det gamle Menighedsråd for godt samarbejde i de forløbne år. Lokalrådet
har altid mødt stor velvilje fra Menighedsrådets side, når der f.eks. har været brug for lokaler
o. lign. Vi håber selvfølgelig, at det kan fortsætte i mange år fremover.
De to råd har i øvrigt planlagt en aften med højskolesangbogen i slutningen af januar, så hold
øje med opslag i butikken og på skolen efter jul, hvor dato og program ligger helt fast.
Vera Mortensen, Lokalrådet
Bøgebladet december 2008
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Landsbyhuset skriver
Nyt om Landsbyhuset
Vores arkitektfirma, CEBRA, har nu udarbejdet et nyt skitseprojekt, der
viser det Landsbyhus, vi arbejder på at få opført. I kan se en
udendørstegning på næste side og flere på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk.
Om det ender med at blive dette eller et mindre projekt vi får opført
afhænger af, om det lykkes at samle fondsmidler nok til at dække de
samlede udgifter på 16,49 mio. kr. Under alle omstændigheder forventer
vi at stikke spaden i jorden sommeren 2009.
Med hensyn til fondsmidler ser det sådan ud: Vi har gode chancer for at få
penge via den lokale LAG-gruppen (EU midler) og fra TRYG-fonden.
Det helt afgørende er, om Lokale- og Anlægsfonden (LOA) vil støtte
Landsbyhuset. Vi har haft kontakt med LOA i mange år efterhånden, men
vi har aldrig før haft så god en dialog med dem, som vi har nu. De viser
interesse for projektet, blandt andet har de bedt om et møde i Gyrstinge d.
27.11., så de kan se nærmere på de lokale forhold.
Du kan stadig være med til at støtte Landsbyhuset ved at købe dit juletræ
hos os. I år bliver det på gården Ruhedal (se nedenfor). En anden mulighed
er at aflevere dine tomme vinflasker i Landsbyhusets glascontainere, der
står langs siden af SPAR-butikken.
Bestyrelsen arbejder videre og vil selvfølgelig fortælle, når det er noget
nyt.
Venlig hilsen Jens Andersen
*****
Søstrenes julestue på „Ruhedal“ i Gyrstinge.
Kom og oplev den hyggelige julestemning i den gamle hestestald.
Vi holder åbent alle lørdage og søndage frem til jul fra kl. 10.00 – 17.00.
Desuden holder vi også åbent følgende aftener: Onsdag den 3. dec. og den
10. dec. fra kl. 17.00 – 21.00.
Juletræer på „Ruhedal“ - NYHED
Weekenderne d. 13./14. dec. & d. 20./21. dec. vil der desuden være
mulighed for at købe 1. klasses juletræer. Lokalrådet sælger flotte træer til
fordel for det kommende Landsbyhus fra kl. 11.00 – 16.00.
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Årets juletræ skal være fra
Gyrstinge
Lørdag og søndag
d. 13-14/12 og 20-21/12
alle dage kl. 11-16.
1.klasses juletræer fra Gården Ruhedal i
Gyrstinge
Gårdens hestestald er omdannet til julestue med nisser, julepynt,
juledekorationer m.m.
Gløgg og æbleskiver kan købes.
Overskuddet fra juletræssalget går til opførelse af Landsbyhuset i
Gyrstinge.

Ruhedal, Gyrstinge Bygade 49, 4100 Ringsted

Se gerne www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Kildeskolen skriver
Eleverne fra 7. klasse på Kildeskolen er netop hjemvendt fra lejrskole i
Sønderjylland. Rose Marie Fulgsang og Ingeborg Jensen var med som
lærere.
Da eleverne var kommet tilbage til skolen blev de alle bedt om at skrive
deres „bedste oplevelse“ fra turen. Der kom mange gode historier men
klassens dansklærer har udvalgt Louises stil til udgivelse i Bøgebladet.
Mine bedste oplevelser fra lejrturen til Sønderjylland „Bækken“
af Louise Hvid Hansen.
Mine bedste oplevelser var da vi var på Danfoss Univers. Først fik vi lov
til at gå rundt i parken. Vi gik ind i parken for at prøve nogle elektriske
køretøjer som hedder Segway´s. De er helt vildt sjove at køre på! De kan
køre op til 20 km i timen. Man kører på sådan en slags forhindringsbane –
det er lidt svært at forklare men se på billedet, så ved ud måske hvad jeg
mener (-:

