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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40, 57 84 56 39

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44
Arne Olsen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 57 84 51 61
Næstformand: Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Tina Kristensen, Bakkegårdsvej 60 (red.) 57 84 51 17
Jan Karsberg, Høtoften 13 57 60 32 60

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver Kirsten Kristensen 22 43 64 62

Kirkeværge Jens Vejbæk 38 11 10 44

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out : Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, 57 80 94 57
Oplag: 400. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen.
Næste blad udkommer april 2009 - deadline 22. marts
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Lokalrådet skriver
Så fik vi taget hul på et nyt år og dermed også på et helt nyt program for
Lokalrådet. Vi lægger ud med en madbix-aften med sange fra
Højskolesangbogen, som bliver afholdt inden dette blad bliver delt ud. Vi
vil gerne arrangere flere lignende aftener, hvor der er et tema, men vi
mangler ideer til, hvem vi kan invitere til at komme med et mindre foredrag
eller lignende, så hvis der er en eller anden, du kunne tænke dig at møde,
og som vel at mærke ikke skal have flere tusinde kroner for det, så kom
med dit forslag enten til formanden eller på lokalraadet@gyrstinge.dk.

Det sidste arrangement i 2008 var vores traditionelle juletræstænding på
skolen efterfulgt af æbleskiver i præstegården. Det var som sædvanlig lidt
af et tilløbsstykke, og der kan have været enkelte, som opgav at komme
ind til kaffebordet, idet vi i år havde fået lov til at være i længen med de
pladsproblemer, det automatisk giver. Vi vil til næste år sørge for bedre
pladsforhold enten i præstegården eller på skolen, så vi kan være der alle
sammen.
Fredag den 23. januar løb den efterhånden traditionelle Whiskyaften af
stabelen. Her deltog ca. 35 mennesker fra nær og fjern. Nogle var endda
kommet helt fra Norge og alle havde en hyggelig aften.

Inden vi får set os om, så bliver det fastelavn, som vi igen i år vil fejre med
tøndeslagning ved butikken. Det bliver søndag den 22. februar kl. 11,
hvor alle børn med og uden udklædning er velkomne til at komme og
prøve at blive kattekonge og bagefter få kakao og fastelavnsboller. Til de
fremmødte forældre, vil der være kaffe og boller. Tilmelding er ikke
nødvendig.
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Lokalrådet skriver - fortsat

Som de fleste sikkert ved, startede vi i efteråret et sangkor i Gyrstinge.
Det blev oprettet i samarbejde med LOF, og vi vil meget gerne fortsætte
igen i år, men vi kunne godt bruge lidt flere medlemmer. Det giver flere
udfoldelsesmuligheder og større tryghed, når vi er mange. Vi starter op
igen onsdag den 18. februar kl. 19 i Kildeskolens fællesrum, så hvis du
går rundt med en sanger i maven eller bare holder af at synge, så kom og
få en hyggelig onsdag aften ud af det. Tilmelding kan ske på www.lof.dk/
ringsted eller på tlf. 5761 4347.

I løbet af vinteren har vi i Lokalrådet gået og funderet over, hvorvidt det
kunne lade sig gøre at lave en Gyrstinge-dag, hvor det bliver muligt at
udvide og udbrede kendskabet til byen og dens faciliteter. F.eks. med
rundvisning i kirken, fremvisning af vandværket, en åben gård eller noget
i den stil. Vi ville evt. kombinere det med en form for kræmmermarked og
forskellige arbejdende boder, ligesom det ville være en rigtig god ide med
noget underholdning til børnene i form af f.eks. en hoppeborg. Det er alt
sammen kun på ideplanet endnu, men vi pusler med ideen om at lægge
dagen sammen med Tour de Gyrstinge til fordel for Landsbyhuset, så det
bliver den første lørdag i september. Skulle der allerede nu være nogle,
der har ideer og som gerne vil være med til at arrangere en rigtig god dag,
hvor alle beboere i lokalområdet kan være med, så kontakt os endelig.

Når foråret nærmer sig, er det også ved at være tid for det årlige
beboermøde, hvor der er mulighed for at få indflydelse på, hvad vi skal
beskæftige os med det næste år. I år bliver mødet holdt mandag den 16.
marts kl. 19.30 i Præstegården. Alle over 14 år er valgbare og har
stemmeret, så alle er velkomne. Forslag skal være Lokalrådet i hænde
senest 15. februar.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Beboermøde i Gyrstinge Præstegård
Mandag den 16. marts kl. 19.30 afholdes det årlige

beboermøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det

forløbne år.
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af

dette.
4. Indkomne forslag og evt. diskussion.
5. Valg af ny kasserer og tre rådsmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter.
7. Eventuelt.

