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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: 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
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52

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 august 2009 - deadline 28. juli
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Lokalrådet skriver
Som tiden dog går. Bøgebladet går meget snart ind i sit 5. år og det vil vi
i Lokalrådet gerne fejre med en forsidekonkurrence. Vi har længe gerne
villet ændre på forsiden og gøre den lidt mere spændende for vore mange
trofaste læsere. Derfor opfordres alle til at lave en alternativ forside til
bladet og sende den til lokalraadet@gyrstinge.dk eller til et af rådets
medlemmer. Vi vil så i samråd med Menighedsrådet vælge det forslag, vi
synes bedst om og præmiere det. Forsiden skal indeholde motiver, som er
repræsentative for vort lokalsamfund. Vi vil gerne have forslagene inden
deadline for næste Bøgeblad, som kan findes nederst på side to.
Som man kunne læse i sidste nummer af Bøgebladet, så har vi i Lokalrådet
indkøbt to pc’er til brug for områdets primært ældre borgere. Det er nu
lykkedes os at få oprettet en bredbåndsforbindelse i Præstegården og vi
opretter derfor It-café den anden mandag i hver måned kl. 14 – 16. Næste
gang bliver mandag den 8. juni 2009. Det er gratis at deltage, men kaffen
koster 10 kr. Vi håber, at flere vil benytte sig af tilbudet.
Nu er sommeren ved at være over os, og det betyder, at det er ved at være
tid til vores årlige Sankt Hans-fest i Præstegårdshaven. Traditionen tro vil
der blive serveret god mad og der vil være underholdning for både børn
og voksne. Tirsdagsklubben står som sædvanligt for kaffe og kager (det er
der vist ingen, der vil undvære). Program og priser kan ses andetsteds i
dette blad.
Det er klart, at så stort et arrangement kræver mange hænder, og det er
derfor bydende nødvendigt, at så mange som muligt giver en hånd med.
Vi vil derfor tilskynde alle, der har tid, lyst og lejlighed til at hjælpe med
en eller flere ting, til at henvende sig til Lokalrådets medlemmer enten via
mail eller pr. telefon. Vi mangler lige nu nogle til at hjælpe med at stille
telte, borde og stole op mandag den 22. juni kl. 18.30 og tage dem ned
igen onsdag den 24. juni kl. 18.30. Desuden mangler vi nogle til at snitte
masser af salat tirsdag eftermiddag. Der vanker selvfølgelig en forfriskning
til de hårdtarbejdende. Og så håber vi bare, at aftenen bliver lige så
hyggelig, som den plejer og at vejrguderne er med os.
Lokalrådets bestyrelse skal helst bestå af 8 medlemmer og 2 suppleanter,
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Lokalrådet skriver - fortsat
men det har i flere år været svært at få så mange til at gå ind i arbejdet. Det
er nu lykkedes, idet Heidi Larsen fra Bakkegården er gået med i bestyrelsen.
Det er vi meget glade for og vi byder hende hermed velkommen i kredsen.
Det er også lykkedes at få overtalt Kirsten Forsingdal til at være kasserer,
så nu skulle alt være i orden.
Som det tidligere har været nævnt på disse sider, så planlægger vi en
Gyrstingedag, som skal være en slags byfest/markedsdag den 5. september.
Her er vi stadig åbne for ideer til, hvad vi kan lave på denne dag, som også
kommer til at rumme Tour de Gyrstinge. Det er bare at sende en mail eller
ringe til Vera på 2364 3113, hvis man har en god ide. Så ser vi på det.

Vera Mortensen
Lokalrådet

Byg og Bo skriver

Byg og Bo indkalder til
 ekstraordinær generalforsamling

 torsdag d. 25. juni d.å. kl. 19.30 i Præstegården,
 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Andenbehandling og vedtagelse af vedtægtsændring.
3. Valg af 1 suppleant.
4. Evt.

p.b.v.
Ole Olsen.
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Sankt Hans Fest
i Præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 18.00 Haven åbnes
18.30 Maden er klar
20.00 Opvisning af springgymnaster
20.45 Bålet tændes og vi synger en

sang
21.00 Båltale
21.30 Koncert i kirken
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 70 kr. for voksenmenu og 30 kr. for
børnemenu.
Øl, vand og vin kan købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefra
eller selv medbringer mad.

