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Lokalrådet skriver
En af de store glæder ved at være med i lokalrådsarbejdet er at være med
til at arrangere begivenheder for lokalbefolkningen i samarbejde med en
masse rare mennesker. Både dem man kender i forvejen og dem man lærer
at kende. Det er i sådanne situationer, man finder ud af, hvor meget
mennesker vil gøre for hinanden, når bare de bliver spurgt.
Det var også tilfældet ved den nyligt overståede Gyrstingedag, hvor rigtig
mange var med til at gøre dagen både hyggelig og festlig. Da teltene skulle
rejses fredag den 4. september, var jeg meget i tvivl, om det overhovedet
kunne lade sig gøre, for der blæste en stiv kuling ind fra sydvest, men med
hjælp fra en stor flok frivillige lykkedes det, og teltene blev stående trods
kraftige vindstød.
Dagen var tilrettelagt i samarbejde med Landsbyhuset, som sædvanen tro
afholdt sponsorcykelløb i Gyrstinge. Vejret var bestemt ikke med os, for
vi fik både regn og blæst, men det forhindrede ikke, at flere deltagere end
nogen sinde før cyklede en pæn sum penge ind til vores alle sammens
multihal.
Et børnekor sang for,
inden første spadestik
blev taget.

De mange stadeholdere, som havde besluttet at få ryddet ud i skuffer og
skabe, havde absolut heller ikke de bedste vilkår og salget gik vist ikke alt
for godt. Adskillige valgte at gå hjem efter at have set borgmester Niels
Ulrich Hermansen og Tulle Olsen i fællesskab tage første spadestik til
Landsbyhuset, og det lagde en naturlig dæmper på handelen.
Til gengæld var der ca. 150 mennesker, som kom til festmiddag i teltene
om aftenen. Her sad vi tæt, men dog i tørvejr. Vi ville selvfølgelig gerne
have haft lidt højere temperatur og en stille sensommeraften, men det
flasker sig ikke altid, som vi gerne vil have det, og så er det, at vi ser, hvor
meget beboerne i sognet er villige til at gøre for en sag.
Bøgebladet oktober 2009
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Lokalrådet skriver - fortsat
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange, som hjalp med alle
de ting, sådan en dag kræver. Det er et fantastisk flot stykke arbejde, og
hvis vi skal gentage forsøget på en landsbydag til næste år, skal vi nok
gøre os umage for at gøre mere opmærksom på de forskellige oplevelser,
man kan få i en landsby af vores størrelse. Vejret kan vi jo nok ikke gøre
noget ved, hvor gerne vi end ville.
Med det fine sammenhold, vi har herude, er jeg heller ikke i tvivl om, at
der er rigtig mange, som vil støtte op om Den nye Købmand, som åbner i
løbet oktober, så vi igen kan handle dagligvarer i Gyrstinge. Det er så
vigtigt, at vi har dette tilbud til beboerne, så man i disse klimatider ikke
skal starte sin bil og køre helt til Ringsted efter en liter mælk og et rugbrød.
Det bliver dejligt med en købmand, som kender lokalområdet og
befolkningen og som vil være en del af lokalsamfundet.
Inden vi får set os om, er det igen blevet jul, men inden da skal vi lige have
tændt træet på plænen foran Kildeskolen. Det sker den 1. søndag i advent,
som i år er den 29. november. Igen i år vil der være gudstjeneste kl. 15 og
træet tændes kl. 16, hvorefter der vil være glögg og æbleskiver i
Præstegården. Der vil selvfølgelig være sodavand til børnene. Prisen er
som sædvanlig 10 kr. pr. næse, så kom og vær med til at gøre indgangen til
julemåneden både hyggelig og stemningsfuld.
Vera Mortensen
Lokalrådet
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Forældrerådet skriver
Førstehjælp i børnehøjde
Førstehjælp som forebyggelse af mobning
Den 16., 17. og 21. september var der linet op med ambulance og brandbil
i Kildeskolens skolegård. Det var årets førstehjælpskurser for børnene i
Kildeskolens Børnehave, Skovbørnehaven og 0. – 2. klasse på Kildeskolen,
der løb af stabelen.
I alt godt 100 børn fra lokalområdet var i den forbindelse igennem
førstehjælpskurset med Jesper, Kalle, Maria og Nadja fra Benløse Frivillige
Brandværn som kompetente undervisere. Desuden deltog 2-3 pædagoger
eller lærere på hvert kursus, og kommunens SSP-konsulent var også forbi
en dag.
Kurset startede i Kildeskolens musikrum, hvor børnene blev introduceret
til førstehjælpens fire hovedpunkter, og hvor aflåst sideleje blev vist og
prøvet af både børn og voksne. Bagefter var det på med jakker og sko, og
rundt til de forskellige praktiske førstehjælpsposter på skolens og
børnehavens område.
Børnene prøvede blandt andet at rense sår og sætte plaster på, og at suge
giften ud af et hvepsestik. Der var også en brandøvelse, hvor børnene
lærte at slukke ild på forskellige måder.
Men vigtigst af alt: børnene lærte at vise omsorg for hinanden. De lærte at
det er godt at trøste og give et kram, når nogen er kommet til skade eller er
kede af det, og at tilkalde hjælp, hvis det er nødvendigt.
Sofus-bamsen hjælper med at
trøste, inden såret på hånden
renses og får plaster på.

