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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.)
23 64 31 13
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
31 95 06 93
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61
38 11 10 44
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen.
35 85 77 79
Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6
33 93 09 14
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52
57 84 40 46
Pia Fussing, Gyrstinge Præstemark 45

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.)
Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41
Jan Karsberg, Høtoften 13

57 84 51 61
38 11 10 44
57 80 93 25
57 60 32 60

Sognepræst

Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård

57 61 30 10

Andet:
Graver
Kirkeværge

Kirsten Kristensen
Jens Vejbæk

22 43 64 62
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 (red.).
Næste blad udkommer februar 2010 - deadline 24. jan.
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Lokalrådet skriver
Så blev det tid for årets sidste Bøgeblad og dermed nærmer juletiden sig
også med hastige skridt. Vi tager hul på de store forventningers måned
med den efterhånden traditionsrige familiegudstjeneste og juletræstænding
foran Kildeskolen 1. søndag i advent, som i år er den 29. november.
Gudstjenesten starter som sædvanlig kl. 15 og kl. 16 tænder vi det store
træ, som skolebørnene har hentet i skoven. Efter at have beundret det
tændte træ går vi over i Præstegården og får en lille forfriskning og hygger
med et par sange for at sætte gang i den rigtige julestemning. Prisen for at
deltage er 10 kr. pr. person.
Som de fleste nok er klar over, har vi fået ny købmand i Gyrstinge. Den
17. oktober var der åbningsfest med besøg af borgmesteren og en masse
glade kunder, som havde savnet at kunne købe det fornødne lige om hjørnet.
Det er rart at have en dagligvarebutik, hvor man kan få det, man lige står
og mangler, når der kommer uventede gæster, men det er også nødvendigt
at støtte butikken i det daglige, så vi kan være sikre på, at der til stadighed
vil være en butik i Gyrstinge. Malene vil i hvert fald gøre sit til, at det
bliver både hyggeligt og nemt at handle lokalt.

Menighedsrådet og Lokalrådet havde sammen arrangeret en foredragsaften
1. oktober med temaet ‘Grøn Kirke’, hvor sognepræst Lars Poulsen fra
Pedersborg Kirke i Sorø kom og fortalte om de tanker, han har gjort sig i
forbindelse med den klimadebat, som i øjeblikket fylder medierne.
Lokalrådet stod for maden, som blev leveret fra Krogagergård, som jo er
en af de lokale økologiske fødevareproducenter. Helt i tråd med aftenens
tema om bæredygtig, klimavenlig produktion. Aftenen blev forholdsvis
godt besøgt med næsten 30 deltagere.
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Lokalrådet skriver - fortsat
I forbindelse med byggeriet af Landsbyhuset har mange sikkert oplevet
visse ulemper f.eks. med opgravningen af Bygaden, men der skulle nu
være lagt ny asfalt på og gaden skulle være tilbage til normal tilstand. Det
er den slags små ulemper, man må tage med, når et så stort projekt skal
gennemføres. Som det sikkert vil fremgå andetsteds i dette blad skal der
snart holdes rejsegilde, og inden vi får set os om står Landsbyhuset færdigt.
Vi er mange, der glæder os til at se det færdige resultat.