Efter køreturen blev vi vist rundt i Danfoss Universe af en guide som
fortalte en masse om fysikkens verden. I Danfoss Univers kan man affyre
en vandraket, grave med en rigtig gravemaskine og opleve en gejser springe
18 meter op i luften. Vi kunne ikke nå at se alle parkens 200 attraktioner
der fylder mere end 9 Ha som svarer til 10 fodboldbaner!
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Kildeskolen skriver - fortsat
„Sundhed og Motion“ på Kildeskolen
Eleverne på Kildeskolen i Gyrstinge har i ugen op til efterårsferien haft
temauge om sundhed og motion. Eleverne fra 0.kl. til 3.kl. har arbejdet i
grupper på tværs af klasserne. Grupperne har arbejdet med „Trivsel og
velvære“ hvor de bla. har været på drømmerejse, lavet yoga og spillet
rollespil. Teamet skal ses som en del af en daglig indsats med motion og
undendørsundervisning og gennemføres for at styrke elevernes fysiske
velbefindende og dermed øge trivslen hos det enkelte barn. Et andet tema
i emneungen har været „Sund kost“ hvor der er fremstillet brød og tilbehør
til sund madpakke. Eleverne fra 4. kl. til 7. kl. har hver morgen i ugerne op
til temaugen arbejdet på at forbedre deres kondition, hvilket er fulgt op i
temaugen med en daglig konditest. Temaugen blev afsluttet med Skolernes
Motionsløb for alle elever.
Til Motionsløbet løb de store elever en rute hvor det gælder om at løbe
flest omgange på den afsatte tid. Mikkel fra 6. kl. som er indehaver af
bedste resultat fra konditesten var ikke overraskende den elev der løb længst
til motionsløbet og det blev til en tur på langt over 20 kilometer!
Når vi taler motion og viljestyrke kommer vi ikke uden om de seje drenge
Mikkel, Nicklas og Jacob (billedet). De tre elever går forrest og yder altid
en ekstraordinær indsats når der står „Motion og idræt“ på skemaet.
Elisabeth (6.kl.) og Jasmin (4.kl.) har også vist fine resultater og godt „gåpå-mod“ når udfordringerne har stået på konditionstræning.
På billedet ses de tre seje drenge
Mikkel, Niclas og Jacob efter den sidste
træning før det krævende Motionsløb.
Viceskoleleder Kildeskolen
Frederik Bagger
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Skovbørnehaven skriver
Her i Ringsted Skovbørnehave har vi haft et spændende og travlt efterår.
Vi har 20 børn, mange spændende aktiviteter, og mange udfordringer for
børn og voksne.
Halloween er en forholdsvis ny tradition, og forhåbentligt har mange læst
og set billeder derfra i dag- og ugeblade. Vi holdt nemlig en stor Halloween
fest for alle i børnehaven den 31 oktober, vi skar græskar lygter, gik til
bålpladsen med de tændte lygter og lavede bål, spiste mad og havde en
„uhyggelig“ god aften, 70 børn og voksne deltog.