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

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
f. Gyrstinge-Ørslevvester
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 GIF skriver
Juleafslutning i GIF for “Spillop“-gymnasterne d. 17. december.
Der var igen i år besøg af julemanden i gymnastiksalen til vores
juleafslutning!
Inden julemanden kom, havde børnene sunget „På loftet sidder nissen“ så
højt, at taget var ved at lette i gymnastiksalen, for de skulle lige sikre sig,
at han kunne høre, hvor de var henne.
Pludselig var der nogle af børnene, der kunne høre, at han parkerede kanen
på taget. Julemanden havde både frugt og slik med i sækken, så alle børn
var glade.
Da julemanden gik igen, kunne nogle børn se fra bagdøren, at han fløj
oppe mellem stjernerne med sine rensdyr… ja, det var en rigtig julemand!!!
Inden julemanden kom havde vi også hoppet på air-track, plus lavet en
stor rutchebane, som vi kunne glide ned ad på mange sjove og forskellige
måder!!!
Vi havde alle en dejlig dag!
Til alle forældre vil vi bare sige tak for lån af jeres skønne unger.

Freja, Katrine, Maja og Hanne 
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Beboerfest i Gyrstinge
lørdag den 21. marts 2009

Festen afholdes i Gyrstinge forsamlingshus med start
kl. 18.00.

Vi får en kok til at trylle i køkkenet, og TRIO
HIMMELBLÅ til at spille op til dans og hyggeligt samvær

med dine naboer.

Alt dette for kr. 180,00.
Vin og spiritus til lidt mere moderate priser end sidste år.

Evt. bordbestilling hos Eri på tlf. 5115 5921.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gyrstinge Forsamlingshus.
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Gyrstinge Forsamlingshus afholder generalforsamling
Torsdag den 2. april 2009 kl. 19.30

i forsamlingshuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Byg og Bo
Afholder ordinær generalforsamling

onsdag d. 29. april d.å.

Sted og dagsorden bekendtgøres i næste nummer af Bøgebladet.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan ansøges om midler til
almennyttige formål i år.

Vi vil opfordre vores beboere til at melde sig ind i Byg og Bo og få
indflydelse på udviklingen i vores lokalsamfund, det koster kun

kr. 100,00 årligt.
Bestyrelsen
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset endnu ikke på plads
Byggeriet af Landsbyhuset starter i år, men vi kan desværre endnu ikke
sige noget, om det bliver det store eller det lille hus, der bygges. Vi er
stadig i kontakt med både Realdaniafonden og Lokale- og Anlægsfonden.
Begge steder er der stor interesse for vores projekt, men der går
sandsynligvis endnu nogle måneder, inden spændingen endelig udløses.

Bestyrelsen sørger hele tiden for at få den nødvendige professionelle hjælp,
når loven kræver det, eller vi skal træffe beslutninger, vi ikke selv kan
overskue. Derfor har vi haft kontakt til advokat og revisor, og det næste
bliver nok, at vi træffer aftale med en bygherre-rådgiver. Ingen af dem
arbejder gratis, men det kan blive dyrt på langt sigt at spare de forkerte
steder.

Vi vender snarest muligt tilbage med nye oplysninger.

Venlig hilsen
Jens Andersen.

Se foreløbig plantegning af Landsbyhuset på næste side samt udeplantegning på
side 22.
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  Landsbyhuset skriver - fortsat
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Din

Kirke
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Februar
01. – Sidste s.e.h.3 k.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
08. – Septuagesima: Bringstrup 9 –Sigersted 10.30
15. – Seksagesima: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
22. – Fastelavn: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14.00

(familiegudstjeneste i Gyrstinge)

Marts
01. – 1. s. i fasten: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
08. – 2. s. i fasten: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
15. – 3. s. i fasten: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
22. – midfaste: Sigersted 9 (v. én af Benløsepræsterne)
29. – Mariæ bebudelsesdag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

April
05. – Palmesøndag: Gyrstinge 10 (festgudstj. med afsløring af relief)

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

Kirkebil rekvireres ved at ringe til sognepræsten.

