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Lokalrådet skriver
Foråret er typisk den tid, hvor alle generalforsamlingerne afholdes, og det
er da heller ikke anderledes for Lokalrådet, som netop har afholdt det
årlige beboermøde, med pænt fremmøde. Der var en god debat om mange
af de ting, man går og tænker på i forbindelse med at bo på landet eller i et
lille bitte landsbysamfund. Det blev bl.a. nævnt, at det er generende, når
man skærer ned på busdriften, ligesom flere nærer bekymring for, om vi
får lov at beholde skolen. Det hele griber ind i hinanden, for hvis ikke vi
har skolen, kommer Landsbyhuset til at mangle penge på driftsbudgettet
og Købmanden vil miste en ikke uvæsentlig indtægtskilde. Hvis der ikke
er busser i aftentimerne, bliver det svært at få børn og unge udefra til at
komme til hallen og dyrke sport. Der er således mange faktorer, som på
hver sin måde påvirker et lille lokalsamfund som vores. Det er derfor
vigtigt, at vi hele tiden er på vagt over for politiske beslutninger, som
træffes uden hensyn til den gode landdistriktspolitik, som Ringsted
kommune ellers roses for ude i landet. Den skal bare lige tænkes med ind
i beslutningerne, ellers er den ikke det papir værd, den er skrevet på.
På beboermødet blev der valgt to nye medlemmer af Lokalrådet, nemlig
Heidi Larsen fra Bakkegården og Bodil Krag-Andersen. Jens Vejbæk har
valgt at træde lidt i baggrunden og er derfor nu valgt som suppleant. Vi
siger velkommen til de nye medlemmer. Referat fra mødet kan ses på
www.gyrstinge.dk.
Da jeg på beboermødet fortalte om de arrangementer, vi har stået for eller
været med til i årets løb, gik det pludselig op for mig, hvor meget vi egentlig
har lavet. Vi skal selvfølgelig blive ved med at være aktive, men det er
klart, at der nogle år vil være færre arrangementer end andre.
I dette forår vil vi gerne invitere jer med på en tur til Åmosen.
Åmoseprojektet er et meget spændende projekt, som bl.a. involverer
dannelsen af en naturpark i et tørlagt moseområde og arkæologiske
udgravninger med fund fra Ertebøllekulturen. For at kunne forstå projektets
størrelse og udstrækning har vi fået naturvejleder Jørgen Mogensen til at
komme og fortælle om bl.a. tørvegravning og tørlægning. Det sker tirsdag
den 18. maj kl. 19.30 i Præstegården og efterfølgende tager vi en tur i bus
Bøgebladet april 2010
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Lokalrådet skriver - fortsat
ud og ser på det, vi har hørt om, på en ca. 6 km lang travetur i området
søndag den 30. maj kl. 11 fra Præstegården. Der vil være forplejning
undervejs og vi regner med at være tilbage ca. kl. 15. Prisen for dette
dobbeltarrangement med bustur og det hele bliver 50 kr. for voksne og 25
kr. for børn og billetter vil kunne købes hos Den nye Købmand i Gyrstinge
fra mandag den 3. maj.
Ringsted kommune har bedt Lokalrådet om at give oplysninger om
rekreative stier i området, som man måske ikke har viden om i
forvaltningen, og vi har da også sendt kommunen en beskrivelse af nogle
stier her i området, men hvis I sidder inde med viden om gamle stier, som
stadig bruges, men som ikke ret mange kender til, må I meget gerne
henvende jer til os på lokalraadet@gyrstinge.dk. Så skal vi nok sørge for,
at give oplysningerne videre til kommunen, så vi kan få kortlagt de stier,
som fører til naturskønne områder, hvor man kan få en god naturoplevelse.
Vera Mortensen
Lokalrådet

Byg og Bo skriver
Foreningen Byg og Bo indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 22. april 2010 kl. 19.30 i Præstegården.
Foreningens vedtægter kan læses på hjemmesiden, www.gyrstinge.dk. Mød
op og giv din mening til kende og få medindflydelse på, hvad foreningen
skal foretage sig i fremtiden.
Byg og Bo er vært ved en lettere anretning.
P.b.v.
Ole Olsen

4

Landsbyhuset skriver
Endelig tøvejr!
Vi havde et fint åbent-hus-arrangement den 28. februar med omkring 100
deltagere. Siden er vejret slået om i tø, og der er atter kommet gang i det
udendørs arbejde. Jordarbejdet er - i skrivende stund - stadig lidt
problematisk på grund af frost i jorden og navnlig meget vand. Men som
det kan ses, er Syd-Stål nu gået i gang med at lægge tag på den vestlige
tagflade. Det nylagte tag er dækket af en beskyttende film. Når den bliver
fjernet, er taget koksgråt. Facaderne bliver beklædt med samme slags
plader, mens gavlene bliver dækket med hvidt opalglas.
Desværre kan tøvejret ikke rette op på forsinkelserne som følge af den
lange vinter. Ifølge entreprenøren er de nu 36 arbejdsdage bagefter i forhold
til tidsplanen. Bestyrelsen har valgt ikke at betale ekstra for at forcere
arbejdet, og det betyder, at vi nu forventer overtagelse 1. juli. Derfor er