Vi har i efteråret arbejdet med sprogstimulering, edderkopper, biller og
svampe. I øjeblikket er vi i gang med et projekt, hvor vi arbejder med
„Kunst af naturens materialer“. Vi har i den forbindelse plantefarvet, lavet
billeder med hønsenet, bladkranse og tegnet træer, og vi fortsætter indtil
den 28. november. Og så skal der nemlig holdes fest i Ringsted
Skovbørnehave, for der har vi 19 års fødselsdag, og samtidig vil vi holde
fernisering og udstille det kunst vi har lavet de sidste måneder.
Desuden bliver der arbejdet en del med de kommende 6 skolebørn, de går
til idræt i Ringsted en gang om ugen, i øjeblikket er det gymnastik, efter
jul vil det være svømning. Desuden bliver de tilbudt diverse opgaver og
andre alderssvarende tilbud, så det sidste år i børnehaven bliver en naturlig
overgang til børnehaveklassen.
Mange hilsner her fra Store Bøgeskov og Ringsted Skovbørnehave
Laila
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Mangler du en julegave ide ?
Det kunne være til dig selv eller din mand-kone-far-morsøn-bedstefar eller en god ven eller veninde.
Hvad så med en billet til en Skotsk whisky aften.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en
whiskysmagning, fredag den 23. januar kl. 19.30 i Gyrstinge
Forsamlingshus.
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand
og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt
røget over mosetørv.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og denne gang også en „udenlandsk single malt“ og
samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 57845639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
Prisen for arrangementet er 200 kr.
For en god ordens skyld, så er der ikke rygeforbud til dette arrangement,
der tages selvfølgelig hensyn, men når først de røgede whiskys er i glasset
så !
Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
Bøgebladet december 2008
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Menighedsrådet skriver
Det nye menighedsråd i Gyrstinge har konstitueret sig.
På det konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 13. november blev
de forskellige poster besat.
Formand: Grethe Larsen
Næstformand: Jens Vejbæk
Kirkeværge: Jens Vejbæk
Kasserer: Kurt Jensen
Sekretær: Tina Kristensen
Kontaktperson: Vakant
Bygningskyndig: Bjarne Beck
Underskriftberettiget: Jens Vejbæk og Grethe Larsen
Kirkeblad: Tina Kristensen
Sogneaftener: Grethe Larsen, Jan Karsberg og Lisbeth Lundbech
Kontaktperson til Ydremission: Grethe Larsen
Præstegårdsudvalg: Jens Vejbæk og Kurt Jensen
Valgbestyrelse: Tina Kristensen, Jan Karsberg og Grethe Larsen
Efter konstitueringen blev der talt om, hvilke opgaver, der venter det nye
menighedsråd i det nye år. Alle var enige om at arbejde positivt og aktivt
med opgaverne.
Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent med indgangen til
det nye kirkeår.
Menighedsrådet ønsker alle beboere i Gyrstinge og Ørslevvester en rigtig
glædelig jul med håbet om, at det nye kirkeår vil give os nogle gode
oplevelser i kirken og til de øvrige arrangementer, der tilbydes.
Grethe Larsen
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Din

Kirke

Tæt ved målet
Billedhugger Grethe Bagges enestående gave, alterudsmykningsprojektet til
Gyrstinge Kirke, er godt på vej.
Efter at de højere instanser har udtalt sig til projektet, har vi haft et møde i
kirken, hvor billedhugger Grethe Bagge, bronzestøber Jørn Svendsen, guldsmed
Helle Jørvad og menighedsrådet drøftede den praktiske opgave vedr. kunstværkets
placering i Koret.
Bronzestøberen har lovet at være „tovholder“ på den afsluttende proces, og det
tilstræbes at afsløringen finder sted til påske 2009.
Helle Jørvads opgave at udforme nye lampetter, (de midlertidige har været lånt
siden 1980!) har afventet alterudsmykningen, så det nye bliver en helhed. Dertil
vil også komme et nyt, længe planlagt altertæppe.
B.K-A
Bøgebladet december 2008

11

GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
December
07. – 2.s.i advent:

Gyrstinge 10.30 – Bringstrup 16.00
(familieguds.)
11.
Gyrstinge 10.30 (juleafsl. f. småbørnene)
14. – 3.s.i advent:
Vetterslev 9.00 – Sigersted 10.30
19.
Gyrstinge 9.00 (juleafsl. for Kildeskolen)
21. – 4.s.i advent:
Gyrstinge 9.00 (Jens Bøggild)
22.
Bringstrup 9.30 (juleafslutning for Friskolen)
24. – Juleaften:
Bringstrup 14 – Gyrstinge 15.15 –
Sigersted 16.30
25. – Juledag:
Bringstrup 9.00 – Gyrstinge 10.30
26. – Anden Juledag:Sigersted 10.30
28. – Julesøndag:
Haraldsted 9.00 – Bringstrup 10.30
Januar
01. – Nytårsdag:

Gyrstinge 14.00 – Sigersted 15.15
(ingen altergang ved gudstjenesterne)
04. – H.3.kongers søndag:Bringstrup 10.30 (Jens Bøggild)
11. – 1.s.e.h.3 k.:
Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
18. – 2.s.e.h.3 k.:
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
25. – 3.s.e.h.3 k.:
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
Februar
1. – sidste s.e.h.3 k.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Samtlige 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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Kunsten er hendes kald.
I forbindelse med det forberedende møde om etablering af den nye
udsmykning af altervæggen i Gyrstinge Kirke, bringer vi en artikel fra
Kristeligt Dagblad i anledning af Grethe Bagges 80 års fødselsdag den
26. maj 2005.
„Grethe Bagge husker det tydeligt. Hendes forældre gik på et kunsthistoriekursus,
men hun var kun 13 år og for ung til at komme med. Selvom hun ikke selv
deltog, blev det begyndelsen på hendes kunstneriske karriere. Hendes forældre
hørte nemlig om materialet plastilina, som skulle være godt at forme figurer i.
Det anskaffede de til datteren.
Jeg begyndte at forme billedskikkelser og blev klar over, at det var en fantastisk
fornemmelse at lade fingrene skabe noget, forklarer Grethe Bagge.
Den oplevelse blev afgørende for, at hun ni år senere i 1947, søgte og kom ind på
Kunstakademiets billedhuggerskole. I dag fylder hun 80 år.
Hun sidder ved kakkelbordet i den stukloftede stue på Frederiksberg i København
og fortæller om et liv med kunsten som kald. En historie der malerisk folder sig
ud for øjnene af én. Væggene er fyldte med hendes værker, og man kan kun
skimte det limegrønne tapet mellem billedrammerne. Langs listerne står flere
meter malerier, som der ikke er plads til at hænge op i den treværelses lejlighed.
På klaveret står en portræt-statue i gips af hendes mor Mary Bagge, som Grethe
Bagge blev tildelt den prestigefyldte Eckersberg-medalje for i 1951.
Et andet højdepunkt i hendes karriere er bronzeskulpturen i fuld størrelse af
solo-balletdanserinden Margrethe Sanne, som i dag kan ses på Det Kongelige
Teater. I det hele taget har hun gennem tiden modtaget en del legater og priser
både nationalt og internationalt. Hun kan ikke selv huske hvor mange, men et
blik i „Danske Kunstnerbiografier“ afslører, at det drejer sig om godt tyve.
Kirkekunsten har Grethe Bagge også kastet sig over. Mens hun gik på
Kunstakademiet, vandt hun som billedhugger en konkurrence om at udsmykke
altervæggen i Gyrstinge Kirke ved Ringsted med scener fra Kristi liv. Hun lavede
miniature-modeller over sine planer for kirken, men de blev dog aldrig til noget
i kirkerummet.
Da kirken skulle renses inden udsmykningen, fandt man de gamle kalkmalerier,
og så rykkede Nationalmuseet jo ind, og pengene blev brugt på at bevare og
restaurere i stedet, siger Grethe Bagge, hvis arbejde dog ikke var spildt.
Relieffet, som forestiller henholdsvis disciplene, der falder i søvn i Getsemane
Have, Golgatascenen og Johannes Dåben, lavede hun nemlig i stor udgave og
fik Kunstakademiets guldmedalje for. I dag står det i hendes sommeratelier i
Småland i Sverige.
Bøgebladet december 2008
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Grethe Bagge er kristen, men synes det er svært at sætte ord på hvilken betydning,
det har haft for hendes liv. I virkeligheden er det hele gemt i hendes kunst. For at
forklare peger hun på et billede i stuen. Her ser man evangelistsymbolerne med
Markus som løve, Lukas som okse, Johannes som ørn og Mathæus som et lidende
menneske malet i lysere farver end dyrene.
Mennesket ser ud til at lide, fordi vi ikke altid er så gode, som vi burde være,
forklarer Grethe Bagge.
Et budskab der går igen i hendes maleri „We are not as bad as we thought. We
are much worse“. Oversat til dansk- „Vi er ikke så slemme, som vi tror, vi er
meget værre“.
Det er karakteristisk for Grethe Bagge, at hun ikke så gerne vil tale om sig selv,
men hellere om sin kunst og de rejser, legaterne har bragt hende på. Hun har rejst
meget i Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland, hvor hun blev betaget af lyset
og de stærke farver, der går igen i hendes malerier.
Og når hun fortæller, er det med så stor begejstring i stemmen, at man føler, man
kan høre cikaderne synge. Særligt én legatrejse til Grækenland, hvor hun studerede
tempelruinerne og landskabet, blev et vendepunkt.
I Delfi mødte jeg den østrigske ekspressionist Oskar Kokoschka. En dag, da jeg
kom hjem fra en af mine tegneture, stod han i korridoren og sagde „Grüss Gott
lass ich mal sehen, was haben Sie da“. Så jeg viste ham mine tegninger, siger
hun.
Oskar Kokoschka mente, at Grethe Bagge havde internationalt format, men ville
have hende til at male.
Det var et meget vigtigt møde. Jeg blev hans elev, og han omskolede mig
simpelthen, fortæller Grethe Bagge, der i 1961 debuterede som maler på en
udstilling på „Åbo Kunstmuseum“ i Finland, og som i dag kun koncentrerer sig
om maleriet. Grethe Bagge bor i lejligheden på Frederiksberg, som hun har arvet
efter sine forældre. Mellem kunstrejser og ferniseringer har der ikke været tid til
at stifte familie.
Jeg er gift med kunsten, siger Grethe Bagge med fast stemme.
Hun har levet af sin kunst fra måned til måned uden at vide, hvordan budgettet
for det næste halve år så ud. Men hun har aldrig kunnet tænke sig andet.
Ih du almægtige. Det har jeg aldrig drømt om. Jeg var fuldstændig klar over,
hvad jeg gik ind til, siger Grethe Bagge og tilføjer:
Det har da været hårdt at leve med den utryghed. Men jeg fortryder det ikke.“
Kilde: Kristelig Dagblad

