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Lokalrådet skriver
Som et af de ti lokalråd i Ringsted kommune er Gyrstinge-Ørslevvester
kendt som et aktivt og kreativt lokalråd med mange tilbud til borgerne.
Det er dejligt, når man møder folk fra andre lokalområder, at få den reaktion,
for det må jo betyde, at der er nogle her fra området, der fortæller om vore
mange aktiviteter, når de kommer ud omkring. Altså har de gjort indtryk.
Til det foredrag om Åmosen, som Jørgen Mogensen holdt forleden, var
knap 20 mennesker mødt frem og havde en interessant aften som oplæg til
den udflugt, som i skrivende stund endnu ikke er løbet af stabelen. Det
skal nok blive en hyggelig tur, hvor vi forhåbentlig har vejret med os. Vi
har fra kommunens udviklingsmidler til landområderne fået bevilget tilskud
til leje af en bus, så vi kan komme afsted i samlet flok. Mere om dette i
næste blad.

Nu er vi allerede nået ind i juni måned og tiden nærmer sig for den
traditionsrige Sankt Hans-fest i Præstegårdshaven, og vi er allerede godt i
gang med planlægningen. Madbilletter sælges fra haven åbnes, men man
er også velkommen til at spise hjemmefra, og komme til bålet senere. Vi
mangler som sædvanlig hænder til opsætning og nedtagning af telte, borde
og stole. Desuden kan vi altid bruge flere til at bære mad ud og tomme
fade ind, så hvis du har mod på at bruge en halv times tid omkring kl.
18.30 på dine medborgere, så er det bare med at sige til, enten på telefon
eller mail. At stable et så stort arrangement på benene kræver mange
hjælpere, og ingen vil blive afvist.
I løbet af efteråret har vi planer om at arrangere en aften i samarbejde med
Historiens Hus, hvor vi vil gennemgår vore to landsbyer og hører historier
Bøgebladet juni 2010
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Lokalrådet skriver - fortsat
om husene. Dette vil I komme til at høre meget mere om i næste Bøgeblad.
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark kårer hvert år Årets Landsby,
hvilket selvfølgelig giver medieomtale og en fest i forbindelse med den
officielle kåring. I år var der 26 tilmeldte landsbyer fordelt på hele landet
og Gyrstinge var en af dem. I finalen med kun tre mulige vindere var vi
også med, men blev desværre slået på målstregen af Horslunde på Lolland.
Vores brev med beskrivelsen af byen er blevet overdraget til Syddansk
Universitet, som forsker i netop landsbyer og deres udvikling eller mangel
på samme. Vi har selvfølgelig tænkt os at forsøge igen til næste år.
Ringsted kommunes landdistriktsudvalg blev nedlagt med udgangen af
2009 og i stedet opstod Landsbyforum, som i opbygning minder lidt om
Erhvervsforum. Det er meningen, at Landsbyforum skal bestå af flere ad
hoc-grupper, som tager sig af f.eks. trafik, skoler, stier, kulturtilbud osv.
Allerede i efteråret gik en gruppe borgere sammen om at få gjort noget
ved de katastrofale følger af den busplan, som trådte i kraft i december
2009. Vi var også her fra Gyrstinge-Ørsslevvester fremme med forslag til
forbedringer på bus-området, men indtil videre ser det ud til at kun brugerne
af den tidligere linie 415 får noget ud af arbejdet. Det er i hvert fald vedtaget,
at denne linie forlænges til Ringsted Station, så man undgår ventetid i
Benløse. Det er en lille sejr, men nok til at vi ikke har mistet modet, men
forsøger igen at slå til lyd for en bedre busdækning om aftenen og i
weekenden. Når Landsbyhuset står færdigt vil det også have stor betydning
for driften, at folk kan komme dertil om aftenen, hvis de skal dyrke motion
eller i øvrigt gå til arrangementer.
Vera Mortensen
Lokalrådet
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Velkommen til Sankt Hans
i Gyrstinge
Præstegårdshaven

Program:

18:00 Haven åbnes
18:30 Maden er klar
20:00 Underholdning for børnene
20:45 Bålet tændes
21:00 Båltale
21:30 Aftenandagt i kirken
22:00 Aftenen slutter