Arrangør: Lokalrådet – Idrætsforeningen – Spejderne –
Tirsdagsklubben – Menighedsrådet – SFO’en
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 Kildeskolen skriver
Nytænkning på Kildeskolen
Kildeskolen begynder nu udviklingen af en ny og mere hensigtsmæssig
undervisningsstruktur.
Skolens og SFO’ens ledelse, lærerne, det pædagogiske personale arbejder
i øjeblikket med et projekt for næste skoleår, hvor man i en del af timerne
vil undervise på tværs af klassetrinnene. Det er et projekt, som skolens
ledelse og bestyrelse har ønsket igangsat for at imødekomme problemer,
som er tiltaget i styrke i de seneste år.

Vi har en skole, der har rigtig mange stærke sider: nogle dygtige og
engagerede ansatte, fantastiske omgivelser, udmærkede lokaler, nogle
aktive forældre og dejlige børn. Og så har vi et sammenhængende, trygt
forløb fra 3 år til 7. klasse. Masser af fordele! - og vi vælger vel også som
forældre Kildeskolen for vores børn, fordi vi tror på den. Men der har de
sidste år været problemer med megen uro i især de yngste klasser. Dette
problem opleves på skoler overalt i landet. Desuden har vi nogle meget
små klasser på nogle klassetrin. Dét gør det naturligvis sværere for børnene
at finde kammerater og at finde fagligt modspil. Disse problemer er alle
fuldt ud klar over og skolens ledelse og bestyrelse har diskuteret, hvordan
situationen kan forbedres. Opgaven må være at skaffe ro til undervisningen,
sådan at lærerne kan få ordentlige muligheder for at udføre deres arbejde
og sådan at alle børn oplever et rart undervisningsmiljø og en god
undervisning. Undervisning på det rigtige niveau og på en måde, som
passer til dem.

På Kildeskolen har man erfaringer med sammenlægning af undervisningen
fra nogle meget vellykkede forløb, hvor klasser arbejdede sammen i en
del af danskundervisningen. Man har kunnet høre på børn og lærere, at
både det faglige og sociale udbytte har været stort. Andre skoler har også
vældigt gode oplevelser i forbindelse med omlægning af undervisningen
fra strikst klasse-delt til hold-delt på tværs af klassetrin. Derfor mener
både skolens ledelse, personalet og skolebestyrelsen, at det er dén vej vi
skal gå for at forbedre situationen.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Det er tanken, at klasserne i en del af
undervisningen skal arbejde sammen
parvis. Der skal være en lærer tilstede
pr. klasse, men der vil især i
indskolingen ofte være yderligere en
lærer eller pædagogisk personale med i
undervisningen. Desuden er oprettet en
ny stilling som AKT-lærer. AKT står for
Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-
læreren skal have fokus på børn med
AKT-problemer og kan tilkaldes ved
behov („ambulance“- funktion). Hun
skal ikke have faste timer i bestemte

Teorien bag projektet:
De fleste skoleklasser rummer
elever med fagligt niveau spredt
over fire klassetrin. Og alle elever i
klassen skal undervises på deres
niveau af typisk kun én lærer. Hvis
to klassetrin undervises sammen vil
der være en faglig bredde på i alt fem
klassetrin, men flere børn på hvert
niveau. Ved samlæsning af to klasser
vil der være (mindst) 2 lærere
tilstede og på dén måde vil den
enkelte lærer kunne koncentrere sig
om at undervise på færre niveauer
samtidigt.

timer i bestemte klasser, men naturligvis indgå i undervisningen, hvor det
er relevant, når hun ikke lige er ude i „akutjeneste“. Disse nye tiltag skulle
gerne skaffe ro og ressourcer til både at støtte de fagligt svageste elever,
tage hånd om de urolige og udfordre de øvrige på deres forskellige niveauer.