14

Julekoncert Gyrstinge Kirke
Onsdag den 17. december kl. 19.30
Ved årets Julekoncert i Gyrstinge Kirke medvirker Koret PRO CANTU
Ringsted. Koret blev stiftet i 1974 og har igennem de snart 35 år været
med til at sætte sit præg på musiklivet i Ringsted.
Koret har igennem årene givet et utal af koncerter på Sjælland, og på de
mange korrejser i Danmark og Sverige. Koret har udgivet 3 plader/CD´er:
„Avis udklip“ med sange af Jørgen Bentzon, „Årets sange“ sange fra
Højskolesangbogen og „Aakjær-sange“ 22 sange af Jeppe Aakjær.
Korets dirigent Louise Skonberg er til daglig organist ved
Klostermarkskirken i Ringsted, og har diplomeksamen fra Det Jyske
Musikkonservatorium.
Et af højdepunkterne i koncerten bliver J.S.Bach Juleoratoriet i en udgave
med tekstlæsning omgivet af de meget smukke Koraler, teksterne vil blive
læst af sognepræst Lisbeth Lundbech.
Resten af koncerten vi blive præget af de dejlige julesange som vi kender.
Gyrstinge menighedsråd glæder sig til at byde rigtig mange velkommen
til Julekoncerten, hvor der er gratis adgang.

Bøgebladet december 2008
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Konfirmandekskursion
Tirsdag d. 23. september drog 24 glade børn og voksne på ekskursion til
København. Det var en stor glæde at erfare den store forældreopbakning.
Det støvregnende lidt, da bussen kom og hentede os, men i løbet af dagen
fik vi højt septembervejr med solskin og lune i luften.
Vores første mål var Dronningens Gobeliner på Christiansborg slot, hvor
en omviser via gobelinerne gav os et rids over kristendommens historie i
Danmark. Efter en frokost i vagtstuen på Christiansborg gik turen til
Assistens Kirkegården, hvor kulturgeograf Christoffer Jørgensen udfoldede
sig levende over temaet: den fortællende have.