indviels
en udskudt til efter sommerferien.
indvielsen
Ny indvielsesdato bliver

lørdag den 4. september 2010
Program for dagen er i løse træk:
- Tour de Gyrstinge med start ved middagstid.
- Officiel indvielse sidst på eftermiddagen.
- Fællesspisning og fest om aftenen.
Mange har meldt sig til opgaver i forbindelse med færdiggørelse og drift
af Landsbyhuset, men vi kan stadig godt bruge frivillige. Se annoncer på
næste side. Du er stadig velkommen til at henvende dig, hvis du har
spørgsmål - eller hvis byggeriet giver dig problemer, som vi måske kan
løse.
Venlig hilsen
Jens Andersen
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Landsbyhuset søger frivillige!
Kunne du tænke dig at gøre lokalsamfundet endnu bedre gennem en
frivillig indsats? Din sidegevinst er, at du får et større lokalt netværk. Vi
kan bruge folk til:
- at planlægge arrangementer i Landsbyhuset. Det kunne være
udstillinger, filmforevisninger, foredrag eller andet.
- at være webmaster på Landsbyhusets hjemmeside. Når vi tager hallen
i brug, skal vores hjemmeside kunne andet og mere end den nuværende.
Er det en opgave for dig?
- at oprette en ungdomsklub og gå ind i bestyrelsesarbejdet. Der bliver
ansat en lønnet medarbejder, og klubben får nogle timer i Landsbyhuset
efter aftale.
- at være kontaktperson til rengøringspersonalet. Der ansættes
personale til rengøring 600 timer pr. år.
- at lave materiale om natur og kultur i lokalsamfundet til kommende
turister og motionister, der vil bruge Landsbyhuset som ‘base’.
- at komme med nye ideer til alt det, vi kan gøre.
________________________________________________________________________________
Landsbyhuset søger:
- Personale til rengøring. En eller flere personer- meget gerne fra
lokalområdet, der vil sætte en ære i, at huset altid fremstår rent og pænt.
Der er afsat penge til 600 timers årlig rengøring. Det vil være en fordel,
hvis du er momsregistreret, så vi ikke behøver at have personaleansvar.
- Vært til helt nyt forsamlingslokale med moderne køkken. For at
udnytte lokalet bedst muligt, vil det en del af ugens dage blive brugt til
andre funktioner som dans, yoga, karate, filmklub og lignende. Din fordel
er, at du ikke skal dække lejeudgiften alene. En kommende vært skal
være indstillet på samarbejde med de lokale foreninger og andre brugere
af Landsbyhuset.
Nærmere oplysninger og ansøgning til Landsbyhusets bestyrelse.
Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Tlf. 29 66 76 02
Mail: jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Kildeskolen skriver
Kildeskolen har de forløbne to uger op til påskeferien arbejdet med
integreret undervisning i hhv. indskolingen (0.-3. kl.) og mellemtrinnet
(4.-6. kl.).
Indskolingen har været delt i to hold – Føniks og Rok – da fugle har været
det gennemgående tema. Holdene har ikke haft helt de samme aktiviteter,
da et af formålene med disse uger er at afprøve forskellige former for
undervisning på integrerede hold.
Kigger man på væggene i trappeopgangen på skolen, kan man bl.a. se
resultatet af en af dagenes matematik-natur/teknik-billedkunst aktivitet,
nemlig nogle rigtig flotte tegninger af fugle i naturlig størrelse. Desuden
er der foretaget opmålinger til redekasser, som senere er bygget. Der er
produceret fuglemad af fedt, frø, nødder og andet godt, som er hængt op.
For at se hvordan en fugl er skabt, blev der også dissekeret høns. Det
lugtede grimt, men var meget fascinerende. Hjernen på sådan en fugl er
ikke ret stor…! Der blev også målt og vejet, da der blev bagt italienske
påskebrød med hele æg!
Dansk er blevet tilgodeset med dagligt læsebånd, hvor eleverne enten har
læst selv, eller hvor nogle af de sikre læsere har læst op for dem, der enten
ikke har lært det endnu eller for nogle, der var knap så sikre. Bøgerne har
især handlet om fugle, nogle fagbøger - andre skønlitteratur.
Der er også lavet små fine haikudigte, som indgår i en meget fin kalender,
mens andre har lavet små fagbøger selv.
Hver fuglefamilie har desuden læst om deres egen fugl. De har læst i små
fagbøger og søgt viden på www.danske-dyr.dk. De har lavet spørgsmål
og svar til et „hjemmelavet“ spil. Hver morgen er startet med et lille oplæg
om rovfugle, svømmefugle, trækfugle, standfugle, der har givet eleverne
et lille indblik i disse fugles „særheder“, lyttet til dens stemme og sunget
en sang. Børnene har bidraget med observationer og viden, de har eller
har fået, evt. via bøgerne, de har læst.
Eleverne var også i Præstegårdshaven og kigge efter fuglene, de havde
lært at kende i „dagens fugl“ og lytte efter deres stemmer. Og har leget
lege, der handlede om fugle.
Bøgebladet april 2010
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Kildeskolen skriver - fortsat
Idræt, motion og musik er blevet tilgodeset ved udeaktiviteter, bl.a.
„Kampen om det gyldne flag“, „Rovfuglen kommer“, stafetter og fangelege
