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Lokalrådet skriver
Januar måned er som regel lang og mørk, men i år har vi da i det mindste
haft sneen til at lyse op, hvilket måske er grunden til, at det føles som om,
tiden er gået meget hurtigere, end den plejer. Inden vi ser os om, er det
februar og så er det tid for Fastelavn, som i år er den 14. februar. Vi har
valgt at flytte tøndeslagningen til Præstegården, fordi vi synes, det er lidt
hyggeligere og der er nem adgang til køkken og toilet. Det hele starter kl.
11 og der vil i år være en tønde til de voksne, så de kan få varmen efter at
have frosset, mens børnene kæmpede med deres tønder. Der vil som
sædvanlig være kakao til børnene og kaffe til de voksne samt boller til
alle. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Mange af os har sikkert en gang imellem haft den tanke, at det kunne være
skønt at realisere alt og bare forlade lille kolde Danmark for at bosætte sig
på en varm tropeø, men som regel bliver det ved tanken, for der er jo trods
alt meget, der holder på os. Tidligere sognepræst Vilhelm Stender gjorde
dog alvor af drømmen og solgte for nogle år siden sin meget store
bogsamling samt alt, hvad han ellers ejede og ejer i dag ikke mer, end der
kan ligge i en cykelkurv. Han flyttede til Tonga, hvor han tilbragte 7 år i
en meget anderledes kultur. Vi har inviteret Vilhelm Stender til at komme
og fortælle om sit møde med et folk på den anden side af jordkloden, som
har helt andre værdier end vi er vant til. Foredraget holdes den 23. februar
2010 kl. 19.00 i Præstegården. I pausen serveres en let anretning. Der er
plads til ca. 40 deltagere, og billetter á 20 kr. kan købes hos Den nye
Købmand fra mandag den 8. februar.
Februar er jo en kort måned, så inden vi får set os om bliver det marts og
så er det tid til det årlige beboermøde, som jo kan sidestilles med en
generalforsamling. Det er her strategien for Lokalrådets fremtidige arbejde
lægges og der er her en oplagt chance for at få indflydelse på, hvad der i
det kommende år skal bruges tid og kræfter på. Datoen er fastlagt til tirsdag
den 16. marts kl. 19.30 i Præstegården. Vedtægterne kan ses på
www.gyrstinge.dk og der er i år fremsat forslag om at ændre regnskabsåret
til at følge kalenderåret. Forslag, der ønskes behandlet på Beboermødet
skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar.
Som det sikkert vil være de fleste bekendt, er der med den nye buskøreplan,
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Lokalrådet skriver - fortsat
som trådte i kraft den 13. december 2009, sket en del forringelser i aftenog weekendkørslen i vores område, ligesom vores bus, linie 42, blev
forkortet, så det ikke længere er muligt at køre til Stenlille.
Landsbyforeningerne i Ringsted kommune, som er en paraplyorganisation
med direkte kontakt til byrådspolitikerne, har vedtaget at danne en
trafikgruppe, som i løbet af foråret skal se på, hvor de største problemer er
opstået efter den meget drastiske sparerunde, og de vil efter bedste evne
forsøge at påvirke politikerne til at ændre i hvert fald nogle af de værste
ulemper for os her i yderområderne. Hvis der nu sidder nogle brugere af
linie 42, som har fået problemer efter køreplanskiftet, vil man derfor meget
gerne høre fra jer. Det er vigtigt, at så mange som muligt kommer med
kritik, positiv eller negativ, så vi forhåbentlig kan få offentlig transport til
glæde for de fleste. Henvendelse kan ske til lokalraadet@gyrstinge.dk
eller til Steen på tlf. 3195 0693, som så vil viderebringe besked til
Landsbyforeningerne.
Landsbyforeningerne er i øvrigt også ansvarlige for uddelingen af de
udviklingsmidler til landområderne, som Ringsted kommune for fjerde år
i træk har afsat til små projekter i de enkelte landsbyområder. I 2010 er
temaet for tilskud ‘Aktiviteter på tværs – gode oplevelser for borgere på
landet’. Alle kan søge, så det er faktisk bare fantasien, der sætter grænser.
Lokalrådet og Menighedsrådet har nu gennemgået de indkomne forslag
til en ny forside til Bøgebladet, men er blevet enige om, at vi holder fast i
den gamle lidt endnu. Et af de indkomne forslag ville kræve
farvegengivelse, hvilket vi desværre ikke har råd til, og et andet forslag
kræver en bearbejdning af en grafiker, hvilket også er bekosteligt. Der er
således ikke kommet forslag, som umiddelbart kan bruges uden
omkostninger, og der vil derfor ikke ske væsentlige ændringer foreløbig.
I løbet af foråret, sandsynligvis i slutningen af maj måned, arrangerer
Lokalrådet en tur til Naturpark Åmosen. Arrangementet er tænkt delt i to,
hvor der en aften holdes et foredrag om projektet og efterfølgende lørdag
eller søndag drager vi så i samlet flok til området, hvor vi på en ca. 6 km
lang travetur vil opleve dette helt unikke område. Datoer for denne
oplevelse vil blive offentliggjort i næste nr. af bladet.
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Slå katten af tønden i Gyrstinge
Søndag den 14. februar 2010
kl. 11 i Præstegården
Der er boller og kakao til børnene og
kaffe og boller til de voksne.
Diplom for bedste udklædning.
Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Lokalrådet