Arrangør: Lokalrådet, Menighedsrådet, Spejderne,
Idrætsforeningen, Tirsdagsklubben.
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Byg og Bo skriver
Byg og Bo udstykker
Byg og Bo har for nylig indgået en aftale med Jens Frandsen, om at starte
et nyt udstykningsprojekt umiddelbart øst for Holmegaard langs Gyrstinge
Bygade. Projektet er i støbeskeen og der er lavet en foreløbig
udstykningsplan på syv grunde i første omgang og seks grunde i næste
omgang.
Vi afholder et orienteringsmøde med de nærmeste naboer den 1. juni 2010
og forventer at have en fastlagt køreplan på projektet i løbet af kort tid, så
vi kan få udarbejdet en lokalplan for området.
Vi er i et vist tidspres fordi grundsalg vil blive pålagt 25% moms fra 1.
januar 2011. Hvis der er nogen i området eller bekendtskabskredsen som
er interesseret i oplysninger om udstykningsplanen, kan man henvende
sig til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.
Ole Olsen, formand, 2047 4429

Tirsdagklubben skriver
Deltagerantallet til sommerudflugten den 8. juni er på 40 personer og vi
vil forsøge at få lov til at kigge indenfor i Frederik og Marys gemakker på
Amalienborg, når rundvisning og frokost er færdige på Christiansborg.
Kaffen nydes et hyggeligt sted inden hjemkomsten til Gyrstinge.
På udflugtsdagen er der afgang fra købmanden i Gyrstinge kl. 9.15.
Derudover vil vi gerne erindre om, at Tirsdagsklubben afholder
sensommerfest på Gyrstinge Skovkro den 14. september.
Og at den egentlige sæsonstart er den 5. oktober. Program er under
udarbejdelse.
Vel mødt.
Hilde Andersen
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Kilden til fitness
- er kilden til velvære

Nyt fitnesscenter åbner i Gyrstinge
Fitnesscenteret åbner i det nye Landsbyhus i starten af september 2010.
Der afholdes stiftende generalforsamling
onsdag den 30. juni kl. 19:00 på Kildeskolen. Alle er velkomne.

Forenings baseret træningscenter
 Åbner i helt nye lokaler
 Kun professionelt udstyr & maskiner
 Uddannede instruktører, alder 18-+70år
 Fri træning alle dage
 Åbent fra kl. 05 ʹ 23
 Billigt medlemskab 150 kr. / måned
 Ved indmeldelse udarbejdes træningsplan

Find mere information på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk/Public_html/Fitness.htm