Skolens personale skal fungere i teams omkring de samarbejdende klasser.
Det er en ny arbejdsform for de fleste og derfor skal en del af personalets
efteruddannelse næste skoleår bruges på at blive bedre til at arbejde i teams.
Det betyder også, at man er nødt til at starte lidt langsomt og
eksperimenterende op med projektet og gøre sig nogle erfaringer undervejs.
Projektet kommer til at kræve en ekstra indsats fra personalet over lang
tid. Fra forældreside kan vi nok bedst hjælpe til ved at give dem arbejdsro
til det og støtte dem i deres bestræbelser.

Skoleledelsen vil informere om projektet ved fælles forældremøde på
Kildeskolen d. 8. juni.

På skolebestyrelsens vegne
Mikala Klok Jørgensen
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Beboerne skriver
Gyrstinge sø
Gyrstinge sø er i dag ikke en naturlig sø. En dæmning i søens østlige ende
opstemmer søen og forhindrer vandstanden i at følge årstidens naturlige
fluktuation. I stedet svinger vandstanden efter Københavns vandbehov -
40 cm inden for ganske få dage – med stor negativ effekt på områdets
flora og fauna til følge. Men sådan har det ikke altid været. Før 1972, hvor
dæmningen blev bygget, besad området en mangfoldighed som var langt
større end i dag.
Der er nu igangsat en proces, der skal lede til, at Gyrstinge sø føres tilbage
til sit naturlige leje.
Da Københavns Energi i marts bekendtgør, at vandet i Gyrstinge sø ikke
længere skal anvendes direkte som drikkevand, øjnes chancen for at
genskabe den naturlige sø, hvorfor såvel miljøministeren, direktøren for
Miljøcenter Roskilde samt borgmesteren i Ringsted kontaktes i et åbent
brev. I brevet rejses ønsket om at genskabe søen ligesom der redegøres for
de positive biologiske og rekreative følger heraf.
Såvel ministeren som borgmesteren er imødekommende i deres svar på
brevet og engang i 2010 kan man forvente, at ideen om at genskabe en
naturlig sø indgår i den kommunale handleplan for vandmiljøet.
I mellemtiden arbejder kommunens biologer på at klarlægge både positive
og negative følger af en genskabelse. Her er de allerede hjulpet godt på
vej af biolog Hans Harald Hansens rapport fra 1985 ’Haraldsted og
Gyrstinge søer – Fiskeribiologiske undersøgelser og driftsplaner’ som på
alle biologiske fronter beskriver området før og efter opdæmningen.

Efterlysning!!
I tilknytning til biologernes arbejde efterlyses nu fotografier fra Gyrstinge
sø før opdæmningen. Billederne skal anvendes i visuel dokumentation for
områdes udtryk før opdæmningen, og som den måske kan komme til at
tage sig ud efter en reetablering.
Ligger man inde med relevante billeder er man velkommen til at kontakte
Ole Hylleborg (tlf.: 5786 3333) eller Jens Vejbæk (tlf.: 3811 1044) for
nærmere aftale.

Ole Hylleborg & Jens Vejbæk
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Beboermøde
om

Landsbyhuset

tirsdag den 16. juni
kl. 19.30

Det bliver nok i skolens musiklokale,
men aftalen er endnu ikke på plads,

 så hold øje med opslag
på skolen/i SPAR

og med hjemmesiden www.gyrstinge.dk

CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: cebra@cebra.info - WEB: www.cebra.info

LANDSBYHUSET - 04.11.2008
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  Dagplejen skriver

Sommerfest – dagplejen i Gyrstinge
I år havde dagplejen i Gyrstinge valgt at holde sommerfest med temaet –
KROP OG BEVÆGELSE
Onsdag den 18. maj 2009 i Gyrstinge præstegårdshave. Det blev en rigtig
god formiddag med glade børn, forældre og bedsteforældre. Vi startede
dagen kl. 9.00 med frugt, kaffe, saft og kage. Tusind tak til alle der bidrog
med hjemmebagt kage. Vi havde pyntet den store rødbøg med balloner.
Nogle kunne hoppe i hoppeborg og andre lege i telte, puste sæbebobler,
puste balloner op eller bare lege tagfat og hygge sig. Formiddagen sluttede
af med at spise frokost, inden en velfortjent middagslur for de små.