og der er lavet sanglege over fugletemaet.
I de små pauser der har været undervejs, har eleverne klippet silhuetter til
vinduerne og farvet fugle efter billeder i fuglebøgerne.
De to uger har haft en positiv effekt på samværet mellem børnene på tværs
af klasserne. Det har bl.a. givet sig udtryk i godt samarbejdsklima, en god
stemning i undervisning og i at børnene har organiseret lege på tværs af
klasserne i pauserne.
Mellemtrinnet har haft besøg af Ringsted Musikskole, og har arbejdet
med musicalen „Bølle Bob“. Mange af eleverne optrådte på skift som
musikere, en del havde navngivne roller som ex. Smukke Sally, Bølle
Bob, Lisemette, Valde, Calle m.fl., og resten var aktive som korsangere.
En sufflør hjalp med at holde styr på de mange replikker. Projektet mundede
ud i to forestillinger den 25.3.; den første om formiddagen for de øvrige
elever og børnehaven – den anden om eftermiddagen for forældre og
søskende. Det blev en rigtig flot forestilling, og det var tydeligt, at der var
arbejdet intensivt og engageret med opgaven. Både personale og elever
har tilkendegivet, at forløbet har været meget givende både mht. til det
sociale og det kreative. Og en stor oplevelse som eleverne lærer rigtigt
meget af. Mange elever har stået frem måske for første gang på en scene
og alene det er hele arbejdet værd.
Skolens ældste elever i 7. kl. var den første uge på besøg på Dagmarskolen
for at lære deres kommende klassekammerater at kende, og i den
efterfølgende uge har eleverne haft en dag om landbrug, hvor de besøgte
Krogagergård, de har haft om alkohol og rygning, arbejdet med at afdække
deres læringsstile og sluttet af med en skovtur med bål og råhygge!
Kildeskolens personale
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Den nye købmand skriver
Kære alle! Så er der nyt fra købmanden.
Først vil jeg sige TUSIND TAK til jer, der støtter op om butikken.
Først i marts fik jeg endelig håndkøbsmedicin samt receptpligtig medicin
fra Ringsted Apotek. Der er allerede nogle af jer som har benyttet jer af
tilbuddet, men der er også et par stykker, der har fortalt, at lægen ikke
kunne sende medicinen ud til butikken. Apoteket har informeret de fleste
læger om udbringning til butikken, men har nok ikke nået alle lægerne
endnu. Hvis I oplever problemer, så kan man ringe til apoteket og få dem
til at sende det ud til mig.
Jeg har netop underskrevet en kontrakt på et kassestyresystem, (det som
SPAR havde og som alle rystede på hovedet af, at jeg ikke havde) som
gør, at alle priser skulle ligge inde i systemet. Dette system har en kæmpe
fordel i, at nye varer som kommer hjem, kan sættes på hylden med det
samme og ikke ligge ude på lageret indtil jeg har tid til at oprette varen.
Bestilling af varer skulle tilmed blive bedre og hurtigere, men det bedste
af alt, så vil jeg også få mere tid til at lave noget af det sjove, så som tilbud
og meget andet...
Jeg er rigtig glad for at få den ros, som jeg får fra jer, men nu vil jeg også
gerne rose jer samt Gyrstinge og omegn. I øjeblikket er der en rigtig dejlig
positiv snak i butikken om byen, skolen, (skolen har netop kørt emneuge,
og det er noget som eleverne kan lide!). Vejret som er dejligt... nej, det kan
slet ikke beskrives med ord, det skal opleves, et ufatteligt sammenhold og
venlighed kunderne imellem. For mig er det ren energi at stå bag disken
og mærke alt dette her. Folk „udefra“ spørger mig stadig, hvordan det går
med butikken og opbakningen, og jeg kan glædeligt fortælle det samme
som ovenstående og om, hvor glad jeg er for at være en del af samfundet
herude. Tusind tak for det.
Der er ikke så meget mere at skrive om i denne omgang, andet end jeg
bliver ved med at tænke på nye ting/ideer, og så har jeg selvfølgelig travlt
med at bestille varer hjem til påsken, som er lige rundt om hjørnet.
GOD PÅSKE
Malene
Bøgebladet april 2010
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Tirsdagklubben skriver
Tirsdagsklubben kan se tilbage på en velbesøgt sæson med mange
spændende arrangementer. Klubben havde den 23. marts forårsfest, hvor
der bl.a. var underholdning med Jens og Henrik, „en bid brød“, kaffe og
kage. Nu venter en delvis pause inden sæsonstart den 5. oktober.
Den 8. juni er der udflugt til Christiansborg, frokost i Snapsetinget og
kaffe på hjemturen.
Den 14. september er Skovkroen reserveret til den årlige sensommerfest.
Nærmere info om ovenstående følger.
Arbejdsgruppen er glade for den store opbakning til klubbens aktiviteter
og er p.t. i gang med planlægning af den kommende sæson.
Tirsdagsklubben henvender sig primært til pensionister og efterlønnere i
Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted lokalområde. Alle andre er også
velkomne tirsdage, kl. 14-17 i Gyrstinge Præstegård, hvor klubben holder
til.
Velkommen til nye deltagere og på gensyn til „de gamle“,
Hilde Andersen