Som afslutning på kurset var børnene inde i ambulancen og se noget af alt
det udstyr, der hører til sådan et køretøj. Endelig fik samtlige børn tildelt
et diplom for gennemført kursus, og til dem, der ikke havde været med
før, var der en Sofus førstehjælpsbog til at tage med hjem.
Bøgebladet oktober 2009
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Forældrerådet skriver - fortsat
Førstehjælpskurset er en del af et projekt i Gyrstinge, der skal køre over
en 6-årig periode. Årets kursus er det andet i rækken. Planen er, at børnene
fra de begynder i børnehaven til de går i 2. klasse bliver undervist i
førstehjælp 1 gang om året. Herved tilegner de sig flere og flere færdigheder
i førstehjælp, og de opdrages til at vise omsorg for hinanden.
Projektet Førstehjælp i Børnehøjde bygger på en erfaring om, at mobning
kan forebygges gennem undervisning i førstehjælp. Der ser ud til at børn
med førstehjælpskurser i bagagen viser mere hensyn til hinanden. Og det
er netop dét, der er bevæggrunden for at gennemføre projektet her i
Gyrstinge. Håbet er, at Førstehjælp i Børnehøjde kan være med til skabe
en tryggere hverdag børnene imellem, hvor omsorg og ansvar for hinanden
er naturligt.
Omsorgen børnene imellem udvikler sig dog ikke alene ved at gennemføre
et førstehjælpskursus årligt. Det er væsentligt, at det lærte holdes ved lige,
og at børnene løbende styrkes i at de hjælper hinanden, når de små ulykker
sker både hjemme i fritiden, i skolen og i børnehaven.
Årets kursus blev støttet økonomisk af Ringsted Kommunes
Udviklingsmidler til Lokalområderne samt Ringsted Kommunes SSP.
Hanne Aagesen og Brunella Vejbæk

Uddeling af diplomer.
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Landsbyhuset skriver
Så er byggeriet i gang
Den 5. sept. tog borgmesteren første spadestik til Landsbyhuset, og siden
er der sket en del. Indtil videre har det mest drejet sig om flytning af jord,
men når dette læses, er kloakledningen sandsynligvis gravet ned og
skurbyen stillet op.
Hvis du bliver generet af byggeriet, må du meget gerne henvende dig til
bestyrelsen, for vi vil gøre, hvad vi kan for at mindske problemerne. Men:
Man kan altså ikke bygge så stort et hus, uden det giver noget bøvl, og jeg
håber, alle vil tage problemerne med godt humør. Det er trods alt få dage
i byggeperioden, hvor problemerne er store. Og når først huset står færdigt,
vil det blive til glæde for os alle sammen.
Det ville være godt, om vi i bestyrelsen på forhånd kunne fortælle naboerne
til byggeriet, hvornår de bliver generet i særlig høj grad. Det er bare ikke
altid, vi ved det. Vi skal prøve at gøre det, så godt vi kan, men vi har jo
både arbejde og familie, der også skal passes.
Men bortset fra bøvlet er vi meget glade i bestyrelsen, for byggeriet flasker
sig næsten perfekt. Det ser ud til, at huset opføres efter arkitekternes
tegninger - uden besparelser, og vejret har indtil videre været med os.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen
Landsbyhuset takker alle sponsorer for stor opbakning den 5. sep.:
3F, A/N Tøj og Byg v/Niels Olsen, AO Johansen A/S, AS-AUTO, Bjarne Beck Snedker
og tømrermester ApS, Carlo Lorentzen A/S, CEBRA arkitekterne, DA Byg & Anlæg,
Danish Christmas trees A/S, DG Maskinudlejning, DSV Road A/S, Egen Vinding &
Datter, Fjenneslev Farvehandel og Malerfirma, Flintehøj ApS, Gyrstinge VVS,
Gårdbutikken Førslev v/Ole Andersen, JH Byg, K.L. Multibyg, Kindsholm´s
Bindingsværk, Kjær & Lassen, Krogagergård, Kværkeby Auto & Dækcenter,
Langkjær-Larsen, LOF, Midtsjællands glas, New Hair, Nordea, OPTIMERA, Original
Normann, Peters Auto, R.A.byg, Ringsted Gulvservice, Ringsted Liftudlejning ApS,
SBM Smed, VVS og blikkenslager ApS, SIS Skandinavisk Industriservice A/S, Special
Butikken, Stegmann Consulting, Stiftelsen Sorø Akademi, Sydbank, Vognmand Bjarne
Brix Frederiksen, XL Byg Tømmergården A/S.
Bøgebladet oktober 2009