Ringsted kommune er i gang med at nedsætte en ny trafikgruppe, som
Lokalrådet tager kontakt til primært for at arbejde videre med planerne
om en cykelsti fra Ørslevvester til Gyrstinge af hensyn til de børn, som
gerne vil cykle til og fra skole. Der er fra flere sider ligeledes ytret ønske
om at få lavet fartdæmpende foranstaltninger i Gyrstinge Bygade og på
Bakkegårdsvej i Ørslevvester, hvilket også vil blive videregivet til
trafikgruppen.
I forbindelse med Bøgebladets 5-års jubilæum udskrev vi en lille
konkurrence om en ny forside til bladet. Vi skal snarest sammen med
Menighedsrådet gennemgå de indkomne forslag for at tage stilling til,
hvilket der er det bedste. Det er derfor muligt, at allerede næste nummer,
som kommer i starten af februar næste år, vil se helt anderledes ud.
Til sidst vil Lokalrådet ønske alle læsere en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår.
Vera Mortensen
Lokalrådet
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Landsbyhuset skriver
Det går planmæssigt med Landsbyhuset - sådan da!
De af jer, der bor tæt på eller har været forbi byggepladsen, ved, at der
sker en hel masse på skolens sportsplads. Der er blevet arbejdet dag og
aften - og næsten nat - og også i weekenden. I skrivende stund er
fundamentet færdigt, og mandag d. 23. nov. begynder Landsbyhuset at
skyde op over jordhøjde. Efter planen skal der holdes rejsegilde i uge 51,
så vi håber, huset er lukket inden vinteren rigtigt sætter ind.
Vejret var fint i starten, men på det sidste har det været mere blandet.
Heldigvis holdt det tørrevejr mens der blev gravet ud til vand og kloak.
Alligevel gik det ikke uden problemer, fordi det jo ofte er lidt usikkert,
hvad der ligger i jorden, og præcis hvor det ligger. Når I læser dette, er
Gyrstinge Bygade atter asfalteret, og så vil bøvlet snart være glemt.
Noget af det der er svært ved sådan et byggeri er at undgå, at udgifterne
løber løbsk. Der dukker hele tiden nye situationer op, som der skal tages
stilling til, og nogle af dem indebærer ekstra udgifter. Bestyrelsen prøver
efter bedste evne at vurdere, hvad vi er nødt til at godkende, og hvad vi er
nødt til at takke nej til, hvor gerne vi ellers ville sige ja.
Det mest ærgerlige og tidskrævende problem vi har haft til dato er aftalen
om byggevejen. I bestyrelsen synes vi, at ejeren af ‘trekantgrunden’ har
stillet nogle urimelige krav i forbindelse med lejeaftalen, og vi har derfor
endnu ikke underskrevet en aftale. Vi håber dog fortsat, det vil lykkes at
nå frem til en aftale - selv om vi for længst er holdt op med at forvente en
aftale, der kan kaldes rimelig.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Venlig hilsen
Jens Andersen.
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Skovbørnehaven skriver
Ringsted Skovbørnehave – snart Ringsted Private Skovbørnehave…
Ringsted Skovbørnehave har siden september 2009 været i gang med
udbygning af børnehaven.
På initiativ fra forældrene i Skovbørnehaven er man i øjeblikket ved at
udvide det smukke bindingsværkshus som børnene holder til i. I løbet af
de kommende måneder vil bygningen blive udbygget yderligere, så der i
modsætning til de 20 børn, børnehaven har plads til nu, vil blive plads til
at huse 40 børn. Årsagen er at Skovbørnehaven privatiseres.
Åbningstiden bliver alle dage fra kl. 6.30 til 17, fredag lukkes der kl. 16.
Ringsted Private Skovbørnehave vil fortsætte efter samme koncept som
den nuværende Ringsted Skovbørnehave, blot som privat institution.
Børnene skal fortsat have deres hverdag i skoven med alle de udfordringer
det giver. Børnene i Skovbørnehaven færdes hver dag i St. Bøgeskov året
rundt i næsten al slags vejr. Børnene har deres faste steder i skoven, hvor
de har forskellige aktiviteter. Jævnligt finder de nye spændende steder,
som skal udforskes.
Initiativgruppen bag privatiseringen af Skovbørnehaven forventer at
udbygningen er klar omkring 1. februar 2010. Processen har desværre
været trukket ud, idet sagsbehandlingstiden i forbindelse med
byggetilladelsen har taget noget længere end man havde forventet. Nu er
byggeriet imidlertid i fuld gang og alle børn, personale og forældre glæder
sig meget til de nye lokaler bliver færdige.
Udbygningen indeholder en stue mere til de større børn og et naturværksted,
hvor børnene får mulighed for at undersøge de ting nærmere, som de finder
i skoven. Ligeså bliver der bygget et køkken som lever op til de lovkrav,
der findes på daginstitutionsområdet.
Interesserede er meget velkomne til at besøge Skovbørnehaven og eventuelt
gå en tur med i skoven. Kommende børnehavebørn kan allerede nu skrives
på venteliste til en plads i Ringsted Private Skovbørnehave ved henvendelse
til leder Hanne Weber på 5762 7195 i tidsrummet 7.30-8.30 og 13.30-15.
6