Kildeskolens børnehave skriver
Efter et veloverstået teaterforløb i februar måned, har marts måned primært
handlet om påske, og alle de traditioner der er forbundet hermed. Vi har
filtet påskeæg, klippet kyllinger og sået karse i, vi har været i
Præstegårdshaven og gemme og finde påskeæg til hinanden, vi har afholdt
den årlige påskefrokost, og indimellem alt dette, har vi også sunget, leget
og klippet påske- og forårspynt til vinduerne.
De ældste børn er desuden startet til svømning i Ringsted i et forløb på ca.
syv uger. Herefter skal de tilbage til gymnastik, inden projekt Leg og
Bevægelse i Ringsted går på sommerferie.
Efter påskeferien ser vi frem til at følge diverse forårstegn både i vores
egen have, men også ved besøg i skoven og Præstegårdshaven.
Hilsen personalet
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Gyrstinge Kirke
april—maj 2010

Konfirmation

Konfirmandindskrivning

Konfirmation i Gyrstinge Kirke
den 9. maj 2010

Indskrivningen foregår i Bringstrup præstegård kl. 16.0019.00

KL. 9.00
Nikolaj Hougaard Andersen
Anders Rosenqvist Felle
Alexander Stephansen Hansen
Anders Aaslev Jensen
Mathias Bønnelycke Loft
Anders Illemann Sanggaard
KL. 11.00
Louise Christoffersen
Mikkel Ibsen
Bolette Hvid Jørgensen
Elisabeth Kindtler Krag-Andersen
Sarah Reimer Langkjær Larsen
Cæcilie Oxholm-Priem
Mie Friis Petersen
Simone Nexø Rasmussen
Nikoline Aviaja Woller

Bøgebladet april 2010

• Tirsdag d. 25. maj for elever fra

Kildeskolen.
• Onsdag den 26. maj for elever

fra Friskolen.
Jeg vil gerne hilse på dig og
mindst én af dine forældre inden
for dette tidsrum, hvis du ønsker at
gå til konfirmandundervisning hos
mig i sæson 2010/2011.
Du er velkommen til undervisningen, hvad enten du ønsker at blive
konfirmeret eller ej. Du skal vide,
at du altid har lov til at springe fra,
hvis du finder, at dette ikke er noget for dig. Vi er lige gode venner
af den grund. Det er en frivillig sag

11

kom blot indenfor det angivne tidsrum.
Jeg vil gøre opmærksom på, at mine
kirker er små. Der er kun plads til 12
konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste.
For tildeling af plads på ønsket konfirmationsdato gælder at:
Rettidigt tilmeldte for første prioritet
til ønsket konfirmationsdato.

at lade sig konfirmere.

Er du forhindret i at møde indenfor
det angivne tidsrum, ringes der derfor
til sognepræsten på telefon 57613010
inden indskrivningstidspunktet for at
aftale et andet tidsunkt.

Du skal medbringe dåbs-/eller navneattest til indskrivningen.

Dette vil også gælde som rettidig indskrivning.

Indskrivningen sker ”efter tur”, så

Lisbeth Lundbech

Aftengudstjeneste i Gyrstinge d. 1. april kl. 19.30
Pastoratsgudstjeneste Skærtorsdag
aften.
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 danner optakt til påskens
dramatiske begivenheder. Den har sit
eget helt særlige præg.
Påsken er den kristne kirkes største og
vigtigste begivenhed og fra og med
Skærtorsdag følger vi Jesus minut fra
minut indtil korsfæstelsen Langfredag
og opstandelsen af døde Påskedag.
Begivenhedsrækken er ganske voldsom og opleves til tider nærmest surrealisk og drømmeagtig. Begivenheds-

12

rækken 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

For hørehæmmede
Søndag d. 25. april 2010 kl. 14.00 afholdes der gudstjeneste (TH) – tilrettelagt for hørehæmmede i Sankt Nikolai Kirke i Holbæk. Prædikant er Peter
Hansen. Alle er velkomne.
Peter Hansen

25-års jubilæum
Når Jørgen Lehmann torsdag den
1. april står i Gyrstinge kirke og
synger for på salmerne, kan han se
tilbage på 25 år som kirkesanger i
Gyrstinge.