7

Tirsdagsklubben skriver
Den 15. september var 38 medlemmer af Tirsdagsklubben samlet på
Gyrstinge Skovkro. Anledningen var at holde sensommerfest og samtidig
fejre 20 året for samlingen af ældreklubber i Gyrstinge og BringstrupSigersted.
Festlighederne begyndte med Røde Kors Quinder fra Ringsted, som på
festlig vis underholdt med sang og musik både før og efter kaffen. Herefter
var der mulighed for at nyde de smukke omgivelser ved Skovkroen, inden
dagen sluttede med to-retters menu og sange akkompagneret på harmonika
af Max Brøndtoft.
Den egentlige sæson starter den 6. oktober kl. 14-17 i Gyrstinge Præstegård.
Morten Worm fra Ringsted fortæller og viser lysbilleder fra Australien.

Herefter er der mødedage hver tirsdag, kl. 14-17. Medbring kop og kage.
Problemer med transport kan ordnes, tlf. 5784 4840.
Vi går opmærksom på arrangement, den 27. oktober, hvor Aase Stegmann,
Gyrstinge, fortæller om sin tid med Anker Jørgensen. Det er nyt i.f.t. uddelte
program for Efterår 2009.
Vær i øvrigt opmærksom på omtale af specielle arrangementer i
Lokalbladet og i Bøgebladets kalender.
De bedste hilsner og velkommen til nogle hyggelige tirsdagstimer i
Gyrstinge Præstegård,
Arbejdsgruppen v. Hilde Andersen
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag den 22. januar 2010 kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård.
Det er så blevet til den 6. gang vi holder whiskyaften i Gyrstinge.
Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt
afbud til de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt
ude, at alle har en chance for at planlægge datoen.
Samtidig er det begrænset, hvor mange der kan deltage, så tilmeldingerne
bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet.
Jeg er begyndt at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på markedet,
men vi kan holde den samme pris som sidst, nemlig 200 kr. for deltagelsen
i arrangementet.
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand
og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt
røget over mosetørv. Men som lovet på den sidste aften, så vil der også
blive præsenteret en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 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 rygeforbud til dette arrangement,
der er selvfølgelig mulighed for at gå udendørs og nyde den smukke
præstegårdshave, når først de røgede whiskys er i glasset.
Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
Bøgebladet oktober 2009
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Kildeskolen skriver
Fodboldturnering på Kildeskolen
Elevrådet stod for en spændende fodboldturnering fredag den 11.
september for eleverne fra 4.-7. klasse. Elevrådet havde delt holdene på
tværs af klasserne så holdene blev så jævnbyrdige som muligt. Hvert hold
spillede tre kampe og herefter var der semifinaler og kampe om 3.
pladsen. Semifinalen blev i første omgang uafgjort og de to hold måtte
derfor ud i straffesparkskonkurrence. Endelig var det tid til finalen som
også blev meget jævnbyrdig. Der var præmier til første-, anden- og
tredjepladsen. Lærerne, der var med som dommere og opsyn, havde masser
af ros til alle deltagerne. Kampene blev afviklet med absolut fairplay og
ingen elever gav udtryk for frustrationer over dommerkendelser eller tabte
kampe. Spillemæssigt var det også positivt at konstatere, at holdene spillede
godt sammen. Det var tydeligt at mange elever på Kildeskolen går til
fodbold i fritiden og måske er der elever der kunne få lyst til at gå til
fodbold efter den positive oplevelse den pågældende fredag på skolen. Når
holdende ventede mellem kampene blev der heppet godt og igen med
fairplay over hele linjen. Ros til alle i elevrådet, spillere og lærere for en
MEGET vellykket fodbolddag. Næsten alle elever havde valgt at deltage
og resten havde almindelig skolegang.
Frederik Bagger
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Din

Kirke

Lone Hertz - som gæster Gyrstinge kirke den 29. oktober.