Bøgebladet februar 2010
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Byg og Bo skriver
Så har vi taget afsked med 2009 som i Byg og Bo regi har været et travlt
år, vi har brugt mange resurser på at holde Tayfun i gang i butikken, og
efter mange møder og brudte løfter, blev vi til sidst enige om at afbryde
samarbejdet, og han stoppede som bekendt omkring d. 15. August 2009.
Malene havde i anden forbindelse sagt, at hun altid havde drømt om at få
foden under eget bord, i vores butik, så det tilbud tog vi imod med kyshånd.
Malene har, synes jeg, fået opbygget en pæn og overskuelig butik, med et
mere bredt vareudbud, end da hun åbnede butikken. Jeg mener også hun
er konkurrencedygtig på priserne, hvis man ser bort fra supermarkedernes
tilbud; så det er op til os lokale forbrugere at støtte op om butikken, så vi
kan bevare en butik i lokalområdet.
Byg og Bo er en lokal forening som har samlet en kapital ved at opkøbe
jord og udstykke den og derved tjene en skilling på det. Det har medført,
at vi har kunnet overtage brugsbygningerne og sætte dem i stand og få en
velfungerende butik i byen.
Foreningen Byg og Bo er en forening, hvor du kun hæfter med dit
medlemskontingent, som er på kr. 100,00 om året.
Hvis du har lyst til at høre mere om foreningen, er du velkommen til at
henvende dig til bestyrelsen.
Eller gå ind på Gyrstinge.dk under Byg og Bo, der er vores vedtægter og
referat fra sidste generalforsamling, og ønsker du at få medbestemmelse
på lokalområdets udvikling i de kommende år, kan du/I melde jer ind
inden d. 1 marts, så har du/I stemmeret på vores generalforsamling d. 22.
april 2010 i Præstegården.
Og husk at det som Byg og Bo har kunnet gøre for Gyrstinge og
Ørslevvester er unikt, og der er mange lokalsamfund som er ærgerlige
over ikke at have de muligheder.
Ole Olsen
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Landsbyhuset skriver
Kom og se Landsbyhuset!
Som man kan se, går det fremad med byggeriet. Det er sjældent, et byggeri
gennemføres uden problemer, og det gælder også byggeriet af
Landsbyhuset. Lige nu driller vejret, for det var meningen, at beklædningen
med metalplader skulle have været i gang, men så længe der ligger sne,
kan der ikke arbejdes på taget. I det store og hele går det dog godt, og det
bliver et fantastisk flot hus med masser af muligheder.
Vi synes, det er på tide at vise huset frem. Kom til

orientering og rundvisning
søndag d. 28. februar
kl. 10 - 12.
Vi mødes i kælderen på skolen.
Ole Ejegod Hansen, der styrer byggeriet,
vil være med og kan svare på spørgsmål.
Som tidligere meddelt forventes byggeriet færdigt i starten af maj, men
for at være på den sikre side, har vi planlagt at holde indvielse lørdag d.
12. juni. Dagen er ikke planlagt i detaljer, men meningen er, at der er
officiel indvielse om eftermiddagen med taler, rød snor der klippes over og alt det der. Om aftenen holder vi fest for lokalsamfundet med spisning
og musik. Desværre har vi ikke penge til at gøre aftenen gratis, men vi vil
prøve at holde prisen nede, så alle kan være med.
Du er stadig velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål - eller
hvis byggeriet giver dig problemer, som vi kan prøve at løse.
Venlig hilsen
Jens Andersen
Bøgebladet februar 2010
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LOF skriver
Voksenundervisning i Gyrstinge
I den kommende tid er der mulighed for at lave nogle gode aktiviteter i
Gyrstinge. F.eks. bliver der mulighed for at gå til korsang på Kildeskolen.
Sangkoret flytter sine mødeaftener fra onsdag til tirsdag aften, hvor der
synges i fællesrummet på skolen. Det er Benedikte Kristensen, der er
korleder. Koret starter igen tirsdag 2. februar kl. 19.00-21.00, og alle kan
deltage.
Tilmelding til korsang kan foretages til LOF på tlf. 57845161.
Derudover starter Steen Mortensen et nyt og spændende hold i Gyrstinge,
nemlig „Slægtsforskning på internettet“. Alle der har lyst til at undersøge
sin slægts historie eller andet, er velkomne. Kurset er helt fra grunden, så
alle kan deltage. Slægtsforskningskurset afholdes på Kildeskolen over tre
søndage kl. 13.00-17.00 med start 31. januar.
Tilmelding til „Slægtsforskning på internettet“ kan foretages til LOF på
tlf. 5784 5161 eller til Steen Mortensen på tlf. 3195 0693.