Kom til indvielsen
Lørdag den 4. september
Se mere på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
Der kan højst indmeldes 200 medlemmer af hensyn til lokalestørrelse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------For nærmere information, kontakt:
Martin Niemann, Bakkegårdsvej 1, 5780 8058 eller Kim Lynghøjen, Harpeager 2, 5767 3541
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Kildeskolens børnehave skriver
Så blev det endelig forår – både i kalenderen og ude i vejret – og det har
betydet afholdelse af nogle faste arrangementer i børnehaven. Først var
der den årlige arbejdslørdag – som i år var en søndag – hvor en masse
forældre og børn kommer og hjælper os med nogle af alle de større praktiske
ting, som vi ikke når i hverdagen. En stor indsats, der altid gør det dejligt
at komme på arbejde og se dagen efter.
Sidst i april havde vi vores årlige bedsteforældredag, og heldigvis var det
på en af de rigtig flotte forårsdage. Alle bedst’er havde blomster med som
de skulle plante sammen med deres børnebørn – enten i børnehavens have,
eller i SFO-haven, som de ældste børn jo snart skal benytte. Efter
plantningen var der kaffe og kage i haven, inden bedst’erne drog af igen.
Tak for en rigtig hyggelig dag.
Højdepunktet i foråret er børnehavens fødselsdag. Den 1. maj fyldte vi 11
år, og det blev fejret den følgende fredag. Forældrerådet havde igen stablet
et flot arrangement på benene, og stort set hele børnehaven deltog i
festlighederne. Desværre var vi knap så heldige med vejret den dag, så vi
måtte låne skolens samlingslokale, for at alle kunne få en siddeplads under
spisningen. Dagen startede med at børnene viste teater for forældre og
søskende på deres respektive stuer, herefter var der spisning, med
efterfølgende kagekonkurrence, og da der blev ophold i regnen, var der
ponyridning i skolegården, og stort set alle børn nåede vist at få en tur.
Lotteri var der også, med mange flotte præmier. For overskuddet håber vi
at kunne finde nye legeredskaber til haven.
Og apropos vores have vil vi gerne lige gentage, at I selvfølgelig gerne
må låne den i weekenderne, men vær søde at passe på vores ting og
træer og buske, og ryd op efter jer – især hvis I har hund med!! Det
var rigtig øv at komme til smadrede krukker og legetøj spredt i hele haven
forleden.
Er du barn, og skal du snart i børnehave, er du altid velkommen til at ringe
og aftale et besøg, hvis du gerne lige vil hilse på os først. Det er bedst at
ringe enten inden kl. 9.30, eller efter kl. 13.00 på telefon 5762 7272. Vores
åbningstid er kl. 6.30-17.00, fredag til kl. 16.00.
Med venlig hilsen, personalet
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset ind i en ny fase
Afslutning på byggeperioden
Vi nærmer os det tidspunkt, hvor Landsbyhuset erklæres for færdigt fra
entreprenørens side. Det bliver lige omkring den 1. juli. Og det bliver et
fantastisk flot hus. Men det er kun selve huset og belægningen omkring
det, der er helt færdigt, og der vil stadig mangle en del arbejde:
- Hele udearealet skal genoprettes. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det sker
så hurtigt som muligt, så der atter kan spilles bold i Gyrstinge, men måske
kan vi først blive færdige med det sidste, når den nye fodboldbane er anlagt.
- Dertil kommer, at det stadig er usikkert, hvad der sker med adgangsvejen
til Landsbyhuset. Vi håber på en aftale med ejerne af trekantgrunden, så vi
kan gøre vejen fra Bondebjergvej permanent. Hvis det ikke lykkes, må vi
i en kortere eller længere periode leve med en vej via skolens P-plads.
- Fordi situationen omkring udearealet er så usikker, har vi fået udsat
opførelsen af de to sheltere og den overdækkede bålplads til 2011, men
hvis alting falder på plads, kan det måske anlægges allerede til efteråret.
- Endelig skal huset jo indrettes. Fra starten har vi ikke råd til alt det, vi
kunne ønske os, men en del ting skal købes ind og sættes på plads. Mange
frivillige er engagerede i dette arbejde.
Indledning af driftsperioden
Der bliver rigtigt mange muligheder i Landsbyhuset, hvis vi organiserer
det ordentligt, og det skal der være tid til. Derfor har bestyrelsen besluttet,
at der ikke afholdes arrangementer i huset før den officielle indvielse den
4. september. Men vi er i fuld gang med at finde ud af, hvordan de
forskellige dele af huset skal organiseres:
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Landsbyhuset skriver - fortsat
- Der skal oprettes en ny hjemmeside, der giver overblik over reservationer
af de forskellige lokaler,
- en selvstændig enhed under idrætsforeningen arbejder på at indrette og
organisere fitness-centeret og flere uddannede instruktører har allerede
stillet sig til rådighed,
- erfarne folk fra arbejdet med det gamle forsamlingshus er med i arbejdet
med det nye lokale,
- en gruppe tager sig af indkøb til og organisering af
landsbyvandrehjemmet,
- en anden gruppe arbejder med organisering af låsesystemet osv, osv.
Bestyrelsen holder - efter bedste evne - sammen på alle ‘stumperne’. Hvis
du har lyst til at være med i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen. Det
kan også være, du har ideer til nye aktiviteter, som endnu ikke er sat i
gang.
Indvielsesfesten
Så snart som muligt vender vi tilbage med yderligere orientering om
indvielsesfesten, men hvis du vil med, så reserver datoen den 4.9. allerede
nu. Vi har gjort os følgende tanker om dagens program: Vi starter med det
traditionsrige ‘Tour de Gyrstinge’ omkring kl. 12, kl. ca. 15 starter den
officielle indvielse, og om aftenen bliver der spisning til en rimelig pris
og derefter musik - og dans for de der har lyst.
Venlig hilsen
bestyrelsen, Jens Andersen
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Gyrstinge Kirke
april—maj 2010

Begyndergudstjeneste

Man bliver afhængig!