Bøgebladet oktober 2009
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Oktober
04. – 17.s.e.trin.:
11. – 18.s.e.trin.:
18. – 19.s.e.trin.:
25. – 20.s.e.trin.:

Sigersted 10 (høst – minikonfirmander
medvirker)
Bringstrup 9 (Ulla Toft)
Gyrstinge 9 (Grethe Gellert)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

November
01. – Alle helgens dag:
08. – 22. s. e. trin.:
15. – 23 .s. e.trin.:
22. – Sidste s. i kirkeåret:
29. – 1.s. i advent:

Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15
(minikonfirmander medvirker)

December
06. – 2. s. i advent: Bringstrup 10 (minikonfirmander medvirker)

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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Konfirmandekskursion til København 24. september.
Også i år var konfirmander og præst på en stor ekskursion til København,
hvor Kirsten Andersen og Inge Krag-Andersen var med som
forældremedhjælpere. Der skal lyde en varm tak for indsatsen. Vi har
heldigvis et godt samarbejde med pastoratets skoler, så det har ikke været
noget problem at få konfirmanderne fritaget fra skoleundervisning.
Et hårdt program var det, men vi har et „sejt“ konfirmandhold, som tog
det hele med oprejst pande. Der blev ikke klaget meget over ømme
benmuskler. De fik i øvrigt megen spontan ros af de forskellige guider,
som alle gav udtryk for, at de sjældent havde været ude for så opmærksom
en gruppe unge.
Første punkt på dagsordenen var Dronningens Gobeliner i riddersalen på
Christiansborg Slot, hvor guiden til vores store tilfredshed sprængte
tidsplanen en smule, fordi hun havde så meget at fortælle. Hun fortalte via
gobelinerne om kristendommens historie i Danmark. Vores medbragte mad
spiste vi i gardernes vagtstue på Christiansborg. De har nogle specielle
stole, som aflaster en garder, der har stået helt stille i længere tid. Her sad
vi og spiste. Derefter spadserede vi hen til Tycho Brahe Planetariet, hvor
vi fik en spændende indføring i Universets tilblivelseshistorie.
Konfirmanderne havde mange spørgsmål og fik meget ud af det. Dette
besøg skal selvfølgelig bruges til at snakke om skabelsesberetningen kontra
evolutionslæren i timerne. Hvem siger i øvrigt, at der er en modsætning!
Vi så også en IMAX film i rumteatret „Vores kosmiske rejse“. Jeg tror
nok, dette var dagens største oplevelse. Det var overvældende, selv om
flere af os også blev en smule svimle og flere gange måtte lukke øjnene.
Derefter et smut i Rundetårn. Herefter to timers frikvarter til
konfirmanderne, hvor de fik lov til at gå på Gågaden på egen hånd. De
havde glædet sig meget til dette punkt i programmet og mange fik også
købt lidt tøj eller andre rare småting.
Dagens sidste punkt var en tur i biografen, hvor vi så „District 9“ – Dette
må siges at være et uheldigt valg for de fleste af os, men det er nu altid rart
ovenpå en lang dag at sidde på et polstret sæde og gnaske popcorn og slik.
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet oktober 2009
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Diakonindvielse 13. september
Her blev Gitte Stolberg indviet til diakon i Sigersted kirke. Hun skal være
frivillig, ulønnet diakon i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. Begge
menighedsråd har anerkendt dette. Flere kender i øvrigt Gitte fra minikonfirmandundervisningen.
Det blev en dejlig gudstjeneste, hvor ca. 75 mennesker var mødt op – også
adskillige fra Gyrstinge. Kirken var festpyntet og Anton Eg Andersen
(tidligere præst ved kolonien Filadelphia) holdt dagens prædiken. Selve
indvielsen stod jeg for. I forbindelse med indvielsen var der nogle bibelske
læsninger, hvor Jan Karsberg Petersen fra Gyrstinge menighedsråd stod
for den ene. Han var også med til at lægge hænder på Gitte og velsigne
hende. Næsten alle konfirmanderne var også på eget initiativ mødt op og
gav bagefter udtryk for, at det havde været en ganske særlig oplevelse.
Efter gudstjenesten serveredes lækre, velsmurte sandwiches samt vin/