Lokalrådet skriver
Rekreative stier i lokalområdet.
Lokalrådet er blevet bedt af Ringsted Kommune om at komme med forslag
til rekreative stier i vores lokalområde. Derfor vil Lokalrådet gerne have
så mange gode ideer og forslag som muligt. Vi vil gerne have forslag til,
hvor det vil være godt at have rekreative stier, men også hvor sådanne
stier vil være til stor gene for naboer eller landbrug.
To eksempler på ønsker til rekreative stier er en sti mellem Ørslevvester
og Gyrstinge og en sti mellem Gyrstinge og Store Bøgeskov. Der er sikkert
mange andre gode ideer til rekreative stier og Lokalrådet vil derfor, som
en del af sit årsmøde den 16. marts, diskutere ønsker til rekreative stier i
lokalområdet. Mød derfor op med dine ønsker denne dag eller send dem
til en af lokalrådets medlemmer. Til at hjælpe med at placere stiønsker
kan man selv se nærmere på kortet på internettet: http://
ringsted.nytkommunekort.dk/
Med mange venlige sti-hilsner Jens H. Petersen
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Den nye købmand skriver
Et nyt år er begyndt, og der er flere nye tiltag på vej i butikken.
Jeg har indgået aftale med Ringsted Apotek om medicin udbringning samt
håndkøbsmedicin af de mest solgte varer. Dvs. at hvis du skal have
receptpligtig medicin, skal det oplyses hos lægen eller apoteket at det skal
til Gyrstinge. Medicinen vil være i butikken i 14 dage, hvorefter det sendes
retur til apoteket.
Der er kommet en del flere nye produkter på hylderne, især også i
køleboksen. Her kan man nu finde 3* kødpølse, frikadellepølse, røget
medister, Roastbeef og Hakket Oksekød og koteletter samt meget meget
mere. HUSK at det er stadig meget vigtigt for mig at få at vide, om der er
noget som du mangler og bruger tit, som jeg ikke har på hylderne.
Der er kommet nye flotte låger på frostboksene, som skal være med til at
mindske det store elforbrug, som der er i butikken. Det har allerede vist
sig, at lågerne på mælkekøleren har fået regningen lidt ned hvilket er vigtigt
for at få butikken til at køre rundt. Nu venter jeg kun på, at de sidste
bestilte låger kommer til kødboksene, så er jeg meget spændt på at få min
elregning.
Da søndag er den store bestillingsdag til alle leverandørerne samt at prøve
at holde omkostningerne nede, er det blevet besluttet sammen med Byg &
Bo, at åbningstiden om søndagen er fra kl. 8.00 til kl. 12.00 i stedet for kl.
14.00. Det var også den åbningstid som den gamle Brugs kørte med og
det har også vist sig i de sidste tre måneder, at der ikke kommer særlig
mange og handler.
Hvis det bliver et problem så må vi tage det op igen. Ændring af
åbningstiden vil starte fra den 29. januar 2010.
Da jeg åbnede butikken i oktober, var jeg B-medlem af en kæde der hedder
Letkøb. Efter et par samtaler med direktøren fra Letkøb har jeg besluttet
mig til at blive A-medlem. Dvs. at butikken stadig beholder sit navn,
udseende og at du stadig selv er med til at bestemme, hvad der skal stå på
hylderne. men det betyder at jeg får nogle trykte tilbudsaviser som gælder
i 14 dage. Det vil ikke være hele tilbudssortimentet, der bliver ført i butikken
(det står også i rubrikken med småt i tilbudsavisen), men at jeg bestiller de
bedste tilbud hjem, så der er noget ekstra for dig at komme efter. Letkøb
Bøgebladet februar 2010