Mangler du en julegave ide?
Det kunne være til dig selv eller din mand-kone-far-morsøn-bedstefar eller er god ven eller veninde.
Hvad så med en billet til en Skotsk whisky aften.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag den 22. januar kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård.
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand
og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt
røget over mosetørv.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og denne gang også en „udenlandsk single malt“ og
samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/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, men
det er tilladt at bruge den smukke Præstegårdshave.
Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
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Kildeskolens børnehave skriver
Torsdag den 8. oktober afholdt Kildeskolens børnehave Mini-motionsdag
i Præstegårdshaven. Først skulle alle børn løbe så mange omgange de
kunne rundt om plænen bag Præstegården. Herefter blev børnene inddelt
i fem hold, og skulle på skift igennem fem „stationer“. Et sted skulle de
balancere og hoppe i ringe, et sted kaste kastanjer i spand, et tredje sted
balancere med kastanjer på ske eller hoved, et fjerde sted løbe stafet med
bolde og risposer, og det sidste sted svinge sig i reb. Alle børn deltog med
stor iver og energi, så det var trætte men glade børn der sidst på formiddagen
vendte tilbage til børnehaven for at spise madpakker. Som afslutning på
dagen fik alle uddelt diplomer og „guld“medaljer for stor aktivitet!

I november måned har børnehavebørnene haft travlt med diverse
julehemmeligheder, og der er blevet klippet og klistret og malet m.m.
Børnene har arbejdet meget koncentreret med aktiviteterne, og nogle har
også fået produceret rigtig mange juletræer og –hjerter i karton!
I december måned har børnehaven en masse faste traditioner, der skal
afvikles. Blandt andet kan nævnes juleteater i Ishøj og Cirkus Nissesjov i
Ringsted, julegudstjeneste i kirken, julefrokost, juletræsfest med julemand
og indimellem dette skal børnene også synge en masse julesange og –lege
– og lave juledekorationer. Det bliver igen en travl, men også hyggelig
måned med stearinlys og pebernødder.
Rigtig glædelig jul.
Personalet
Kildeskolens børnehave
P.S. I må gerne låne vores have udenfor åbningstid (dog ikke til
hundeluftning!), men vær søde at rydde op efter jer, så ikke vi skal starte
dagen med det!
8
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Koret skriver
Efterlysning!
Vi er et lille sangkor, som mødes én gang om ugen i Kildeskolens
samlingslokale, fra kl. 19.00 til 21.00.
Vi er i øjeblikket kun FEM, og kan derfor godt bruge nogle flere, der har
lyst til at synge på uforpligtende vilkår.
Vi har en meget dygtig og inspirerende korleder, Benedikte.
Vi har øvet onsdage, men det kan eventuelt flyttes til tirsdag eller torsdag,
hvis det passer bedre ind i familielivet.
Korsangen er i aftenskoleregi under LOF.
Er du interesseret, så kontakt Kenn & Dorthe på tel. 5784 5639 eller mail
dorthe@vium.org.

Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er for alle pensionister og efterlønnere i Gyrstinge,
Bringstrup og Sigersted. Vi mødes hver tirsdag i Gyrstinge Præstegård kl.
14-17. Se kalender på bagsiden af dette blad.
Medlemskort (til 100 kr.) er ikke en betingelse, men giver visse økonomiske
fordele ved fester i løbet af sæsonen.
Arbejdsgruppen:
Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø
5784 4840
Grethe Frederiksen, Gyrstinge Præstemark 43
5784 5567
Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41
5784 5212
Elna Jensen, Gyrstingevej 107
5784 5389
Ellen Christiansen, Gyrstinge Præstemark 39
5780 9448
Inge Christiansen, Bondebjergvej 4
5784 5543
Inga Olsen, Pileborggade 10, 1.tv, Ringsted
5761 6086

10

Bøgebladet december 2009

11

12

Bøgebladet december 2009

13

14

Bøgebladet december 2009

15

16

Bøgebladet december 2009

17

18

Idrætsforeningen skriver
Generalforsamling
Gyrstinge Idrætsforening afholder generalforsamling
den 20. januar kl. 20 i samlingssalen på Kildeskolen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Evt.
Stemmeberettigede er alle fremmødte aktive medlemmer over 15 år.
Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af forældre.
Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforenings bestyrelse
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Den Nye Købmand skriver
Det er nu ca. halvanden måned siden, at jeg åbnede Den nye købmand og
man må sige, at den er blevet godt modtaget. Folk er især glade for, at
butikken er blevet lys og luftig.
Butikken bliver besøgt over hele dagen, hvilket er rigtig dejligt, der vil
dog være tidspunkter, hvor at du vil fange mig med en telefon i den ene
hånd, imens jeg ekspederer med den anden hånd. Dette er ikke for at være
uhøflig, men da jeg for det meste er alene i butikken, og der skal gøres et
opkald til en leverandør mht. varebestilling eller en reklamation, så er det
nødvendigt… beklager.
Udvalget af varer er også blevet større, takket være kunder som har ønsker
mht. hvad de bruger til hverdag. I takt med at der kommer flere nye varer
på hylderne, vil der måske stadig mangle nogle hyldeforkanter samt en
pris her og der. Grunden hertil er, at hyldeforkanterne skal laves på
computeren samt varen skal scannes ind i kasseapparatet og det tager noget
tid at få lagt ind.
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få VISA Elektron samt Mastercard
i butikken, jeg vil tro, at når du læser dette, så er det i gang med at køre
(men se lige efter for en sikkerhedsskyld om klistermærket er på vinduet.)
Det skal ikke være nogen hemmelig, at der har været fejl og mangler.
Både fra min side samt leverandørerne. Det er rigtigt svært finde ud af,
hvor mange varer eller hvad type der skal bestilles hjem. Især varer der
har en lav holdbarhedsdato.
Jeg syntes selv, at jeg bestiller meget frisk morgenbrød hjem udover det
bestilte morgenbrød, som folk har bestilt, for at være sikker på at der er til
dem. Alligevel har jeg set kunder, der er blevet skuffet over, at der har
været udsolgt, dette er jeg selvfølgelig ked af, da jeg gerne vil have at
mine kunder skal gå glade fra butikken. Jeg er godt klar over, at det kan
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Den Nye Købmand skriver - fortsat
være impulskøb… man vågner og har lyst til et friskbagt morgenbrød fra
bageren, det har jeg da selv prøvet, men det er altså rigtig svært at bestille
hjem, for nogle gange har jeg også stået tilbage men en masse morgenbrød.
Derfor må jeg lige minde om bestillingssedlen som ligger på bagerdisken.
Jeg har også kontakt med Ringsted Apotek samt Sundhedsstyrelsen vedr.
apoteker medicin samt håndkøbs medicin, men jeg skal godkendes først
samt der er regler mht. køle/svale skabe. Jeg sætter en seddel op i butikken,
når jeg ved noget mere herom.
Til sidst vil jeg, som de forrige butikker, appellere til, at man bruger
butikken til mere end kiosk varer. Dette er ikke for at være gnaven
overhovedet, men min omsætning om dagen ligger ca. 2-3000 lavere end
det, der er budgetteret med, men også 2-3000 lavere end, da Spar åbnede
i 2007. Der kan selvfølgelig være varer der ikke er på hylderne eller er
udsolgt, dette beklager jeg dybt især også efter at Benløse Slagteren ikke
har kunne levere i en uges tid nu, pga. deres vægt/ etiketmaskine er i
stykker. Men i forhold til omsætningen, til at tage chancen og lægge kød/
pålæg ind i butikken uden etiket med holdbarheds-dato er dybt uforsvarligt
samt useriøst, så derfor var både slagteren og jeg enige om, at der ikke
ville være kød fra Benløse Slagteren før maskinen blev lavet.Det skal dog
siges til sidst, at der ér nogle kunder der fylder vognen/kurven op, dette er
rigtig dejligt og det varmer, tusind tak for det...!
Åbningstiderne imellem jul og nytår vil blive sat op i butikken i god tid,
der vil være åbent i butikken nogle timer hver dag, undtagen den 1. januar
2010, som vil være lukket.
Det var ordene som kom fra direkte fra hjertet, jeg håber selvfølgelig at du
vil være ligeså åben, som jeg har været med ovenstående.
Jeg glæder mig til at se dig i butikken.
Malene
Bøgebladet december 2009
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Julestue
Julestue på „Ruhedal“ i Gyrstinge - igen i år.
Gyrstinge Bygade 49
„Søstrenes“ Julestue holder åbent følgende weekender:
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