sodavand. Her blev der også holdt taler, bl.a. af menighesrådsformanden i
Bringstrup-Sigersted, som holdt hovedtalen.
Jeg er glad og stolt over, at Gitte ganske frivilligt er kommet og har tilbudt
at yde en særlig indsats i vores pastorat. Det er håbsfremmende.
Lisbeth Lundbech
*****
Minikonfirmander starter snart i Gyrstinge
Så er det ved at være tid igen for at melde sig til minikonfirmandundervisningen i Gyrstinge. Minikonfirmandundervisningen
starter efter efterårsferien og vil finde sted onsdage efter skoletid.
Du skal gå i 3. eller 4. klasse og første gang bliver onsdag d. 21. oktober.
Vores mini-konfirmandlærer hedder Gitte Stolberg. Hun har meget store
faglige kompetencer i dramatik og vil komme over på Kildeskolen og
orientere nærmere, såfremt dette er i orden med skolen. Du kan også melde
til hos mig – gerne allerede nu:
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100
Ringsted, Tlf. 5761 3010 – mail: LLU@KM.DK
Det er i øvrigt gratis at deltage!
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En katekismus om diakoni
Det er nok mest Luther, man tænker på, når der er tale om katekismus. Den lille
og den store. Begge havde til formål at give en enkel fremstilling af den kristne
tro for jævne mennesker.
Der findes en let forståelig indføring i diakoni for menigmand. Den lyder således:
1. Hvad betyder ordet diakoni?
- Ordet diakoni er græsk og betyder tjeneste
2. Hvad er diakoni?
- Diakoni er kristen næstekærlighed i praksis
3. Hvad er forskellen mellem diakoni og næstekærlighed?
- Næstekærlighed kan udøves af alle mennesker uafhængig af tro.
Diakoni er den næstekærlighed i praksis, der har Kristus som
forbillede
4. Hvad er forholdet mellem diakoni og forkyndelse?
- Forkyndelse er verbal, diakoni er handling
5. Hvad er diakoniens grundværdier?
- Visdom, mod, mådehold, retfærdighed, tro, håb og kærlighed.
6. Hvem er diakoniens målgruppe?
- Diakonien retter sig mod enkeltpersoner og grupper, som lider, er
udsat for overgreb, undertrykkelse eller anden uretfærdighed
7. Hvem udfører diakoni?
- Diakoni udføres af enkeltpersoner og institutioner, som har Kristus
som kilde og forbillede. Diakonien kommer til udtryk i hverdagssituationer som almen kristen næstekærlighed, og som en speciel
tjeneste indenfor kirken i form af solidaritetsarbejde, omsorgsarbejde
etc.
8. Skal man være kristen for at udføre diakoni?
- Alle medarbejdere i en diakonal virksomhed kan medvirke til
diakoni, uafhængig af personlig tro og livssyn.
9. Hvad er en diakon?
- En diakon har en diakonal uddannelse (i Danmark fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, Kolonien Filadelfia i Dianalund eller
Diakonhøjskolen i Århus). Diakonen arbejder for menneskers
værdighed – uanset hvilken livssituation de befinder sig i.
10. Hvad er diakoniens udfordring i dag?
- At læse fortællingen om den barmhjertige samaritan, oversætte den til
vor tid og gøre oversættelsens budskab til praktisk handling.
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Familiegudstjeneste 29. november
Søndag den 29. november holder vi familiegudstjeneste i Gyrstinge
kirke kl. 15.00. Minikonfirmanderne vil medvirke ved denne gudstjeneste,
som også danner optakten til juletræstændingen på Skolen og et
efterfølgende æbleskive/gløgg/varm kakao arrangement i Gyrstinge
Præstegård i samarbejde med Lokalrådet.
*****
Sogneaften for hele pastoratet
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Gyrstinge kirke.
Efter nogle års pause har Gyrstinge og Bringstrup-Sigersted menighedsråd
i samarbejde arrangeret en fælles sogneaften og markerer dette ved at have
tilrettelagt en helt særlig aften, som forhåbentligt vil danne præcedens.
Vi har inviteret Lone Hertz, som bl.a. er kendt som skuespiller, forfatter
og foredragsholder. Budskabet er centralt i hendes alsidige repertoire. Det
handler om glæden, smerten, håbet, lunet, om troen på livet og den aktive
medleven.
Lone Hertz vil læse op fra Johannesevangeliet. Hendes tema er: „Det nye