For at få det fulde udbytte af at gå til
gudstjeneste, er det nødvendigt at være fortrolig med gudstjenesten, således at ritualerne ikke lukker for udbyttet, men derimod åbner op. Og udbyttet er stort. Se f.eks. den lille artikel:
”Man bliver afhængig!”

Jeg har ikke gået så meget i kirke, at
det gør noget. I hvert fald ikke så meget, som jeg har gjort i det sidste år,
siden jeg til min overraskelse blev
valgt til menighedsrådet.

Ingen kan vist forestille sig en gudstjeneste uden salmesang, læsninger,
bøn, prædiken, altergang, dåb og musik, men hvordan er nu lige rækkefølgen og ritualets vigtigste ord? Hvis du
hører til dem, der ønsker at vide mere,
så kom til:
Begyndergudstjeneste søndag d. 29.
august kl. 10.30 i Gyrstinge kirke.
Du skal ikke være bange for at komme til at sidde alene. Vi plejer at være
omkring 70 deltagere til disse begynder-gudstjenester.
Altså et godt tilbud til den, der siger:
”Nu skal det altså være!”

Alligevel kan det godt være, at præsterne synes, det er for lidt. De så sikkert gerne, at hele menighedsrådet sad
der hver søndag.
Men jeg har dog været der så meget,
at jeg er ved at blive afhængig af det.
Kirkegang er nemlig noget, man bliver afhængig af. Ligesom klassisk
musik eller jazz, hvis man hører det
ofte nok. Eller som det er med børnene, der gerne vil høre den samme historie læst højt aften efter aften.
Tidligere var jeg nok, som danskere er
flest. Jeg gik i kirke, når familien havde barnedåb, konfirmation, bryllup og
begravelse – og måske et par gange
derudover. Men nu kommer jeg altså i

Lisbeth Lundbech
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kirken, hver gang jeg har mulighed for
det. Når man har ladet sig vælge til et
offentligt hverv, fanger bordet.
Og jeg har altså opdaget, at gudstjenesten har en anden dimension, end jeg
før har oplevet. Ritualerne, musikken,
salmesangen og prædikenen – det går
op i en højere enhed og bliver til en
rekreation for sindet.
Jeg kan ikke forklare det bedre – prøv
det selv! Men det er ikke nok med én
gang, det skal være mange gange, så
man holder op med at forundres over
gudstjenestens enkelte ingredienser,
og så det hele bare føles velkendt og
trygt og ligesom en god melodi trænger ind under huden og bliver til en
sindsstemning.
Jeg har sådan set altid interesseret mig
for kirken. Har været overbevist om
dens store kulturelle og historiske betydning for det at være med i det danske samfund. Og jeg har gjort mig
klog på den mange gange. Men jeg
har ikke set den indefra, som jeg gør
nu.
Er I ringstedere, der sjældent sætter jeres ben i kirkerne, klar over,
hvor meget I går glip af?
Jeg mener: de fleste af jer betaler kirkeskat. Jeg ved godt, at mange opfatter det at gå i kirke på en ganske almindelig søndag efter Trinitatis som
en bekendelseshandling, der kræver
overvindelse. Sådan behøver det slet
ikke at være. Det er en naturlig ting at
gå i kirke.
Der er for resten ikke to gudstjenester,
der er ens, selv om de er bygget over
den samme læst. Forud for hver guds-
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tjeneste går en planlægning, som gør
den enkelte gudstjeneste til en oplevelse for sig. Jeg respekterer dybt
præster, organister, andre medarbejdere og frivillige for det, de præsterer
søndag efter søndag. De er dygtige til
deres arbejde. Ofte går man derfra
med en fornemmelse af at have oplevet et sammenhængende kunstværk i
stil med en koncert, en film eller en
god teaterforestilling. Bevæget, beriget og glad i sindet.
Og nu tænker I sikkert: ja, nu er han
blevet valgt til menighedsrådet, og så
præker han for sin syge moster. Men
faktisk er der ingen grund til at klage
over kirkegangen i Sct. Bendts og
Klostermarkskirken. Der er næsten
altid pænt besøg, selv om der altid er
plads til flere. Nej, hvis jeg har noget
budskab, så er det at minde om, at kirken ikke blot er byens visuelle midtpunkt, men også et kulturelt center,
der med sine mange tilbud om gudstjenester, musik og foredrag i Sct.
Bendts kirke, Sognegården og Klostermarkskirken er et stort aktiv for
byen og dens borgere.
Brug tilbuddene! Kom som det almindelige menneske, du sikkert er.
Kom og opdag, at det at gå i kirke ikke kræver en særlig frelst indstilling.
Kirken er et af de få steder i samfundet, hvor man på fuld tid beskæftiger
sig med de sider af tilværelsen, som
ikke kan måles i kroner og øre, og
hvor der ingen præstationer kræves
for at være med.
John Bech
”sakset” med tilladelse fra SØNDAG
MORGEN, Nyhedsbrev fra Ringsted Sogn,
Marts 2010