Vi kom først hjem omkring kl. 22, da der også skulle være tid til et par
timer på gågaden, et besøg på en pizza-restaurent samt en biograftur. En
hård dag, men også en dejlig dag.
Lisbeth Lundbech
*****
Sogneaftener om Israel
I samarbejde med Benløse sogn inviteres til sogneaftener over temaet:
Israel. Aftenener er åbne for alle og foregår i henholdsvis BringstrupSigersted-Gyrstinge og henholdsvis Benløse. I dette kvartal vil der være
følgende sogneaftener:
27. januar 2009 kl. 19.30 i Benløse gamle Skole
„Det jødiske univers“ set i lyset af „det kristne univers“, v. sognepræst
Søren Legarth.
Mange kender tegnefilmen „Prinsen af Ægypten“. Den handler om Moses kaldelse og det jødiske folks udvandring fra Ægypten igennem Det
16

røde Hav; kort og godt jøderners historie. Hvorfor angår denne historie
os, der ikke er jøder, men kristne? Hvorfor skal vi høre om den jødiske
påske, de ti bud osv? Hvorfor er jødernes historie vedkommende for os,
der tilhører en anden kultur, hvor vi har vores egen historie? Hvorfor er
det overhovedet spændende at rejse til Israel? Som kristne behøver vi jo
ikke at rejse til specielle helligsteder for at komme Gud nær. Vi tilbeder
Gud i ånd og sandhed.
Paulus taler om forholdet mellem jødedom og kristendom. På en gang er
de to religioner vidt forskellige, samtidig med at de er sammenvævede i et
helt særligt mønster. Netop i lyset af jødedom forstår vi det unikke ved
kristendommens glade budskab.
24. februar 2009 kl. 19.30 i Bringstrup kirke og menighedshus.
Religiøse og politiske spændingsfelter i Israel v./ Dr. Teol. Kai KjærHansen.
Op gennem historien har der været spændinger i Mellemøsten. Mellem
Israel og dets naboer. Men også mellem jøde og jøde, mellem jøde og
kristen og mellem jøde og „jødekristen“. Og hvordan er forholdet mellem
arabiske kristne og Jesus-troende jøder?
*****
Småbørnsgudstjeneste
Også i år inviterer vi småbørnene til gudstjeneste. Det sker:
Torsdag den 11. december kl. 10.30 i Gyrstinge kirke
Såvel områdets børnehavebørn som dagplejebørn vil deltage. Vi vil pynte
juletræet og fortælle juleevangeliet på en enkel og ligefrem måde. Vi skal
også danse om juletræet. Det bliver en lang, lang kæde, som går oppe fra
alteret ned til orgelet.
Alle børn i alderen 3-5 år inviteres. Det er således ikke en betingelse for
deltagelse, at man er i institution eller dagpleje. Det plejer at være meget
fornøjeligt og hyggeligt!
Lisbeth Lundbech
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Præstens klumme
Hendes majestæt dronningen har engang om kongehuset sagt:“ Vi skal
følge med tiden, men ikke være slaver af tiden“. Samme gode råd bør
gælde kirken. Her bør vi heller ikke være til fals for en hvilken som helst
impuls eller en hvilken som helst ny idé. Det ville være hovedløst og i
sidste ende til skade for kirken.
Mange emner er oppe i tiden: spagettigudstjeneste, Åben Natkirke,
babysalmesang, minikonfirmander, salmemaraton, kirkelig voksenundervisning osv. – alt sammen hver for sig gode aktiviteter, men alligevel
skal hvert et sogn i dette land ikke kunne byde ind på det hele. Det ville
være naivt og urealistisk og intet sogn er „mislykket“, fordi det ikke har
alle disse emner på dagsordenen. Teologisk betragtet har kirkelig
vellykkethed og kirkelig aktivisme da heller intet med hinanden at gøre.
En hovedløs aktivisme uden mål og med tjener ikke kirken, for her har vi
råd til at læne os tilbage og reflektere – råd til at gøre os selv klart, om vi
nu også, når alt kommer til alt, tjener evangeliets sag bedst ved at bruge så
mange kræfter på dette og hint. Måske skal der hos os prioriteres anderledes.
Ethvert tilvalg er jo også et fravalg. Vores tidshorisont er således den lange,