bud: I skal elske hinanden“. Oplæsningen vil især have appel til de mange,
der søger efter en ny åndelighed, en ny spiritualitet.
Menighedsrådene byder på en lettere forfriskning, og efter oplæsningen
vil der være mulighed for en debat, hvor også Lone Hertz deltager.
Der vil være gratis adgang.
Lisbeth Lundbech
*****
Alle-helgen 1. november i Gyrstinge kirke
Ved gudstjenesten den 1. november i Gyrstinge kirke kl. 10.30 vil navnene
på alle dem, der er døde i pastoratet i årets løb blive læst op fra
prædikestolen.
Dette har vi gjort gennem mange år, da vi finder det er en smuk skik at
komme i kirke denne søndag og mindes en savnet slægtning eller ven.
Kirken vil være smukt oplyst med levende lys – også i stolestaderne.
Store ord vil denne søndag være: kærlighed, længsel, savn, vemod og tak.
Lisbeth Lundbech
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Hygiejne og altergang
Vi har altid udvist god hygiejne i forbindelse med altergangen, men som
en konsekvens af faren for svineinfluenza desinficerer præsten nu hænderne
efter sundhedstyrelsens foreskrifter forud for altergangen. Der er til dette
formål er indkøbt et særligt middel på apoteket.
Graveren, som også er i berøring med alterbrødene, desinficerer ligeledes
hænderne.
Lisbeth Lundbech
*****
Kirkeskibet. – Hvad er det?
Nogen kommer til at tænke på det eller de skibe, der er hængt op i mange
af landets kirker, mens andre godt ved, at det store rektangulære rum i
kirken kaldes kirkeskibet eller blot skibet.
Traditionen med at hænge skibe op i de danske folkekirker går langt tilbage i tiden. Da det især er kirker, der ligger ved havet, der har mange
kirkeskibe, er man nået frem til, at skibene kan være ophængt i taknemlighed over, at et familiemedlem har overlevet et skibsforlis. Det kan også
være, at man har skænket et skib til sin kirke, før man skulle ud på en
farefuld sejlads.
I gamle dage gav de rige store gaver til kirken, og man kan godt forestille
sig, at sømændene, som naturligvis var stolte over deres skibe, også gerne
ville give gaver til kirken, og for dem var det mest dyrebare, de kunne
give, en hjemmelavet kopi af deres skib.
Kirkeskibet, der hænger i Gyrstinge kirke, har ikke baggrund i ovennævnte
teorier. Det er udført af pensioneret arkitekt Viggo Bagger og er en nøjagtig kopi af skonnerten Leon, der blev bygget i Larvik i 1880. En englænder byggede en minikopi af skibet og beskrev det i en bog, som Viggo
Bagger fik fat i, hvorefter han besluttede sig for også at bygge en kopi.
Vores kirkesanger - Jørgen Lehmann - kendte Viggo Bagger og gjorde
ham for ca. 20 år siden opmærksom på, at kirken ikke havde noget kirkeskib. Efter ca. 2000 arbejdstimer med at bygge skibet forærede Viggo
Bagger uden vemod sit skib til Gyrstinge kirken, hvor det nu hænger og
pynter vores kirke. I en avisartikel fra dengang giver Viggo Bagger udtryk
for, at det, der driver ham, er spændingen og udfordringen ved at producere og sammensætte de tusinder af smådele, skibet består af, til en nøjBøgebladet oktober 2009
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agtig kopi. Når først skibet er færdigt, har det ikke interesse for ham mere.
Det må naturligvis have glædet ham, at det flotte skib har fået sin plads i
vores kirke, og vi kan takke Jørgen Lehmann for, at han formidlede
kontakten.
Grethe Larsen
*****
Julemøde for ældre og efterlønnere den 17. december
Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge arrangerer middag
på Overdrevskroen, hvor der serveres gule ærter med tilbehør samt 1 snaps
og 1 øl/vand pr. person. Derefter kaffe og pandekager.
Der vil desuden være underholdning og julebanko.
Pris pr. person: 100 kr., som vil blive opkrævet i bussen, der afgår fra
Sigersted kl. 10:30
Bringstrup kl. 10:45
Gyrstinge kl. 11:00
Benløsecenteret kl. 11:15
Afgang fra Overdrevskroen kl. 16:00
Tilmelding til Ingrid Sørensen 57 61 37 93 eller Else Hansen 57 84 52 12
senest den 10. december
Grethe Larsen