9

Den nye købmand skriver - fortsat
aftalen træder først i kraft medio februar
Jeg har en fast ansat som hedder Betty, hvis du ikke har hilst på hende endnu, så
skulle du gøre det, hun er en rigtig glad person som forstår sig på kundeservice
hun vil være i butikken hver anden weekend, hvor jeg holder fri. Derudover har
jeg en ungarbejder som hedder Anders, han vil komme en time om ugen for at
checke datoer på varerne samt andet. Så har jeg nogle fantastiske frivillige
hjælpere, som bare kommer og hjælper til. Tusind tak, uden jer havde jeg ikke
nået noget som helst.
Til sidst vil jeg takke jer alle for at støtte op om butikken. Der er stadig mange
der kommer og siger at det er først nu at de er begyndt at lægge deres vaner om,
så at de handler først hos mig, og derefter kører til Ringsted for at handle det,
som jeg ikke har. Det er rigtig flot og det varmer utrolig
meget. Det der også varmer at få af vide er, at der er kunder der faktisk sparer
penge ved at handle hos mig, som de siger, er der ikke så mange impulskøb og
priserne kan jeg sagtens være med på.
Det er også dejligt at se folk bruger butikken til foruden at handle i, men også at
få talt med nogle personer de ikke har set i lang tid. Efter at have været åben i tre
måneder kan jeg kun sige én ting; butikken er guld værd for at der er liv og
sammenhold i byen, og jeg glæder mig til at Landbyhuset åbner så vi kan få
endnu mere af den slags.
Malene

„Gavstrikkerne“ skriver
Pindene knitrer og snakken går omkap med pindene. Stadig hver anden torsdag
i præstegården. Vi har lige afleveret (igen) flere tæpper til Kirkens Korshærs
varmestuer i København. Og der er ingen tvivl om, at de vil være velkomne især
i denne vinterkulde. Vi fik også afleveret fire sæt huer, tørklæder og vanter til
Kirkens Korshærs julemarked i Sorø i december måned.
En stor tak skal lyde til Tina Christensen fra os alle sammen for den dejlige store
pose garn og garnrester, som vi nylig har fået. Det kan der blive mange varme
tæpper ud af. Alt garn kan bruges. Vi skal nok finde anvendelse til det på den ene
eller anden måde. MEN vi mangler især garn til strømper!!! Alt vil blive modtaget
med taknemmelighed.
Venlig hilsen Grethe fra strikkecafeen.
P.S. Præstegården kan stadig rumme flere ivrige og strikkeglade hænder, så kom
bare frit frem.
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Gyrstinge Kirke
februar - marts 2010

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 7. februar i er der kyndelmissegudstjeneste i Gyrstinge
kirke kl. 16.30.
Kyndelmisse er lysenes fest midt i
midvinterens mørke. Kyndelmisse
står på overgangen mellem Hellig
3 Kongertiden (epifani) og fastetiden, og temaet er mødet mellem
den gamle og den nye pagt. I dette
møde forkyndes Kristus som hedningers lys.
En kyndelmissegudstjeneste er således en ”lysmesse”, en lysgudstjeneste egl. lat. missa candelarum . Nogle genkender måske det
engelse ord ”candle”, ”lys” i ordet
”kyndel”. Kyndill er det oldnordiske ord for et levende lys. Oprindeligt fejredes dagen med fakler.
Vi mødes kl. 16.30 i en mørklagt
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kirke, som kun vil være oplyst
med levende lys. Det er meget
stemningsfuldt og betagende. Vi
har afholdt en sådan lysmesse en
gang tidligere – med stor succes!
Symbolikken taler til moderne
mennesker.
Gudstjenesten bliver til i et samarbejde mellem minikonfirmander
og præst, og minikonfirmanderne
vil medvirke på forskellig vis.
Kyndelmissegudstjenesten er således også en familiegudstjeneste,
som appellerer til de unge familier.
Kyndelmissegudstjenesten markerer også afslutningen på denne sæsons minikonfirmandundervisning,
hvilket i sig selv indebærer et helt
særlige tiltag.
Lisbeth Lundbech
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Pastoratets første nytårskur
Festlig og godt besøgt nytårskur i
Gyrstinge kirke nytårsdag.
Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge
menighedsråd kunne glæde sig
over, at der blev taget godt imod
det nye tiltag i pastoratet.

Kirken var festligt pyntet med levende lys, røde tulipaner og kristtorn. Juletræet stod på sin plads
ved alteret, og i vinduerne var der
flotte dekorationer med levende
lys. Alt sammen dannede det sammen med den gamle landsbykirke
en smuk ramme om arrangementet.
Naturligvis indeholdt nytårskuren
de elementer, som en gudstjeneste
skal have, men kirkens organist og
kirkesanger havde sammensat et
meget varieret musikalsk program,
som på naturlig måde indgik i
gudstjenesten og i den efterfølgende kur. På henholdsvis klaver og
violin spillede de en lille menuet
af Händel som indgang til gudstjenesten og sluttede af med et stykke
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af Mendelsson. Under kuren blev
der underholdt med kendte wienermelodier, som man kunne lytte til,
nynne med på eller blot have som
behagelig baggrundsmusik.
De to menighedsråd serverede
champagne og hjemmebagt kransekage, og der var god mulighed
for at tale med venner og bekendte
og ønske godt nytår, mens man
lyttede til ”Tak for alt i det gamle
år.”
Arrangementet er allerede planlagt
i pastoratets to øvrige kirker i 2011
og 2012, og først derefter bliver
der taget stilling til, om en nytårskur på årets første dag skal være
en fast del af det kirkelige liv i
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge
kirker. Med den store tilslutning,
der var dette år i Gyrstinge, ser

menighedsrådene fortrøstningsfulde frem til, at der møder endnu flere til næste års nytårskur.
Grethe Larsen