årene. Den seneste oplevelse fik vi, da
der var nytårskur i kirken den 1. januar, hvor Jørgen dels sang dels spillede
på violin, som han også mestrer.
Det er en gave for et menighedsråd at
have en kirkesanger med Jørgen Lehmanns kvaliteter og talenter.
Han deltager desuden gerne på udflugter med sognets ældre, hvor han
synger for på fællessangene i bussen
og underholder med sang og musik
under middagen.
Ud over selv at synge og spille, sørger
Jørgen Lehmann hvert år for, at menighedsrådet kan indbyde til julekoncert i kirken, idet han kommer med
forslag til forskellige kor og orkestre.

Det er et tilfælde, at der er gudstjeneste nøjagtigt på jubilæumsdagen den
1. april 2010. Men det giver os mulighed for at møde op i kirken og sige
tillykke efter gudstjenesten.
Jørgen Lehmann har gennem alle årene været en meget loyal og dygtig
medarbejder. Han har altid været velforberedt, og de mange nye salmer har
han lært, så han med overbevisning og
sikkerhed kan synge for, mens vi andre forsøger at lære dem.
Det har altid været en fornøjelse at
sidde i kirken og lytte til hans flotte
sangstemme, der uden besvær fylder
det store kirkerum.
Sammen med kirkens organist har Jørgen Lehmann desuden glædet os med
forskellige koncertoplevelser gennem
Bøgebladet april 2010

Gyrstinge menighedsråd sætter stor
pris på Jørgen Lehmanns arbejdskraft
og engagement og siger ham varmt
tak for samarbejdet i de mange år.
Menighedsrådet markerer
jubilæet
ved, at der efter gudstjenesten den 1.
april serveres et stykke kransekage og
et glas vin i kirken.
Grethe Larsen

Religiøse rejseplaner
Når vi skal ud og rejse, laver vi
rejseplaner. Nogle henter en rejseplan hos DSB eller går på internettet og finder passende tog
og busser på rejseplanen.dk.
Gennem hele sit liv var Jesus på rejse. Først sammen med Maria og Jo-
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sef og senere som voksen sammen
med sine disciple. Han rejste rundt i
hele Israel, var nordpå i Galilæa, sydpå i Judæa, ja, endog i Samaria og i
hedenske lande. Han var også i Jerusalem til højtiderne adskillige gange.
På sin vej gennem de forskellige områder mødte han mange forskellige
mennesker: syge, lamme, sultne osv.
Han mødte mennesker,
som led af såvel fysisk
som åndelig hunger – og
tænk, hver gang standsede han op, også selv
om han nogle gange
havde travlt og skulle nå
en højtid i Jerusalem.
Han stansede altid op,
når nogle råbte ham an,
og fortalte om Guds Rige og gjorde syge raske.
Ville vi mon give os tid,
hvis vi var på rejse?
Jesus havde faktisk også
en rejseplan. Han vidste
gennem hele sit liv, hvad hans endemål var og hvad, der skulle ske ved
hans sidste påske i Jerusalem omkring
år 33. Han kendte destinationen og
delagtiggjorde flere gange sine disciple i den, selv om de ikke magtede at
tænke det til ende. Han sagde sådan:
”Se, vi går op til Jerusalem, og alt det,
som er skrevet ved profeterne om
Menneskesønnen, skal opfyldes: Han
skal overgives til hedningerne, og de
skal håne ham, mishandle ham og
spytte på ham; de skal piske ham og
slå ham ihjel, og på tredie dag skal
han opstå”.
Vores liv kan også betragtes som en
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lang rejse, hvor vi bevæger os skridt
for skridt mod et endemål og hvor vi
mellem hvert skridt foretager en lille
standsning – og nogle gange store
standsninger. Det sker, når vi møder
forhindringer i form af sygdom eller
andre former for krise. I modsætning
til Jesus er det imidlertid ikke sikkert, at vi tænker meget over mål og
formål med vores rejse
gennem livet. Standsninger slipper vi imidlertid ikke for, selv om
det kan være nok så ærgerligt at være tvunget
til at standse op.
Standsninger og pauser
kan dog også være positive, for hvad ville vort
liv være uden pauser?
Intet! Tænk blot på musik, som jo består af lyd
og pauser. Hvis det hele
blot var lyd, men uden
pauser, ja så ville det
være ren og skær støj.
Det er bestemt ikke at foretrække –
heller ikke med hensyn til vores liv.
Jeg synes, vi ofte har for travlt – at
vores liv har karakter af støj. Vi drøner bare derudad uden at se hverken
til højre eller venstre, således at livet
kører med os, uden vi får mulighed
for at standse op og tænke os om.
Også i livet har vi brug for pauser,
hvor vi giver os selv lov til at fordybe os, udvikle os og gro.
Pauser og standsninger er vigtige.
for det er i pauserne, at vi gror såvel
erkendelsesmæssigt som identitetsmæssigt – ikke medens det bare kø-

rer derudad!
Påsken, ja, alle højtider og helligdage
er sådanne pauser og standsninger på
vores rejse gennem livet – en slags
provianteringsmulighed på det åndelige plan. Det er også derfor, det kaldes
høje tider og hellige dage i modsætning til alle de almindelige dage, hvor
tingene ofte kører med os.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge,
om du mon har nogle religiøse rejseplaner i forbindelse med påsken? Om

du mon her tør give dig tid til at reflektere over livets store temaer som
liv, død og opstandelse.
Du skal i hvert fald være så hjertelig
velkommen i:
Gyrstinge kirke:
Skærtorsdag d. 1. april kl. 19.30
Langfredag d. 2. april kl. 10.30
Påskedag
d. 4. april kl.
9.00
Se også i gudstjenestelisten!
Lisbeth Lundbech