Der tages forbehold for ændringer.

Familiegudstjeneste Fastelavnssøndag
Søndag d. 22. februar vil jeg arrangere en familievenlig gudstjeneste
i anledning af fasten kl. 14.00 i Gyrstinge kirke. Kom som du er – du
må gerne være udklædt, men det behøves ikke. Gudstjenesten er
blevet til på en opfordring fra Lokalrådet.
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Om fadervor og andet godt
Humanistisk Samfund har rejst en debat om Fadervor i skolen i et forsøg
på at fjerne religion fra det offentlige rum. Så vidt jeg kan se hører religion
imidlertid til i det offentlige rum, hvad enten vi vil det eller ej. Vi er hver
især en del af og et produkt af det samfund og den kultur, der har opfostret
os. Det kan ikke være anderledes. Vi tænker blot ikke altid over det.

- Hvem kunne f.eks. tænke sig, at vi ikke måtte vaje med vort korsflag,
Dannebrog.

- eller at dronningen fik forbud mod at afslutte sine nytårstaler med et
„Gud bevare Danmark“.

- eller, at vi afskaffede alle de kirkelige og kristne helligdage jul, påske og
pinse og omformede dem til helt almindelige arbejdsdage? Det kunne vi
jo ikke forestille os.

Vi må spørge os selv, hvad der ville ske, hvis vi fjernede religion fra det
offentlige rum.
Hertil er kun at svare, at dette lader sig ikke gøre. Religion lader sig ikke
fjerne fra offentlige rum; og skulle det f.eks. lykkes os at fjerne den kristne
tro fra det offentlige rum, ja, så fjerner vi ikke religionen, men vi gør blot
plads for andre former for gudstro og ideologier, som f.eks. politiske og
ateistiske ideologier og så er vi lige vidt.

Lad os derfor ikke være naive. Lad os vedkende os vor kristne kulturarv
og lad dog børnene bede Fadervor ved morgensamlingen, hvis der ellers
lokalt ude på skolerne er enighed om dette. 85% af alle danskere er jo
døbte og hvad enten vi er i stand til at folde hænderne eller ej, så er
kendskabet til Fadervor og bøn en genuin del af almindelig dannelse. Hvad
i alverden er det Humanistisk Samfund er så bange for ved fadervor?
Væsentlig må den bøn helt bestemt være, siden den i den grad er i stand til
at sætte dem i affekt.

Lisbeth Lundbech
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Udflugt

Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge menighedsråd arrangerer ældreudflugt
tirsdag den 12. maj 2009, hvor turen går til Geo Centeret Faxe. Se
invitation side 17.

Tina Kristensen

*****

Festgudstjeneste med afsløring af relief

Den 5. april skal den nye altertavle indvies, og det sker ved en
festgudstjeneste i kirken kl. 10.00. Gyrstinge menighedsråd håber, at mange
vil deltage i arrangementet, som ud over gudstjenesten vil indeholde
forskellige former for underholdning, og sidst men ikke mindst selve
afsløringen af Grethe Bagges guldmedalje-relief.

Derefter er menighedsrådet vært ved en frokost på Skovkroen. Der vil
være plads til 70 voksne, som har adresse i sognet. Billetterne skal bestilles
efter princippet „først til mølle“ hos et af menighedsrådets medlemmer,
og de uddeles ved kirken efter gudstjenesten af den person, de er bestilt
hos.

Jens Vejbæk, tlf.: 38 11 10 44
Kurt Jensen, tlf.: 57 80 93 25
Jan Karsberg, tlf.: 57 85 65 60
Grethe Larsen, tlf.: 57 84 51 61

Grethe Larsen
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Julekoncerten i Gyrstinge Kirke

På turen ned ad Gyrstinge Bygade kunne man se den smukt oplyste kirke
med en blåsort himmel som baggrund, og man blev grebet af den særlige
stemning, der breder sig, som december måned skrider frem.

I våbenhuset kunne man høre koret øve sig en sidste gang inden koncerten,
og det var allerede her en oplevelse at lytte til de forskellige sange og
salmer.

Selve koncerten startede med koraler fra Bachs juleoratorie vekslende med
oplæsning fra juleevangeliet ved Lisbeth Lundbech. Blandingen af korsang
og oplæsning havde en meget fin virkning. Herefter fortsatte Pro Cantu
med at synge en række af de gode, gamle danske julesalmer, hvor
fremførelsen af „Kimer i klokker“ arrangeret af en korets tidligere dirigenter
gjorde sig særligt bemærket.