Mange sommerhilsner Sanne, Ulla, Lene, Birgitte, Irene, Lisbeth og
Tina



11Bøgebladet juni 2009

Din

Kirke

(Foto: Milia Wagner, Wagnerfotografi)

Tillykke til dette års konfirmander i Gyrstinge Kirke den 10. maj 2009.
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Juni
01. – Anden pinsedag: Søskoven 10.30 (provstigudstjeneste)
07. – Trinitatis søndag: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
14. – 1. s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
21. – 2. s.e.trin.: Bringstrup 9 (Ulla Toft)
28. – 3. s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

Juli
05. – 4. s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
12. – 5. s.e.trin.: Gyrstinge 9 (S. Legarth)
19. – 6. s.e.trin.: Sigersted 9 (Ulla Toft)
26. – 7. s.e.trin.: Bringstrup 9 (Ulla Toft)

August
02. – 8. s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

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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Kirkerejse til Israel i efterårsferien
Bringstrup, Sigersted, Gyrstinge og Benløse Sogne, arrangerer sognerejse
til Israel/Palæstina.
Rejseledere: Sognepræst Lisbeth Lundbech og sognepræst Søren Legarth

10. – 17. oktober 2009
Israel er knap 500 km fra nord til syd. Mod nord er Hermonbjerget med
sne og mod syd ligger Eilat med koralrev. Der imellem finder man
brændende ørken, frodige olivenlunde, brusende floder og udtørrede wadi,
æsler, kjortelklædte mænd og kvinder, moderne indkøbscentre, adstadige
fårehyrder, travle fodgængere og bilkøer, der sætter utålmodige indbyggeres
temperament på prøve.
På denne rejse vil vi følge i Jesu fodspor og gøre et forsøg på at forstå de
religiøse og politiske spændinger der herskede dengang, og de der hersker
i dag. Vi får indblik i den virkelighed der mødte, og møder, mennesker i
området.
Dag 1: Afrejse fra København, ankomst Jerusalem.
Dag 2: Jerusalems gamle bydel. Historisk vandring på Oliebjerget.

Eftermiddagstur til Bethlehem og Fødselskirken
Dag 3: Det døde hav, Qumran og Massada.
Dag 4. Jerusalems nye bydel. Historisk byvandring bl.a. grædemur,

klippemoské, Via Dolorosa og Gravkirken.
Dag 5: Via palmeoasebyen, Jeriko og langs Jordanfloden til

Genezereth sø og Galiæa.
Dag 6: Galilæa – Saligprisningernes bjerg – Kapernaum – Tabgha –

Golan – Banias.
Vi besøger evangeliernes Galiæa, centrum for Jesu virke.
Sejltur på Genezareth sø.

Dag 7: Nazareth, Jesu barndomsby og derefter mod
middelhavskysten til Cæsarea ved havet og Netanya.

Dag 8: Hjemrejsedag

Udførligt program fås hos rejselederne Lisbeth Lundbech på tlf. 5761 3010
og Søren Legarth tlf. 5761 0660.
Pris pr. person kr. 12.495,-
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Prisen inkluderer:
·       Fly København – Wien - Tel Aviv t/r
·       Pt. kendte flyskatter og afgifter
·       Rundrejse som beskrevet i programmet
·       Autoriseret dansktalende guide
·       Danske rejseledere
·       Overnatning i delt dobbeltværelse med bad/toilet
·       7 x morgenmad og 7 x aftensmad
·       Drikkepenge til guide, chauffør og hoteller
·       Gebyr til Rejsegarantifonden
·       Obligatorisk ansvarsforsikring

Prisen inkluderer ikke:
·       Yderligere måltider og drikkevarer
·       Forsikringer

Eventuelle tillæg:
·       Enkeltværelse kr. 1.750,-
·      Sygdomsafbestillingsforsikring kr. 600,-
·       Rejseforsikring Gouda Super u/70 år kr. 320,-
·       Rejseforsikring Gouda Super o/70 år kr. 338,-
      Helbredserklæring skal sendes til Gouda for rejsende o/70 år