Julemøde på Overdrevskroen
Det var koldt og blæsende, da pensionister og efterlønnere fra de to
sogne skulle til julemøde på Overdrevskroen.
I Gyrstinge blev vi inviteret til at
vente i den nyåbnede købmandsbutik, hvor flere benyttede lejligheden til at se sig om i forretnin-

arrangementet, og de havde sammensat et program, der bl.a. bestod
af et portpori af sangene fra Nøddebo Præstegård, som vakte stor
begejstring hos forsamlingen. Endnu engang beviste de, at vi har to
rigtig dygtige personer til at synge
og spille for os i sognene.
Som noget nyt var der derefter
bankospil, hvor der blev spillet om
kaffe, rødvin og chokolade. For at
stille alle lige fik man kun udleveret én plade. Som det sker ved alle
bankospil, er der altid nogen, der
er mere heldige end andre. Det
skete også for os, idet der var en
deltager, som kunne gå hjem med
tre gevinster!

gen, inden bussen med nogen forsinkelse ankom.
På kroen var der dækket op ved
små borde, hvor deltagerne hurtigt
fordelte sig. Formanden for Bringstrup-Sigerste menighedsråd –
Flemming Nielsen - bød velkommen, og han glædede sig over, at
der var så mange, der havde taget
mod tilbudet om et fælles julearrangement.
Menuen var traditionen tro gule
ærter med flæsk og pølse efterfulgt
af pandekager med is og kaffe.
Kirkesanger Flemming Lehmann
og organist Lis Nielsen deltog i
Bøgebladet februar 2010

Efter nogle hyggelige timer kunne
formanden for Gyrstinge menighedsråd – Grethe Larsen - sige tak
til deltagerne og ønske alle en glædelig jul.
Grethe Larsen

Sommertur den 11. maj
Den årlige sommertur for pastoratets pensionister og efterlønnere er
planlagt til den 11. maj og går til
Reersø og Birkegårdens haver.
Program følger i næste nummer af
Bøgebladet
Grethe Larsen
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Goddag!
Den måde, vi hilser på, siger meget om os selv og vores selvforståelse.
”Guds fred i stuen” kunne det f.
eks. lyde for 100 år siden, når en
fremmed kom ind i den lavloftede
bondestue. Her oplevede man endnu ikke Gud som borte.
”Herren være med jer”, lyder det
den dag i dag, når vi siger goddag i
kirkerummet. ”Hej” lyder det fra
teenagebørnene, når de mødes.
”Goddag” siger bedsteforældrene,
alt imens de rækker hånden frem
mod hinanden og ser den anden i
øjnene; eller rettere gjorde, for stadig flere hilser hinanden med et
knus eller en omfavnelse – også
yngre mennesker.
Når det forholder sig således, er
det ikke, fordi samhørigheden er
bedre i dag end tidligere. Det er
den ikke. Vi taler ligefrem om, at
det moderne menneske er ensomt.
Vi ser da også, at man i mange
sammenhænge omfavner et menneske, man dybest set ikke kender,
hvis vi da lige ser bort fra chefen
eller forretningsforbindelsen. Her
går tydeligvis en grænse.
Hvordan, det er kommet så vidt, er
vanskeligt at svare entydigt på,
men hippitidens kropsomfavnelser
spiller givetvis ind her. ”Make love, not war”, lød det, alt imens
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man talte om tidligere tiders
manglende kropsbevidsthed og
berøringsangst – og omfavnelsen
og krammet gled derefter ind i
alle lag af befolkningen som en
smukkere og varmere hilsemåde
end den gamle hilsen, hvor man
rækker hånd, ser hinanden i øjnene og siger ”goddag”.
Spørgsmålet er
imidlertid, om
knus og kram
ved enhver given lejlighed
har den tilsigtede virkning.
For hvordan
hilser vi så på
den, vi virkelig holder af?
Hvordan hilser
vi på den, der spiller en afgørende rolle i vores liv?
Er det mon her Gud igen kunne
komme ind som en udtryksform
for det, som er os dyrebart, for
den omsiggribende knusen og
krammen devaluerer i virkeligheden omfavnelsen, idet den bliver
en blind og ligegyldig handling,
der intet har at betyde.
Vi ser ikke engang hinanden. Såvel hengivelse som øjenkontakt
mangler – en øjenkontakt, der er
af afgørende betydning, hvis man
ikke på forhånd kender hinanden.