Der var også indlagt to fællessange i koncerten, inden koret fortsatte med
et par engelske Christmas carols efterfulgt af Mozarts meget smukke „Ave
verum corpus“. Aftenens klimaks blev nået, da lyset blev dæmpet, og
sangerne tog opstilling ned gennem midtergangen og sang „Dejlig er
jorden“ og Niels W. Gade’s „Amen“.

For tilhørerne var aftenens koncert en musikoplevelse af meget høj karat
fremført af nogle rutinerede og dygtige sangere. Korets dirigent, Louise
Skonberg, forstår virkelig at få sine sangere til at yde det optimale, og hun
præsenterede et varieret og godt sammensat program.

Aftenen sluttede med, at menighedsrådet serverede et glas vin og småkager,
og mange gav sig tid til en hyggelig snak med naboer eller bekendte, inden
man tog afsked og ønskede hinanden „Glædelig Jul“

Grethe Larsen
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Afslutning for minikonfirmanderne

Søndag den 30. november skulle det første lys tændes i adventskransen,
og skolens juletræ skulle tændes for første gang. I kirken skulle
minikonfirmanderne medvirke ved gudstjenesten og vise lidt af det, de
havde beskæftiget sig med i løbet af efteråret. Kirken var festligt pyntet
med levende lys og fyldt med forventningsfulde forældre og andre
kirkegængere.

Pludselig blev lyset dæmpet og en flok nisser trådte ind på den kristne
jord. De kunne ikke se, hvad de var kommet ind i, for de var jo nisser; men
så skete der en forvandling. Nissehuerne forsvandt samtidig med, at man
fandt nogle klædningsstykker bag alteret. Nisserne var væk, og i stedet så
man en flok søde børn, der i en lidt omskrevet udgave opførte et lille
krybbespil foran alteret.

Efter den flotte optræden i kirken, skulle børnene lige overvære, at juletræet
blev tændt, før de samledes i konfirmandstuen sammen med deres lærer
og deres forældre. Her blev der serveret cola og slik, hvorefter Lisbeth
Lundbech havde forberedt forskellige lege og konkurrencer. Derefter skulle
der uddeles beviser og en lille gave, som blev overrakt af den nye formand
for menighedsrådet, som var tiltrådt samme dag.

Endelig blev der serveret pizza, og arrangementet sluttede med, at der
blev sagt tak til forældrene for, at de havde sendt deres børn til
„Minikonfirmand“, og en speciel tak blev rettet til lederen af
minikonfirmanderne Gitte Stoltberg, som håber, at rigtig mange børn fra
kommende 3. og 4. klasse vil melde sig til undervisningen til efteråret.

Grethe Larsen
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Ældreudflugt
Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge menighedsråd inviterer alle pensionister
og efterlønnere i de tre sogne til dette års ældreudflugt.

Turen i år foregår tirsdag d. 12. maj.

Der vil være afhentning med bus på følgende steder:
Sigersted Kirke kl. 9.30
Bringstrup Kirke kl. 9.45
Gyrstinge (ved købmanden) kl. 10.00
Benløse (Benløse-centeret) kl. 10.15

Herefter går turen så sydøst over, hvor bussen stopper ved Geomuseum
Faxe.
Faxe Geomuseum blev åbnet 1. juli sidste år og ligger placeret ved Faxe
Kalkbrud. Der er arrangeret en rundvisning, hvor der vil blive fortalt om
de ca. 800 års kalkbrydning, der danner rammen omkring Faxe Kalkbrud,
og som er Danmarks største menneskeskabte hul i jorden. Der vil fra
museets første sal være mulighed for at få en fabelagtig udsigt ud over det
store kalkbrud.
Efter besøget på Geomuseum Faxe er der en kort gåtur til Faxe Vandrehjem,
hvor der er spisning.
Herefter kører bussen videre til Jomfruens Egede, hvor Øster Egede Kirke
bliver næste stop. Kirken er igennem de senere år blevet væsentligt mere
omtalt blandt andet som følge af Grevinde Alexandras og Martin Jørgensens
bryllup.
På vejen hjem gøres stop i Førslev Gl. Købmandsgård, hvor der serveres
kaffe, og endelige hjemkomst forventes ca. kl. 17.00.