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne fejrede afslutningen på deres undervisning
ved at deltage kyndelmissegudstjenesten den 7. februar.
De var alle klædt i hvide lange kjoler
og havde et sødt guldbånd om panden,
der næsten fik dem til at ligne små
engle, da de var med til at tænde le-

vende lys i kirken.
Efter gudstjenesten var der afslutning
i præstegården, hvor både børnene og
deres forældre hyggede sig med at
spise pizza, drikke kaffe og spise karameller.
Minikonfirmandlæreren, diakon Gitte
Stolberg, havde forberedt forskellige
lege og læste en historie, inden der
blev delt diplomer ud.
Man kan ”gå til minikonfirmand”, når
man går i 3. og 4. klasse, og der starter
et nyt hold til efterår.
I løbet af en sæson bliver der talt om
de forskellige kirkelige højtider, man
går på opdagelse i kirken, synger sange og salmer, der bliver læst højt for
børnene, de tegner og maler, hygger
sig, og der bliver altid serveret lidt
mad og drikke.
Både drenge og piger kan deltage, og
jo flere der er, jo sjovere bliver det at
”gå til minikonfirmand”.
Grethe Larsen
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En del af en landsdækkende succes
”Tusind tak for din og dine hjælperes store indsats i dag! Vi er rigtig glade for indsamlingsresultat
på over 16 mio. kroner, som vil
gøre en stor forskel i manges liv i
det kommende år”.
Sådan var ordlyden af en mail, jeg
modtog søndag aften den 7. marts,
efter at resultatet af Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling var gjort
op. I Gyrstinge sogn samlede Else
Hansen, Jan Hansen, Lisbeth Lundbech og undertegnede 4142,- kr. ind
mod 2917,- kr. året før. Hvis resultatet
bliver regnet ud pr. husstand, har hver
familie i år givet 14,08 kr. mod tidligere 9,92 kr., hvilket betyder, at vi
placerede os som nr. 188 af 2300 indsamlingssteder.
Desværre var vi ikke nok indsamlere
til at nå hele sognet rundt, men det må
der arbejdes på til næste år. Når man
først er kommet i gang med indsamlingen, går der sport i at gå fra dør til
dør. – Ringe på og vente på at døren
bliver lukket op. Hvem mon bor her?
Man får set en masse mennesker, og
der bliver udvekslet et par korte bemærkninger, inden man haster videre.
Særlig glad/rørt blev jeg, da en person
takkede mig for, at jeg ville bruge min
tid på at samle ind! En anden god oplevelse havde jeg, da jeg efter at have
hilst på en mand på cykeltur, kom til
hans bopæl, hvor konen åbnede døren
lige efter, jeg havde ringet på. Hun
fortalte mig, at manden havde ringet
hjem til hende og sagt, at jeg var på
vej med indsamlingsbøssen!
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Det spændende tidspunkt er altid, når
alle pengene hældes ud på køkkenbordet og optællingen kan begynde. Sedlerne er hurtige at tælle, 20- og 10
kronerne ligeledes, men det, der altid
overrasker, er, hvor mange penge, der
er i de mindre mønter. Det gamle ordsprog ”Mange bække små gør en stor
å” kommer virkelig til sin ret. Det
gælder også det samlede bidrag fra
Gyrstinge, når man tænker på, at der i
alt blev indsamlet over 16 mio. kr.
Efter optællingen bliver resultatet ringet ind til Folkekirkens Nødhjælp, og
indsamlerne hygger sig med en velfortjent kop kaffe og hjemmebag samtidig med, at vi udveksler oplevelser fra
turen.
Grethe Larsen

Ældreudflugt
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge
menighedsråd inviterer alle pensionister og efterlønnere i de tre
sogne til dette års ældreudflugt.
I år foregår turen tirsdag d. 11 maj
Der vil være afhentning med bus på
følgende steder:
Benløse Centeret
Sigersted Kirke
Bringstrup Kirke
Gyrstinge
(ved købmanden)

kl. 9.00
kl. 9.15
kl. 9.30
kl. 9.45

Herefter går turen til Reersø Kirke,
hvor der er rundvisning.
Der spises frokost på Reersø Kro, og
derefter går vi en tur ned på havnen.