Vi har ikke brug for en omfavnelse, der dybest set er en blind handling, hvor vi ikke ser hinanden –
eller måske i værste fald ser bort
fra hinanden.
Derfor – berøringsangst eller ej –
jeg foretrækker nu et godt gammeldags håndtryk.
Lisbeth Lundbech

Giv sultne hjælp til selvhjælp
Gyrstinge sogn samler ind ved
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 7. marts og
går dermed til kamp mod sult i
verden.
Hvert sjette menneske på kloden
får ikke nok at spise. Hver aften
går de sultne i seng uden at vide,
om de får mad næste dag.
Josephine Bwanali er en af
dem. Hun er
flyttet fra sin
voldelige ægtemand og bor nu
i landsbyen Kagodo i det nordlige
Malawi
sammen
med
sine fire børn og sin mor. Familien
er så fattig, at de voksne højst får
mad én gang om dagen, mens børnene får majsgrød, når de kommer
hjem fra skole og igen om aftenen.

Bøgebladet februar 2010

Når Gyrstinge sogn søndag den 7.
marts er med i Folkekirkens Nødhjælp årlige sogneindsamling er
det for at hjælpe familier som Josephine Bwanalis. De kan f.eks.
lære at dyrke jorden, så den giver
et større udbytte.
”En milliard mennesker lever med
daglig sult. Men sådan bør det ikke
være i en verden, der kan producere mad nok til alle. Vi er med i
sogneindsamlingen for at bekæmpe sult i verden,” siger Gyrstinge
menighedsråd og opfordrer sognebørnene til at melde sig som indsamlere.
”Jo flere indsamlere der melder
sig, des flere gadedøre kan vi nå
ud til, og des flere mennesker kan
vi hjælpe. Både de Gyrstingeborgere, der går ud med raslebøsserne
og de, der lægger noget i dem, bidrager til at forbedre familien
Bwanalis’ og andre fattige familiers fremtid.
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Folkekirkens nødhjælp hjælper også Haiti
Vil du være med til at give verdens
fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler
den 7. marts hos Grethe Larsen på
tlf. 57 84 51 61
grethe.larsen@skolekom.dk

Aftengudstjeneste
Skærtorsdag aften - torsdag d. 1.
april kl. 19.30 er der aftengudstjeneste i Gyrstinge kirke.

danner optakt til påskens dramatiske begivenheder. Den har sit eget
helt særlige præg.

(Pastoratsgudstjeneste)

Påsken er den kristne kirkes største
og vigtigste begivenhed og fra og
med Skærtorsdag følger vi nærmest Jesus minut fra minut indtil
korsfæstelsen Langfredag og opstandelsen af døde Påskedag.

Denne aftengudstjeneste går på
skift mellem de tre sogne og vi håber på og regner med at se kirkegængere fra alle tre sogne til denne
særlige gudstjeneste, som for alvor

Begivenhedsrækken er ganske
voldsom og opleves til tider nærmest surrealistisk og drømmeagtig.
Begivenhedsrækken åbner sig for
alvor om aftenen Skærtorsdag,
hvor Jesus spiser sit sidste måltid
med sine disciplene og Judas forræderi afsløres.
Ved dette måltid indstifter Jesus
den kristne nadver.
Vi vil derfor holde nadver sammen
”i den nat... , som det hedder i ritualet.
Lisbeth Lundbech
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Julekoncerten — en stor oplevelse

De fire medlemmer af Ringstedkvartetten leverede en fin koncert i
Gyrstinge kirke.
Der var mange både fra pastoratet men også udensogns, der havde taget sig tid til at besøge vores hyggelige landsbykirke, som var festligt julepyntet, og de gik ikke forgæves.
Allerede med det første nummer
var stilen lagt til noget særligt.
Pludselig begyndte koncerten, men
hvor var musikerne? De havde
”gemt” sig forskellige steder i kirken, hvorfra de på skift spillede
nogle strofer, så man fik fornemmelse af, at de ”kaldte” på hinanden gennem musikken.
Bøgebladet februar 2010

Men fra næste nummer blev vi
konfronteret med de fire dygtige
musikere, som i første afdeling
spillede et udvalg af kendte danske
julesalmer.
I pausen blev der serveret en forfriskning, og der var god mulighed
for en hyggelig snak med venner
og bekendte.
I anden afdeling kunne vi lytte til
flere af de smukke engelske julesange og salmer. Ringstedkvartetten fik stort bifald efter koncerten,
og tilhørerne var enige om, at hornmusik lyder smukt i det store kirkerum.
Grethe Larsen
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Februar
07. februar – Seksagesima:
14. februar – Fastelavn:
21. februar – 1.s.i fasten:
28. februar – 2.s.i fasten:

Sigersted 10.30 – Gyrstinge 16.30 (familiegudstjeneste)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

Marts
07. marts – 3. S. i fasten:
14. marts – Midfaste:
21. marts – Mariæ bebudelses dag:
28. marts – Palmesøndag:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 (Ulla Toft)
Sigersted 9 (Ulla Toft)

April
01. April – Skærtorsdag:
02. April – Langfredag:
04. April – Påskedag:
05. April – 2. Påskedag:

Gyrstinge 19.30 (pastoratsgudstjeneste)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 10.30 (pastoratsgudstjeneste)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Kirkebil
rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech i god tid inden gudstjenesten. Der
tages forbehold for ændringer.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
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

Ansvarshavende
Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal
derfor rettes til menighedsrådet.
Layout: Grethe Larsen
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 57649630
Træffes bedst tirsdag og onsdag aften.

Kalender
07.02.10: Kyndelmissegudstjeneste
07.03.10: Sogneindsamling
11.03.10: Offentligt regnskabsmøde
01.04.10: Aftensgudstjeneste

Idrætsforeningen skriver
Vi har lige afholdt generalforsamling d. 20.1. og der er udskiftning i
bestyrelsen i år. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak for
indsatsen til vores afgående kasserer Linda Liljedahl og senior
fodboldformand Brian Nielsen. Vi har i stedet fået Jens Hynne Petersen
og Martin Houmand til at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer
sig på bestyrelsesmødet d.8.2.
Vi skal fra næste sæson i gang med at bruge vores nye hal/hus, og i den
forbindelse vil vi gerne have et overblik over, hvem og hvor mange der
kunne have interesse i at spille badminton/leje en bane. Vi vil derfor gerne
have en mail/eller en besked fra dem der kunne være interesseret, uden at
det er bindende. Henvendelse sker til Inge på ika@seeland.com.
Vi vil gerne efterlyse hjælpende hænder, der vil kunne have lyst til at
hjælpe idrætsforeningen i begrænset omfang. Hen over året er vi deltagende
i forskellige arrangementer og det er ikke altid vi har tiden/overskuddet i
bestyrelsen. Det drejer sig om følgende:
· Skt. Hans hvor vi gerne vil have en gruppe, der har lyst til at mødes
med Lokalrådet og spejderne og arrangere denne aften.
· Vi har brug for nogle der vil være med til at arrangere Tour de Gystinge/
Gyrstingedagen.
· Til sommerskolen i uge 29 mangler der folk, da mange af dem der har
været med de 3 foregående år stopper nu, da deres børn ikke længere
deltager.
· Vi modtager med kyshånd tilsagn fra folk, der har lyst til at være
holdleder for et fodboldhold eller hjælpetræner.

Tilmelding til hjælpende-hænder-holdet kan ske på hos Lene på tfl.
5786 6030 eller på: jan@glerup.net

Bøgebladet februar 2010
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Næsten alle hold har trænere, der er forældre til børn på holdet og vi kan
fornemme, at denne tendens ikke er så udbredt i børnehaverne i øjeblikket.
Vi håber, at alle der går med en lille trænerspire i maven, får lyst at melde
sig, så vi kan holde gang i alle vores børn og dermed give dem en god start
på idrætslivet.
Det er vores erfaring, at de børn der har gået til gymnastik eller anden
sport fra børnehavealderen, også er aktive i hele skoleforløbet.
Idrætsforeningen tilbyder gerne kurser for trænere uden erfaring.
Husk i øvrigt at sætte kryds i kalenderen ved d. 30.4., hvor vi går Gyrstinge
sø rundt. Turen tager et par timer og der er en pause undervejs. Løse børn
og hunde i snor er meget velkomne. Vi mødes ved Kilden.
*****
Efterlysning: Jonas og Jens søger legekammarater – lørdage mellem kl.
10 og 11.
Gyrstinge IF starter et nyt Far/mor og barn gymnastik og boldleg hold for
børn under 3 år. Vi bruger Kildeskolens gymnastiksal, hvor vi blandt andet
skal hoppe, rulle, løbe og lege med bolde. Rammerne og inspiration til
forskellige lege bliver stillet til rådighed, men det er den voksne og barnet,
som sammen skal deltage. Der vil ikke være nogen instruktør på holdet,
men jeg vil sørge for at der er madrasser, bolde og lignende til rådighed og
komme med gode ideer til, hvordan de kan bruges.
Holdet starter fra lørdag den 13. februar og kører alle lørdage (enkelte
aflysninger på grund af helligdage kan dog forkomme) indtil den 19. juni.
Når sommeren nærmer sig kan det være at vi flytter aktiviteterne udenfor,
men dette aftales på holdet. Prisen for at deltage er 200 kr. for både barn
og voksen. Man tilmelder sig ved at møde op første gang.
Med mange hilsner
Jens H. Petersen
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Gymnastikopvisning
Søndag den 21. marts 2010 kl. 13.00
i gymnastiksalen på Kildeskolen.
Efter opvisningen vil der være fælles hygge med kaffe og kage samt
sodavand til børnene.
*****
Sponsorat fra NETTO
Gymnastikken har modtaget et sponsorat fra Netto og har fået T-shirts
med tryk til alle børnehold samt bukser til De seje springere II.
Tøjet skal bruges til gymnastikopvisningen, hvorefter børnene må beholde
tøjet.