Forbehold:
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Alle vore rejser evalueres
og forbedres løbende på baggrund af vore rejselederes og deltageres
tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være ændringer i programmet
fra rejsen blev købt til den finder sted. Det aktuelle program fremsendes
sammen med de endelige rejsepapirer. Lokale forhold kan medføre, at vi
under rejsen er nødt til at ændre indholdet eller rækkefølgen herpå. Vores
mål er at deltagerne får den bedst mulige rejse.
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Grædemuren og Al-
Aksa-moskeen.

*****
Minikonfirmander i Gyrstinge
Jeg vil allerede i dette nummer af Bøgebladet gøre opmærksom på, at der
også udbydes minikonfirmandundervisning i Gyrstinge efterår 2009/vinter
2010. Minikonfirmanderne starter i Gyrstinge efter efterårsferien og
undervisningen vil ligge på onsdage eftermiddage – første gang onsdag d.
21. oktober efter skoletid. Også i år vil undervisningen være ved
minikonfirmandlærer Gitte Stoltberg, som nogle kender fra sidste år. Elever
fra 3. og 4. klasse kan deltage i undervisningen og du er velkommen til at
deltage 2 år i træk. Der vil være tilrettelagt et nyt undervisningsforløb.
Undervisningen slutter søndag d. 7. februar med en stemningsfyldt
kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende pizzagilde.

Lisbeth Lundbech
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„Tunger af ild og dog prædiken mild …“
2. pinsedag i Søskoven ved Tuelsø, den 1. juni 2009 kl. 10.30.
Det er efterhånden blevet en fin tradition, at hele Ringsted-Sorø provsti –
alle sogne – samarbejder om en festlige gudstjeneste under åben himmel
2. pinsedag. Alle medvirkende lægger sig i selen for at dagen skal forløbe
på allerbedste måde. Planlægningen har længe været i gang med nogle
ildsjæle i en styregruppe. Nu, hvor datoen nærmer sig, er hele arrangementet
tæt på at være på plads, og det bliver meget festligt!
Rent musikalsk kan vi glæde os til at møde to af de dygtigste folkemusik-
musikere, nemlig Tove de Fries på violin og Jesper Vinther Petersen på
harmonika, og de har vundet flere store priser for deres spil. De to vil
ledsage salmerne og spille præludium og postludium. Organist Louise
Skonberg står for den overordnede planlægning af musikken, og hun leder
desuden det frivillige voksenkor, som synger med på alle salmer og under
nadveren. Sandsynligvis medvirker flere organister. Der vil desuden være
flere faner, som bliver ført ind i „kirken“ af spejdere under præludiet og er
til stede under hele gudstjenesten.
Salmerne er meget afvekslende – både de gode gamle, f.eks. „I al sin
glans nu stråler solen“, pinsesalmen over alle pinsesalmer, og de fine nyere
salmer, som f.eks. „Det dufter lysegrønt af græs“ og „Kornet, som dør i
jorden“. Alle salmer og en gennemgang af gudstjenesteforløbet trykkes
på ark, som uddeles ved ankomst.
Under sidste salme går der kurve rundt. Hele Ringsted-Sorø provsti samler
ind til kristne i Etiopien, så vi kan hjælpe dem med at bringe evangeliet
videre. Der medvirker mange – både lægfolk og præster – ved
gudstjenesten, og det gør den meget afvekslende. Selve prædikenen står
sognepræst Kirsten Jensen Holm for. Hendes prædiken bliver en levende
fortælling, som også vil henvende sig meget til børnene.
Vi håber, rigtig mange vil finde vej til Søskoven og begynde 2. pinsedag
på en dejlig måde. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og
vand på stedet. Men tag en madkurv med og spis frokost i det grønne efter
gudstjenesten. Hvis vejret er med os – så sætter det jo prikken over i’et, og
så får man sikkert også lyst en lille gåtur i det smukke område.
Der er køremulighed for gangbesværede og mange parkeringspladser.
Så tag naboen under armen og børnene ved hånden og vær med til at fejre
pinsen på bedste vis. Så på glædeligt gensyn i den smukke natur, som lige
i disse uger „holder pinsefest!“                              Margrethe Brodthagen
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Vi fik også en gennemgang af de mange anvendelsesmuligheder, der er af
kalksten. I Fjenneslev kirke er kalksten blevet brugt til udsmykning, og
Alsted kirke er helt bygget af kalksten.