Senere kører bussen videre til Birkegårdens haver, hvor vi drikker eftermiddagskaffe og går tur i haven.
Hjemkomsten forventes at blive omkring kl. 18.00.
Pris for deltagelse: kr. 100,Tilmelding til turen skal foretages til
Ingrid Sørensen telefon: 57613793,
eller Else Hansen telefon 57845212
Sidste tilmeldingsfrist: Senest lørdag
d. 1. maj
Palle Ravn

2. pinsedag ved Kongskilde Friluftsgård
Fællesgudstjeneste for sognene i
Ringsted-Sorø provsti 2. pinsedag
kl. 10.30.
Igen i år afholdes der en fælles friluftsgudstjeneste i Ringsted-Sorø
Provsti. I år har udvalget besluttet at
tage imod tilbuddet fra Kongsgården i
Vester Broby om at være vært for dette arrangement.
Kongsgården er et projekt i Vester
Broby, hvor lokale kræfter i samarbejde med nationalmuseet, foreningen
land og by og mange andre, har søgt
at bevare Kongsgården, så den kan
blive et rekreativt udflugtsmål og
samlingssted med formidling af liv på
landet. Kongsgården er således både
en kulturarv og et kulturelt samlingssted.
Kongsgården ligger på Strandvejen i
Vester Broby med jorde i de smukke
morænebakker ned til Susåen. Det er
tale om unikke engarealer kranset af
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skov som danner et naturligt amfiteater ned til Susåens snoede løb. Man
kan læse mere om Kongsgården på:
www.kongsgaardenbroby.dk . Her kan
man også finde kørselsvejledning m.
m.
Pinsegudstjenesten vil i år blive gjort
festlig ved indslag fra bla. gospelkor
og anderledes musikledsagelse og opbygning i tjenesten. Vi kan love en
smuk og anderledes gudstjeneste under åben himmel.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise sin medbragte mad,
og der kan også købes både mad og
drikke på stedet.
Hvis man kommer i god tid før gudstjenesten, kan man benytte sig at
transport fra gården til engen i hestevogn. Denne mulighed er også tiltænkt de, der måtte være svagt til
bens.
Lisbeth Lundbech
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April
01. april – Skærtorsdag:
02. april – Langfredag:
04. april – Påskedag:
05. april – 2. Påskedag:
11. april – 1.s.e.påske:
18. april – 2.s.e.påske:
25. april – 3.s.e.påske:
30. april – Bededag:

Gyrstinge 19.30 (pastoratsgudstjeneste)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 10.30 (pastoratsgudstjeneste)
Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 –Sigersted 10.30

Maj
02. maj – 4.s.e.påske:
09. maj – 5.s.e.påske:
13. maj – Kr. himmelfarts dag:
16. maj – 6. S. e. påske:
23. maj – Pinsedag:
24. maj – 2. Pinsedag:
30. maj – Trinitatis søndag:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 – Gyrstinge 11
(konfirmation ved begge gudstjenester)
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Sigersted 9 ( ved en af Benløses præster)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
10.30 (provstigudstjeneste ved Kongskilde )
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Juni
06. juni – 1.s.e.trin.:

Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

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.

Konfirmationer 2011
Bringstrup kirke d. 17. april 2011
Sigersted kirke d. 1. Maj 2011
Gyrstinge kirke d. 8. maj 2011

Idrætsforeningen skriver
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
den 22. april kl.18.00 i GIF.
Mødet afholdes i Kildeskolens samlingssal.
Bestyrelsen i Gyrstinge Idrætsforening indkalder til ekstraordinær
generalforsamling den 22. april 2010 kl. 18.00. Den ekstraordinære
generalforsamling skyldes, at bestyrelsen er blevet opmærksom på
væsentlige differencer mellem det aflagte regnskab for 2009 og de dertil
hørende bilag.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Fremlæggelse af regnskab
3.
Valg af bestyrelse
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i GIF.
*****
Husk St. Bededags gåturen – Søen rundt
Vi holder en gammel tradition i hævd og går Gyrstinge sø rundt fredag
den 30. april kl.10. Vi mødes ved Kilden og starter gåturen derfra og
ender samme sted. Der vil være mulighed for at få en tår vand samt en lille
pause undervejs.
Alle er meget velkomne – sidste år deltog børn helt ned til 6 år og de
klarede turen i fin stil. Det er også tilladt at medbringe søde hunde på
turen. Vi forventer at turen varer 2-3 timer.
Vi ser frem til en hyggelig tur med dig og din familie!
Hilsen GIF
Bøgebladet april 2010