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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Kirkedelen er redigeret af
Gyrstinge Menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål
skal derfor rettes til
Menighedsrådet.

Idrætsforeningen skriver
Badminton:
Har du/I lyst til spille badminton så er der igen i år mulighed for det i
Kildeskolens gymnastiksal.
Pris: 250,- pr. person for en fast ugentlig time i den kommende sæson.
Tider: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag fra kl. 17.00 – 22.00
Lørdag fra kl. 9.00 – 12.00
Fordelingsprincip: „Først til mølle…“, - dog har gymnastiktider altid første
prioritet.
Kontaktperson: Inge Krag-Andersen
Gyrstinge Bygade 49
4100 Ringsted
Tlf. 5784 5018/2246 6436 (bedst mellem 17-21)

Ældremotion
Så er vores nye hold startet og vi har stadig ledige pladser.
På holdet laver vi lettere motion, så alle kan være med.
Vi træner hver onsdag kl. 10 – 11 i gymnastiksalen på Kildeskolen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 5784 5425.
Vel mødt og på gensyn
Inga Larsen

Bøgebladet oktober 2009
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Kommunalvalg 2009
Tirsdag den 17. november 2009 går landets borgere til stemmeurnerne for at
stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Ringsted kommune er et levested –
det samme er de mange landsbyer, som er en del af Ringsted kommune. Der skal
værnes om de værdier, vi har og beskytte landskabet og naturen omkring os.
Rundt om i kommunen ligger der mange små landsbyskoler, som hver især
kæmper en kamp, for det er svært at få det hele til at hænge sammen.
Jeg ønsker, at der sikres et ressourcetildelingssystem til skolerne, der sikrer og
tilgodeser de mindre skolers behov. Der er ikke mulighed for stor-drift fordele
på de små skoler, men der er en nærhed, som ikke kan gøres op i økonomi.
Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget den 17. november 2009 for at være
med til at præge udviklingen i Ringsted kommune ud fra et landsby synspunkt.
Hvem er jeg så?
Jeg er en kvinde på 40 år og har været indblandet i politik siden jeg var 16 år,
hvor jeg blev medlem af DSU, hvor jeg også kom til at sidde i hovedbestyrelsen.
Tidligere statsminister Anker Jørgensen blev min politiske læremester i mit
voksenliv, da jeg i over tre år arbejdede for ham som sekretær i hans sidste år
som folketingsmedlem.
I 1994-1998 sad jeg i Greve Byråd, to år i teknisk udvalg og to år i socialudvalget.
Jeg bor sammen med min mand og vores døtre Maria og Manja. Vi er tilflyttere
og har boet i dejlige Gyrstinge i over 10 år. Til daglig arbejder jeg på Ringsted
Sygehus som ledende lægesekretær.
I Ringsted byråd vil jeg arbejde for at skabe en naturlig balance og sammenhæng
mellem Ringsted by og alle de små landsbyer. Det er klart, at vi må prioritere og
være økonomisk ansvarlige, når arbejdet skal i gang, men Ringsted har brug for
visioner for at styrke udviklingen.
Samtlige af Ringsteds politiske områder har min interesse. En beslutning på et
enkelt område påvirker ofte de øvrige. Derfor ønsker jeg, at være med til at
træffe de helt rigtige.
Har du spørgsmål til mig som kandidat eller vil du gerne vide mere, er du meget
velkommen til at kontakte mig.
Du kan skrive til mig på aasesteg@hotmail.com eller lægge et brev i min postkasse
Gyrstinge Bygade 76, ringe til mig på mobil 4075 4430.
Og så en lille opfordring – stem på mig den 17. november 2009 – nr. 7 på
liste A – Aase Stegmann.
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Strikkeklubben skriver
Er det noget for dig at være med?
Ved man egentlig, at der i sognet gennem flere år er blevet strikket;
- huer, halstørklæder, vanter, sokker, tæpper.
Alle disse ting har været givet til Røde Kors marked og Kirkens Korshærs
varmestuer i København.
Vi mødes hver anden torsdag eftermiddag klokken 14-17 i Præstegården.
Den nye sæson starter torsdag den 22. oktober, der vanker kaffe/te og
kage!
PS: Vi modtager gerne strikkegarn!!!!
Vel mødt!
Venlig hilsen „De ti gav(e)strikker“
Anneli Brøndtoft og Lisa Nielsen
Tlf. 5784 5331/5784 5250