hvor det er vigtigere at gøre det rigtige end at kunne tælle en endeløs
række af aktiviteter. Måske en og anden ligefrem har mest behov for tid til
eftertanke og fordybelse.
Lad os derfor følge med tiden, men ikke være slaver af den.
Lisbeth Lundbech
*****
„At ophøje egne dyder ved at nedgøre andre
har aldrig været Jesu mening
eller kristen tankegang“
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Med Andersen til Juletræ
Fra H.C.Andersens „Krøblingen“, 1872
Der vaar en gammel Herregaard med unge, prægtige Herregårdsfolk.
Rigdom og Velsignelse havde de, fornøie sig vilde de og Godt gjorde de.
Alle Mennesker vilde de gjøre glade, som de selv vare det.
Juleaften stod et deiligt pyntet Juletræ i den gamle Riddersal, hvor da
Ilden brændte i Kaminerne og der var hængt Granqviste om de gamle
Skilderier. Her samledes Herskabet og Gjesterne, der blev Sang og Dans.
Tidligere paa Aftenen var allerede Juleglæde i Folkestuen. Ogsaa her stod
et stort Grantræ med tændte røde og hvide Lys, smaa Dannebrogsflag,
udklippede Svaner og Fiskenet af broget Papir fyldte med „Godtgodter“.
De fattige Børn fra Sognet vare indbudne; hver havde sin Moder med.
Hun saae ikke meget hen til Træet, hun saae hen til Julebordene, hvor der
laae Uldent og Linned, Kjoletøi og Buxetøi. Ja derhen saae Mødrene og
de voxne Børn, kun de bitte Smaa strakte Hænderne mod Lysene,
Flitterguld og Fanerne.
Hele Forsamlingen kom tidligt paa Eftermiddagen, fik Julegrød og
Gaasesteg med Rødkaal. Naar saa Juletræet var seet og Gaverne uddelte,
fik hver et lille Glas Punsch og æblefyldte Æbleskiver.
De kom hjem i deres egen fattige Stue, og der blev talt om „den gode
Levemaade“, det vil sige Fødevarerne, og Gaverne bleve endnu en Gang
rigtig besete.
Der var nu Have-Kirsten og Have-Ole. Gifte med hinanden havde de Huset
og det daglige Brød ved at luge og grave i Herregaardshaven. Hver Julefest
fik de deres gode Deel og Foræringerne; de havde ogsaa fem Børn, alle
fem bleve klædte op af Herskabet.
„Det er godgjørende Folk, vort Herskab!“ sagde de. „Men de have da
ogsaa Raad til det, og de have Fornøielse deraf!“
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Der sidder en fugl på hvert et blad,
I Paradis have de hjemme.
Dem hjertet hører så barneglad,
De sjunge med menneskestemme.
De sjunge hans pris, som over sky
udkvæder den evige salme.
Som nådig plantet til vækst på ny,
i støvet en paradispalme.
Så kom da, hver søn af Fredegod,
hvem sandhedens lov er den bedste!
Så kom, hver datter af Danebod,
som tro vil til kærlighed fæste.
Så sætter vi ud fra land så brat:
Farvel nu, i trykkende byrder.
Vi helligholde en julenat
med Betlehems troende hyrder.
(ukendt)
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.
Grethe Madsen takker hermed af, så evt. idéer
eller spørgsmål skal rettes til det ny Menighedsråd.
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Idrætsforeningen skriver

Generalforsamling
Gyrstinge Idrætsforening afholder generalforsamling
den 21. januar kl. 19.30 i samlingssalen på Kildeskolen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Evt.
Stemmeberettigede er alle fremmødte aktive medlemmer over 15 år.
Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af forældre.
Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforenings bestyrelse
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Idræt for børn med specielle behov.
Har dit barn specielle behov, så det ikke er muligt at dyrke idræt på vores
normale børnehold? Vi vil gerne forsøge at starte et specialtilbud op. Vi
vil derfor gerne høre fra jer som har børn med specielle behov, om hvilke
ønsker der er til aktiviteter samt om I vil hjælpe med at starte det op. Send
en mail til gif@gyrstinge.dk.