Pris for deltagelse: 100 kr./person
Tilmelding til turen skal foretages til: Ingrid Sørensen, telefon: 57 61
37 93.
Sidste tilmeldingsfrist: mandag d. 4. maj

Palle Ravn, Bringstrup-Sigersted menighedsråd
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Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til
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
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Idrætsforeningen skriver

Gyrstinge IF generalforsamling.

Gyrstinge Idrætsforening har i januar holdt ordinær generalforsamling.
Michael Jørgensen trådte efter eget ønske ud af bestyrelsen og vi takker
meget for hans indsats. I stedet blev Linda Axelgaard valgt som nyt
bestyrelsesmedlem og Dorethe Emde blev valgt som suppleant. Bestyrelsen
vil snarest konstituere sig og forsætte arbejdet. Hvis der er nogle som har
lyst til at hjælpe med forskellige opgaver eller være aktiv som træner hører
vi gerne fra jer.

Årets gymnastikopvisning finder sted lørdag den 28. marts kl. 14.00 i
Kildeskolens gymnastiksal.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Sommerskole igen.

Gyrstinge Idrætsforening arbejder på at gentage succesen fra sidste år og
afholde sommerskole de fire første dage i skolens sommerferie. Vi vil
ligesom sidste år meget gerne have hjælp fra forældre og andre som har
lyst. Hvis du er interesseret i at give en hånd med så skriv til
gif@gyrstinge.dk eller kontakt Lars Jørgensen på tlf. 4214 0203. Vi
forventer at kunne melde endeligt ud om det bliver til noget og åbne for
tilmelding af børn i marts.

Nytårsløjer.

Gyrstinge Idrætsforening er desværre blevet udsat for grove nytårsløjer.
Vores to 11 mands fodboldmål er blevet ødelagt af fyrværkeri mellem jul
og nytår. Vi kan forhåbentlig få samlet resterne til ét helt mål og vi arbejder
på at skaffe penge til et mere. Vi har desværre ikke pengene endnu men
håber at få det inden fodboldsæsonen starter så vi kan tilbyde fornuftige
forhold til de voksne spillere. Det er meget ærgerligt at vores udstyr bliver
ødelagt og vi beder alle om at hjælpe med at passe på det vi har tilbage.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Skovløb og -gang.

Så er det tid at få omsat nytårsforsætterne til handling! Er din plan at
komme i bedre form, så mød op i St. Bøgeskov hver søndag morgen kl.
9.00 (ved skovbørnehaven). Vi er én gruppe der løber, en anden gruppe
går, en times tid på kryds og tværs i skoven - vi skal dog som regel passere
Kilden på et eller andet tidspunkt på ruten.
Vi løber således, at de der er forrest, med jævne mellemrum vender om og
henter de bagerste, så ingen på noget tidspunkt skal løbe alene.
Så kom og vær med og start dagen på en hyggelig og aktiv måde!
Vel mødt.



22

Landsbyhuset skriver - fortsat
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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. 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)

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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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
3195 0693, 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
Februar

Bøgebladet udkommer
01. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
02. Bogbussen holder ved SPAR, kl. 14.30-15.15, hver mandag
03. Tirs.klub: Kortspil og hygge
10. Tirs.klub: Demonstration af magnetterapi
17. Tirs.klub: Kortspil og hygge
18. Korsang, LOF, Kildeskolens fællesrum, kl. 19.00
20. Madbix, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
22. Tøndeslagning ved SPAR, kl. 11.00

Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
24. Tirs.klub: Aase og Jørgen Nielsen fortæller om deres ture til Rumænien

Marts
03. Tirs.klub: Kortspil og hygge
10. Tirs.klub: Kortspil og hygge
16. Beboermøde, Lokalrådet, præstegården, kl. 19.30
20. Madbix, Kildeskolens Børnehave, kl. 17.30-20.00
21. Beboerfest m. Trio Himmelblå, Gyrstinge Forsamlingshus
28. Gymnastikopvisning, GIF, Kildeskolen, kl. 14.00

April
Bøgebladet udkommer

02. Generalforsamling Gyrstinge forsamlingshus, kl. 19.30
05. Festgudstjeneste m. altertavleindvielse, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
18. Arbejdslørdag, Kildeskolen, SFO og børnehave
29. Generalforsamling, Byg og Bo,

Maj
01. Fødselsdagsfest, Kildeskolens børnehave
12. Ældreudflugt v. Menighedsrådene

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