Jul 2009
Julestue på „Ruhedal“ i Gyrstinge - igen i år.
„Søstrenes“ Julestue holder åbent følgende weekender:
21. – 22. nov.
28. – 29. nov.
05. – 06. dec.
12. – 13. dec.
19. – 20. dec.
Alle dage fra kl. 10.00 – 17.00
Efter aftale kan julestuen også være åben på andre dage/tider.
Ring blot på 5784 5018/2246 6436 for nærmere aftale.
Inge Krag-Andersen
Bøgebladet oktober 2009
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Den Nye Købmand skriver
Jeg hedder Malene og jeg er jeres nye købmand i Gyrstinge.
Jeg er gift med Christian og sammen har vi Ina på 10 år og Sara og Philip på 4 år,
som henholdsvis går i 4. kl. og i børnehaven på Kildeskolen. Vi bor i Ørslevvester.
Beslutningen om at overtage butikken var en stor beslutning. Jeg har altid haft
en drøm om at overtage den en dag, men jeg havde også et godt job hos ACO i
Ringsted som jeg skulle opsige, samt en bank, revisor og den vigtigste af alle
selvfølgelig min mand, der skulle sige OK. Heldigvis gjorde de alle det, så nu
kan jeg udleve min drøm.
Opstarten har ikke været problemfri og der har været nogle chok i forløbet, som
har gjort at åbningsdatoen er blevet rykket, men gudskelov har BYG og BO
været en kæmpe hjælp. Tusind tak for det.
Da mange af de små købmandskæder er ved forsvinde pga. at de store kæder
opkøber eller at de ikke kan overleve, har det været svært at finde den rigtige
kæde, som passer til butikken og de drømme jeg har med den. Enten er butikken
for lille eller også skal der være en slagter afd. tilknyttet. Spar kæden var
udelukket. Beslutningen blev taget: Den Nye Købmand skulle være uafhængig
af en kæde.
Min drøm er, at butikkens varesortiment skal bestå af f.eks. en billig mælk samt
en dyr mælk. Der skal være lidt andre ting foruden dagligvarer, sådan at butikken
bliver lidt at en multibutik. Jeg håber også på, at få et samarbejde i gang med
nogle af de erhvervsdrivende her i lokalområdet, sådan at butikken bliver et
samlingspunkt for byen.
Jeg arbejder på at få udbringning af medicin fra Ringsted Apotek tilbage evt.
med levering 2 gange om ugen (her kræver det at man tilmelder sig, så apoteket
kan styre det, hør nærmere i butikken).
Vareudbringning for dem, der ikke selv kan hente, eller pakning af varer, for
dem som har en travl hverdag (en idé fra nogle her i byen), ligger også på
tegnebrættet .
Til sidst et opråb.
Hvis der er noget, der mangler i butikken, eller der er ris eller ros…sig det, så jeg
kan gøre noget ved det, Jeg er meget åben for ideer (noget kan lade sig gøre,
andet kan ikke). Lad mig undersøge det. Det er her fordelen i at være uafhængig
af en kæde ligger.
Jeg håber på, at vi sammen kan lave en dejlig butik som passer til vores lille
samfund.
Glæder mig til at se dig i Den Nye Købmand.
Jeg vil sige en stor tak til alle som har hjulpet eller tilbudt deres hjælp. Det har
rørt mig dybt med den opbakning, der har været. TUSIND TAK. Malene
22

Den Nye Købmand
Åbningstider
Mandag – Fredag 8.00-17.30
Lørdag – Søndag 8.00-14.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted
Tlf. 2211 9011
E-mail: koebmanden@gyrstinge.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

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Gyrstinge
forsamlingshus
Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark
tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

Gyrstinge Bygade 23,
4100 Ringsted
tlf. 5115 5921

New Hair
v/ Mette Andersen

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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Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Minigraveren
v/ Niels Pedersen
Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140

Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester
Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

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

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

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

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

AJANDER
Klinik for fodterapi

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

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
3195 0693, 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 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 oktober 2009
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Kalender
Oktober

04.
06.
07.
12.-16.
13.
20.
21.
27.
29.
November
01.
03.
10.
17.
21.-22.
24.
28.-29.
29.

Bøgebladet udkommer
Den Nye Købmand åbner
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 8-9, hver søndag
Tirs.klub.: Sæsonstart med Morten Worm.
Bogbussen holder ved købmanden, kl. 15-15.30, hver tirsdag
Ældremotion, Kildeskolens gymnastiksal, kl. 10-11, hver onsdag
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil og hygge
Tirs.klub.: Bankospil
Opstart minikonfirmander, Gyrstinge
Tirs.klub.: Aase Stegmann om sin tid med Anker Jørgensen
Sogneaften med Lone Hertz, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30

Alle-helgen gudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.30
Tirs.klub.: Foredrag ved tidl. sognepræst Grete Gellert
Tirs.klub.: Kortspil og hygge
Tirs.klub.: Kortspil og hygge
Kommunalvalg 2009
Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
Tirs.klub.: Juleri ved Else Hansen
Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
Familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke, kl. 15.00
Juletræet i Gyrstinge tændes, Kildeskolen, kl. 16.00

December
01.
05.-06.
08.
12.-13.
17.
19.-20.

Tirs.klub.: Kortspil og hygge
Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
Tirs.klub.: Juleafslutning m. Max og Jørgen
Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
Ældreudflugt til Overdrevskroen
Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17

Januar
22.

Whiskyaften, Gyrstinge Præstegård, kl.19.30

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