Murværk af kalksten kendes ved, at sten i forskellige størrelser lægges
oven på hinanden og holdes sammen af mørtel. Der laves to mure med lidt

Tur til Geomuseum Faxe
Den årlige udflugt for sognets pensionister og efterlønnere var denne gang
arrangeret i samarbejde med Bringstrup-Sigersted menighedsråd. Vejret
viste sig fra den bedste side. Flot blå himmel og solskin hele dagen. Efter
opsamling forskellige steder i sognene kørte 49 glade og forventningsfulde
mennesker ad snoede landeveje mod Haslev og videre til Faxe.
Jørgen Lehmann sørgede for, at der blev sunget fra højskolesangbogen,
og han gav også et solonummer, men da han ville have os til at synge en af
de kendte sange på en ny melodi, blev der protesteret højlydt.
Der blev snakket meget i bussen samtidig med, at vi nød den smukke
natur, som lige nu er præget af de gule rapsmarker.
Mange blev meget overraskede, da vi pludselig var ved vores
bestemmelsessted en halv time før planlagt, så der var tid til en forfriskning,
inden vi skulle se det nye museum.
Geomuseum Faxe er placeret lige på kanten af det kæmpe store kalkbrud
med panoramavinduer ud mod udgravningen. Under det 45-minutter lange
foredrag fik vi en gennemgang af, hvordan kalken var opstået for 65
millioner år siden. Vi fik at vide, at der i en periode var et koralrev dækket
af ca. 200 m vand, hvor mange forskellige dyr svømmede rundt. Det er
resterne af disse dyr, de heldige fossiljægere i dag finder, når de går på
„jagt“ i kalkbruddet.

Sidste efterår fandt en person en
forstenet halshvirvel fra en
krokodilleart. Dette fund er indtil
videre hovedattraktionen på
udstillingen. Man regner med, at
de fossiler, der findes i Faxe
kalkbrud, er ca. 63 mio. år gamle.
Det er i øvrigt det eneste fossile
koralbrud i hele verden.

Udsigt over Faxe kalkbrud
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afstand, mellemrummet fyldes ud med mindre sten og mørtel, og til slut
hugges ydermuren til, så den bliver flad.

Middagsmaden blev serveret på
Faxe vandrehjem, som ligger lige
ved siden af museet. Vi fik dejlig
dansk mad: Flæskesteg med sprød
svær og en meget lækker
citronfromage til dessert.
Det „kongelige islæt“ kom, da vi
besøgte Øster Egede kirke, hvor
grevinde Alexandra blev gift med
Martin Jørgensen. Det var bestemt

ikke en kirke, der på nogen måde virkede prangende. En meget enkel hvid
landsbykirke, der indtil 1995 hørte til godset Jomfruens Egede, men som
i dag er sognekirke for omkring 100 mennesker. Godset er ikke beboet i
dag, men det kan lejes til fester, konferencer osv.
Tiden gik hurtigt, og det var allerede midt på eftermiddagen, da turen
fortsatte til Førslev gamle Købmandsgård, hvor der blev serveret kaffe, te
og lækker varm æblekage med flødeskum.
Også på hjemturen sørgede vores kirkesanger for, at vi fik sunget et par
sange, inden vi igen var hjemme i Gyrstinge.
Det var en tur præget af mange glade mennesker, der fik snakket med
hinanden, mødt deres præst uden for kirken samt nogle af
menighedsrådsmedlemmerne og set en af de helt nye turistattraktioner i
Danmark.
Det var også dejligt, at de to menighedsråd sammen kunne invitere
pastoratets ældre på udflugt. – En tradition der vil fortsætte.

Grethe Larsen

Fra foredraget på museet.