*****
På ski med Gyrstinge Idrætsforening.
Vil du med med Gyrstinge Idrætsforening på skitur til Sverige. Vi tager af
sted på en 1 eller 2 dages tur i weekenden d. 31. januar og 1. februar til
Vallåsen eller Isaberg. Send en mail til gif@gyrstinge.dk hvis du er
interesseret og om du foretrækker en 1 eller 2 dages tur.

*****

Skolefilm på DVD
Jeg har endnu nogle få DVD’er med overspillede skolefilm til salg for
100 kr pr. stk.
Gyrstinge skole 1962 - 79 (stumfilm)
Gyrstinge skole i 1980’erne (tonefilm) på 2 DVD’er:
1. DVD drejer sig om tiden dec. 79 - juni 82
2. DVD drejer sig om tiden aug. 82 - efterår 89
Med venlig hilsen fra Max Brøndtoft.
Interesserede bedes henvende sig på tlf. 5784 5331 eller 4078 1747
22

Støt din lokale

OBS! Nu også med tips & lotto
Åbningstider
mandag-fredag 8-18
lørdag 8-16
søndag 8-14

SPAR
Gyrstinge Bygade 26
4100 Ringsted
tlf: 5785 6590
gyrstinge@spar.dk
www.spar.dk
Bøgebladet december 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. 5780 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)
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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 Inge Krag-Andersen
på tlf. 5784 5018
såfremt du vil leje teltet

AJANDER
Klinik for fodterapi
v/ Line Ajander
Benløsecentret
Benløseparken 2, Ringsted
tlf. 22-999-770
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Kildesiderne
Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
2364 3113, lokalraadet@gyrstinge.dk
Menighedsrådet
formand Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85, Ringsted
5784 5161, Grethe.Larsen@skolekom.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 december 2008
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Kalender
December
02.
03.
05.
06.-07.
09.
10.
11.
13.-14.
19.
20.-21.
Januar
06.
13.
20.
21.
23.

27.

Bøgebladet udkommer
Tirs.klub: Juleri med Else Hansen
Julestue, Ruhedal, kl. 17-21
Madbix og julebanko, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
Tirs.klub: Juleafslutning med Max Brøndtoft m.m.
Julestue, Ruhedal, kl. 17-21
Julegudstjeneste, børnehaverne og dagplejen, kl. 10.30
Julestue og juletræssalg, Ruhedal, kl. 11-16
Julegudstjeneste, Kildeskolen, kl. 9.00
Julestue og juletræssalg, Ruhedal, kl. 11-16

Tirs.klub: Kortspil og hygge
Tirs.klub: Ulla Holst fortæller om „Stærke kvinder i Sorø“
Tirs.klub: Kortspil og hygge
Generalforsamling i GIF, Kildeskolen, kl. 19.30
Whiskyaften, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 19.30
Madbix, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
Deadline Bøgeblad
Tirs.klub: Status og bankospil

Februar
03.
10.
17.
20.
24.

Bøgebladet udkommer
Tirs.klub: Kortspil og hygge
Tirs.klub: Demonstration af magnetterapi
Tirs.klub: Kortspil og hygge
Madbix, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
Tirs.klub: Aase og Jørgen Nielsen fortæller om deres ture til Rumænien

Marts
03.
10.
20.
21.

Tirs.klub: Kortspil og hygge
Tirs.klub: Kortspil og hygge
Madbix, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
Beboerfest m. Trio Himmelblå, Gyrstinge Forsamlingshus

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