Skovløb
Når nu julen har sat sine tydelige spor, og du trænger til at komme op af
den magelige sofa igen, kan vi anbefale dig at komme i skoven søndag
morgen kl. 9.00, til en løbe- eller gangtur.
Vi er en håndfuld løbere hver søndag, men vi vil gerne ha’ flere med. Din
form er underordnet, da alle løbende bliver „samlet op“, så vi når samlet
hjem igen.
Vi mødes på den første parkeringsplads i St. Bøgeskov, ved
skovbørnehaven. God jul og på gensyn.
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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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Dagmarbryggeriet

Gørslev Skovindustri

øl med historie ... og 5 familier
Lej et fadølsanlæg
til din næste fest
Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted
Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566
Dagmarbryggeriet.dk

Brænde, Briketter, Bark
tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

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

Peter’s Auto
Reparation og service
af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet
Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,
hvidevarer, ventilation
El-installationer og service
tlf. 57803094
Bygaden 10 – Nyrup
pn@nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055
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Gyrstinge
forsamlingshus
Gyrstinge Bygade 23,
4100 Ringsted
tlf. 5115 5921

New Hair
v/ Mette Andersen
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 december 2009
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Kalender
November
29.

December
01.

Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke, kl. 15.00
Juletræet i Gyrstinge tændes, Kildeskolen, kl. 16.00

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

Bogbussen holder ved købmanden, kl. 15-15.30, hver tirsdag
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
05.
12.
19.
20.
22.
26.

Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Tirs.klub.: Poul Nielsen. Rejseoplevelser fra Kina og Tibet I
Generalforsamling i GIF, Kildeskolen, kl. 20.00
Whiskyaften, Gyrstinge Præstegård, kl.19.30
Tirs.klub.: Status og banko

Februar
01.
02.
09.
14.
15.-19.
16.
23.

Skovbørnehaven bliver fuldtidsbørnehave
Tirs.klub.: Esther Hancock. „Mit arbejdsliv i Swaziland og Sydafrika“
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Fastelavn m. tøndeslagning, Gyrstinge
Vinterferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Poul Nielsen. Rejseoplvelser fra Kina og Tibet II
Tirs.klub.:
Sogneaften m. Vilhelm Stender, Gyrstinge Præstegård

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