19

Idrætsforeningen skriver - fortsat
GIF arrangerer igen i år en aktiv uge for vores børn i alderen 6-11 år. Det
forgår i uge 28.
Som de tidligere år handler det om idræts- og friluftsliv, hvor og hvornår
kan ses på www.Gyrstinge.dk eller nedenfor:
Idræts- og Friluftsliv i Gyrstinge for de 6 – 11 årige i uge 28 fra mandag
til torsdag.
Sted: Sportspladsen på Kildeskolen, Gyrstinge
Dato: Mandag, den 12. juli – torsdag, den 15. juli.
Tidspunkt: Fra kl. 9:00 – 15:00 (mulighed for pasning i tidsrummet 8:00
– 16:00)
Aktivitet: Vi vil i løbet af dagene prøve fodbold, gymnastik, basketball,
hip-hop og andre boldspil. Derudover vil der være tid til hygge, en masse
lege uden bold og måske et lejrbål med snobrød.
Alder: Fra 6 – 11 år.
Deltagerantal: Der kan maksimalt deltage 30 børn.
Pris: Kr. 100,00 pr. person for hele ugen.
Arrangør: Gyrstinge Idrætsforening i samarbejde med Ringsted
Kommune.
Tilmelding: Senest søndag, den 15. juni til Gyrstinge Idrætsforening,
gif@gyrstinge.dk. Af tilmeldingen skal der fremgå navn, adresse,
fødselsdato/alder, telefonnummer og størrelse på t-shirts. Tilmelding efter
„først til mølle princippet“. Ved tilmelding skal kontaktperson og
telefonnummer i dagtimerne oplyses.
Vi glæder os til at være sammen med en masse aktiv børn!
Hilsen GIF- din lokale idrætsforening.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
GIF afholdt den sidste gymnastikopvisning i den gamle gymnastiksal!
Der var trængsel om pladserne i Kildeskolens gymnastiksal den 21.marts,
da Gyrstinge idrætsforening afholdt den årlige opvisning. Det vrimlede
med glade aktive børn der spændt ventede på at vise hvad året havde bragt
af gymnastiske udfordringer. Ved indmarchen stod alle gymnaster klar i
flotte ens bluser sponseret af Netto, der har sponseret holdene i år med
både dragter til vores springhold, og bluser til alle der deltog i opvisningen.
Der har i år været 125 aktive gymnaster fordelt over mange hold, hvor
yngste deltager er vores nye tiltag lørdag formiddag, hvor mor/far/barn
holdet nyder en time med at trille, rulle og lege i salen til vores ældste
hold, som hedder Onsdagspensionisterne, der ligeledes er aktive og nyder
at få rørt krop såvel som samværet med andre.
Ved opvisningen deltog alle vores „seje springere“ der bestod af et øvet
og et begynderhold. I år havde de store „seje springere“ fået hjælp udefra
til at lave en rytmisk serie. Holdet havde dagen før givet opvisning i Sorø,
så de var parat til at give den som erfarne om søndagen. Det var et meget
flot og varieret program der var sammensat til dagen og alle fik set, hvor
langt man kan nå på blot et års træning.
Spilopperne og Krudtuglerne viste deres evner frem ved at klare de baner
der var opsat og alle klarede flot forhindringerne, der var lagt ud. De var
som altid meget aktive og deltagende. Publikum kunne se hvilken glæde
de alle havde ved bevægelse og fysisk udfoldelse sammen med deres
kammerater.
Efter en varm 1½ time med trang plads var det tid til at afslutte årets
opvisning. Alle ser frem til at vores nye Landsbyhus står klar til næste års
opvisning!
Traditionen tro var der kaffe og kage i skolens samlingssal, hvor store
dele af lokalsamfundet støttede op om vores lokaleforening ved talstærkt
fremmøde.
(Se billeder på næste side)
GIF

Bøgebladet april 2010

21

Idrætsforeningen skriver - fortsat
Lørdag:
„De seje springere“ til opvisning i
Sorø.

Søndag:
Spilopper og Krudtugler
modtager klapsalver, efter
flotte opvisninger!
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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
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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

24

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

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457
www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk
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Diskotek Magic star
Diskotek - Dj - Lyd - Lys

Musik for alle aldre!
www.magic-star.dk
Tlf.: 2840 4456

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 5784 5639

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
info@smedogblik.dk

AJANDER
Klinik for fodterapi
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, www.kilde-skolen.dk
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, www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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 april 2010
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Kalender
April

27.
30.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Bogbussen holder ved købmanden, kl. 15-15.30, hver tirsdag
Arbejdssøndag, Kildeskolens børnehave og SFO
Ekstraordinær generalforsamling, GIF, Kildeskolen, kl. 18.00.
Generalforsamling, Byg og Bo, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
Forældrerådsmøde, Kildeskolens børnehave
Gyrstinge Sø rundt, arr. GIF, mødested Kilden, kl. 10.00

Maj
07.
18.
23.
25.
30.

Fødselsdagsfest, Kildeskolens børnehave
Foredrag om Åmoseprojektet v. Jørgen Mogensen, Præstegården, kl. 19.30
Deadline Bøgebladet
Forældrerådsmøde, Kildeskolens børnehave
Udflugt til Åmosen, mødested Præstegården, kl. 11.00

Juni
08.
17.
23.
25.

Tirs.klub.: Udflugt til Christiansborg
Skolefest, Kildeskolen
Skt. Hansfest i Præstegårdshaven
Kildeskolen går på sommerferie

Juli
12.-15.

Idræts- og fritidsliv i Gyrstinge for de 6-11-årige, Kildeskolen

04.
06.
11.
22.

August
September
04.
14.

Indvielse af Landsbyhuset og Tour de Gyrstinge
Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen

Oktober
05.

Tirs.klub.: Sæsonstart

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