De seje springere II
Billedet kan ses i Netto på Næstvedvej, Ringsted
Bøgebladet februar 2010
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gymnastikinstruktører søges
Til den kommende sæson, med start september 2010, søger vi to
instruktører til Spillopperne (børn 3-4 år).
Er du frisk på at bruge en time ugentligt på hygge og sjov med nogle
dejlige børn, så hold dig ikke tilbage, men skynd dig at tage telefonen og
ring til Linda på tlf. 5760 8141.
Du behøver ikke at have prøvet det før, for vi hjælper dig i gang og vi
tilbyder også deltagelse i kurser under DGI.
Er du interesseret og vil høre mere om dette, så er du meget velkommen til
at kontakte vores nuværende instruktører, Maja tlf. 2870 7545 eller Mette
tlf. 5767 3541. Du er også meget velkommen til at kigge forbi
gymnastiksalen hver tirsdag mellem kl. 15.30 – 16.30 hvor vi træner, så
du kan se hvad vi laver.

Landsbyhuset skriver
(Flere) aktive borgere søges!
Som skrevet andetsteds i bladet skrider byggeriet af vores nye Landsbyhus
hastigt frem. Vi er i bestyrelsen derfor så småt begyndt at overveje, hvordan
de forskellige funktioner i huset skal bestyres og ledes, når den tid kommer.
Vi er nået frem til, at hver funktion i huset skal have sin egen „bestyrelse“,
og vi søger derfor interesserede beboere, der kan hjælpe til med at varetage
de forskellige hverv. Foreløbig skal følgende funktioner bestyres:
- Fitness-delen
- Forsamlingshus-delen
- Vandrehjems-delen
Arbejdet vil være frivilligt og ulønnet.
Har du spørgsmål til dette, kan henvendelse ske til Landsbyhusets
bestyrelse, og der er ligeledes mulighed for at møde op til „åbent hus“ og
rundvisning den 28. februar kl. 10-12, hvor repræsentanter fra bestyrelsen
vil være til stede.
Bestyrelsen
22

Den Nye Købmand
Åbningstider
Mandag – Fredag 8.00-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted
Tlf. 5767 5161
E-mail: koebmanden@gyrstinge.dk

Bøgebladet februar 2010
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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

Bøgebladet februar 2010
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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
konst. leder Kisser Rasmussen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk
Ringsted Private Skovbørnehave
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 februar 2010
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Kalender
Januar
31.
Februar
01.
02.

05.
07.
09.
13.
14.
15.-19.
16.
23.
28.
Marts
02.

Slægtsforskning på internettet starter, Kildeskolen, kl. 13.00-17.00

Skovbørnehaven bliver privat fuldtidsbørnehave
Tirs.klub.: Esther Hancock. „Mit arbejdsliv i Swaziland og Sydafrika“
Bogbussen holder ved købmanden, kl. 15-15.30, hver tirsdag
Korsang på Kildeskolen, kl. 19.00, hver tirsdag
Forældrerådsmøde, Kildeskolens børnehave
Madbix, Kildeskolens børnehave
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Far/mor og barn gymnastik starter, Kildeskolen, kl. 10.00-11.00
Fastelavn m. tøndeslagning, Gyrstinge, kl. 11.00
Vinterferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Poul Nielsen. Rejseoplvelser fra Kina og Tibet II
Tirs.klub.
Sogneaften m. Vilhelm Stender, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.00
Landsbyhuset, orientering og rundvisning, kl. 10.00-12.00

21.
23.

Tirs.klub.
Forældrerådsmøde, Kildeskolens børnehave
Tirs.klub.
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
Gymnastikopvisning, Kildeskolen, kl. 13.00
Tirs.klub.: Sæsonafslutning

April
11.
22.
27.
30.

Arbejdssøndag, Kildeskolens børnehave og SFO
Generalforsamling, Byg og Bo, Gyrstinge Præstegård
Forældrerådsmøde, Kildeskolens børnehave
Gyrstinge Sø rundt, arr. GIF

Maj
07.
25.

Fødselsdagsfest, Kildeskolens børnehave
Forældrerådsmøde, Kildeskoelsn børnehave

09.
16.

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