Sognepræst Lisbeth Lundbech  - tlf. 57 61 30 10
Bringstrup Præstegård
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
E-mail: llu@km.dk – eller – gyrstingesogn@km.dk
Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.00

   onsdag og fredag kl. 11.30 – 12.30
   lørdag: efter aftale - mandag: fridag

Graver : Kirsten Kristensen – tlf. 22 43 64 62
    Mandag: fridag

Kirkedelen er redigeret af
Gyrstinge Menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål
skal derfor rettes til
Menighedsrådet.
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 Landsbyhuset skriver
Det „store“ landsbyhus er ved at være på plads
Siden sidste Bøgeblad er vi kommet noget tættere på en endelig afklaring
om landsbyhuset. Lokale- og Anlægsfonden endte med at bevilge os 4
mio. kr. Det var færre end de 5 mio. vi havde søgt, men meget i forhold til
fondens nuværende situation med krise og mange ansøgninger.
Selv om vi fik mindre end søgt, tror vi i bestyrelsen stadig på „den store
udgave“ af landsbyhuset. Dels har en kritisk gennemgang af det forventede
driftsbudget betydet, at vi tør låne mere end først antaget, dels har vi netop
fået besked om, at LAG-Ringsted har bevilget os 350.000 kr. LAG
administrerer EU-midler til landdistrikterne.
Den sidste usikre post i økonomien er bevillingen fra Realdania Fonden.
Den har bevilget os 2,5 mio. kr. til rådgiverudgifter, men vi har kun
rådgiverudgifter for omkring 1,6 mio. kr. Så spørgsmålet er, hvor meget vi
får. Vi har søgt dem om at få alle 2,5 mio. kr., og vi får besked efter møde
i fondsbestyrelsen d. 17.6.
Vi tror dog så meget på projektet, at arkitektfirmaet CEBRA nu er i gang
med at udarbejde materiale til en udbudsrunde, og vi satser på, at første
spadestik bliver taget på Gyrstinge-dagen d. 5. september.
Du kan høre mere om projektet, når vi holder borgermøde tirsdag d. 16.
juni kl. 19.30. Vi satser på at være i skolens musiklokale, men har i
skrivende stund ingen aftale om lån af lokalet, så hold øje med opslag på
skolen og i SPAR, på hjemmesiden, samt notits i Lokalbladet og Dagbladet.
På mødet skal vi også snakke om, hvilke ønsker vi i lokalsamfundet har til
udearealerne omkring huset. Der bliver næppe penge til endeligt anlæg af
arealerne nu, men vi er nødt til at finde ud af, hvor teltplads med sheltere,
bålplads og en eventuel kælkebakke af overskudsjorden skal placeres. Så
mød op d. 16.6.

Venlig hilsen
Jens Andersen
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Idrætsforeningen skriver
GIF – Gymnastik sæson 2009/2010
Så er holdene for den kommende gymnastiksæson fastlagt (se
nedenstående). Bemærk vi har i år to nye hold – Rytmepiger og Ældre
Motion.

Alle hold starter uge 37
Spillopper v/Maja og Mette
Sjov med leg og bevægelse for børn i alderen 3-4 år.
Tirsdag kl. 15.30 – 16.30

Krudtugler v/Hanne og Charlotte
Gymnastik og leg for børn i alderen 5-6 år
Onsdag kl. 15.30 – 16.30

De seje springere I v/Kim og Linda
Springgymnastik for begyndere og øvede for børn fra Bh-klasse til og
med 2. klasse
Torsdag kl. 16.00 – 17.00

De seje springere II v/Kim og Linda
Springgymnastik for begyndere og øvede for børn fra 3. klasse til og
med 5. klasse
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Rytmepiger v/Lone NYHED
Rytmisk gymnastik med serier og dans for piger fra 3. klasse og opefter
Onsdag kl. 17.00 – 18.00

Motionsdamer v/Lone
(Step, kondi, styrketræning og MBL - mave, baller, lår)
Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Ældre motion v/Inga NYHED
Lettere motion hvor alle kan være med
Nærmere info med tid og sted følger senere.

Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster – på gensyn uge 37
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gyrstinge sø-rundt
Søndag d. 17.5. kl.10 gik der et hold friske mennesker fra vores lokalområde
rundt om Gyrstinge sø. Vejret var mildt og skyet og vi nød alle den smukke
natur og udsigten ud over søen. Vi var nær blevet skudt, da alle der har
jagttegn lå på lur, idet vi havde valgt første weekend efter jagten var gået
ind.
Der var en del friske børn med på turen og de klarede de små tre timers
gåtur i fin stil. Vi holdt en velfortjent pause på dæmningen, hvor Inge kom
med kaffe, dejlig kage og vand (tak - det smagte skønt).
Vi har allerede besluttet, at vi går næste år på St. Bededag, da det egentlig
er en gammel tradition på St. Bededag. Så kan alle med ro i sindet og
maven gå til et velfortjent frokostbord efterfølgende.
Derfor arrangerer Gyrstinge idrætsforening fredag d. 30.4. 2010 kl. 10
Gyrstinge-sø-rundt, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Velmødt

GIF

Kilden ved søen, hvor gåturen
slutter.
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Kildeskolens børnehave skriver
Kildeskolens børnehave fyldte rundt
Fredag den 1. maj kunne Kildeskolens børnehave – eller rettere –
førskoleafsnit, fejre sin 10 års fødselsdag. Og det gik ikke stille af! Festen
startede i skolens gymnastiksal, hvor først Mejse- og Smuttebørn (de 3 og
4-årige) underholdt med et par sange, og „sproglyde“-historien om Hr.
Madsen. Derefter gav de ældste (Spætte)børn en lille smagsprøve på de
færdigheder de har opnået i løbet af året, hvor de har deltaget i Ringsted
kommunes idrætsprojekt for førskolebørn, Leg og bevægelse.
I mellemtiden var der gjort klar til spisning i børnehaven, hvor
Krogagergård leverede lækkert kød, og forældrerådet havde knoklet med
at forberede diverse tilbehør for enhver smag. Det var jo flot vejr, så
spisningen kunne foregå udenfor i SFO-haven. Foruden mad og drikke
kunne man også erhverve sig slush-ice, og det var meget populært. Efter
maden var der underholdning med klovnen Tapé, og det var ligeledes et
hit hos børnene – og nogle af de voksne!
Aftenen sluttede med kåringen af den flotteste kage – som derefter blev
spist – og te og kaffe. Udover de allerede nævnte indslag, var der desuden
sæbebobler, tip en 13’ner, kæmpe hoppepude til børnene og et diasshow
med billeder fra institutionens første ti år.
Det var en meget flot markering af ti-året, og forældrerådet skal have stor
ros for den enorme indsats. De godt 100 deltagende mennesker; børn,
forældre, bedsteforældre og personale havde alle en uforglemmelig dag
og aften.

BN
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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

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

Juni
Bøgebladet udkommer

01. Pinsegudstjeneste i Søskoven, kl. 10.30
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 8.00, hver søndag
08. Bogbussen holder ved SPAR, kl. 14.30-15.15, hver mandag

It-café, Præstegården, kl. 14.00-16.00
Skolebestyrelsens årsmøde, Kildeskolen, kl. 19.00-21.00

09. Tirs.klub.: Udflugt til Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm
16. Beboermøde vedr. Landsbyhuset, Kildeskolen, kl. 19.30
18. Skolefest, Kildeskolen
23. Skt. Hansfest, Gyrstinge præstegårdshave, kl. 18.00
25. Byg og Bo, ekstraord. generalforsamling, Præstegården, kl. 19.30

Juli
06.-10. Sommerskole v/GIF
06.-24. Kildeskolens SFO holder lukket
28. Deadline Bøgebladet

August
Bøgebladet udkommer

10. Kildeskolen starter nyt skoleår
11. Børnehaveklassen starter i skole

September
05. Gyrstinge-dagen m. Tour de Gyrstinge
08. Gymnastiksæsonen starter, GIF
15. Tirs.klub.: 20 års jubilæum, Gyrstinge Skovkro

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