Ældreudflugt
57 pensionister og efterlønnere fra
Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge
pastorat havde tilmeldt sig den årlige
sommertur, som i år gik til Reersø og
Birkegårdens haver.
Vejret var køligt, men det meste af
dagen skinnede solen, og det var en
meget smuk køretur til Reersø ad små,
snoede veje.
Esben Tue Christensen bød velkommen og fortalte om dagens program
samt lidt om Reersøs historie.
Undervejs blev den livlige snak i bussen afbrudt af Jørgen Lehmann, som
sørgede for, at der blev sunget morgensang samt et par gode forårssange.
Deltagerne måtte også lytte til myten
om dronning Margrethe I, om hvem
det fortælles, at hun efter et skibsforlis

bonde, uden at han fandt ud af, hvem
han havde boende. Som tak for gæstfriheden fritog hun befolkningen på
Reersø for at betale tiende. I 2009
blev der rejst en bronzeskulptur af
dronning Margrethe I midt i landsbyen.
På Reersø blev vi modtaget af en lokal
beboer, Jon Mortensen, som fortalte
om øens historie og tog os med over i
kirken, som blev indviet i 1904.
Forud havde ligget et stort lokalt arbejde med at samle de 9.996 kr., som
det kostede at bygge kirken. De få
personer, som ikke havde givet penge
til byggeriet, fik deres navne skrevet
ind i papirerne.
Kirken fremstår i dag meget enkelt
med hvide vægge og blåmalede bænke. Altertavlen, der er udskåret i træ
og forestiller Peters fiskefangst, blev
først sat op 1981. Hvis man ser godt
efter, kan man se, at Reersø kirke også
er med på billedet øverst oppe bag en
indlagt horisontlinje. Guiden fortalte
medrivende og levende om forskellige
episoder i forbindelse med kirkebyggeriet.
Reersø kro er for de fleste synonymt
med stegt ål. Det var da også den menu, der var bestilt, men alligevel var vi
nogle stykker, der dristede os til at
afbestille ålene til fordel for en wienersnitzel!

Statue af Margrethe I

redede sig i land på Reersø. Hun blev
passet og plejet i tre dage hos en lokal
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Under middagen sang Lisbeth Lundbech og Jørgen Lehmann for på flere
kendte og elskede gamle salmer, som i
dagens anledning blev afsunget på
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meget alternative melodier.

Der blev også tid til et kort besøg på
havnen, inden turen gik videre til
Birkegårdens haver. Desværre var
solen på det tidspunkt forsvundet, så
det blev en lidt kold fornøjelse at gå
rundt i det smukke haveanlæg med
de mange tulipaner og andre forårsblomster i forskellige nuancer.

Deltagerne foran Reersø kro

Efter middagen, var der tid til en lille
gåtur ad de smalle landsbygader for at
se på de gamle huse og gårde, hvoraf
nogle er flere hundrede år gamle og
levn fra den tid, hvor alle gårde lå tæt
sammen i landsbyen.

Men det var en stor oplevelse at se
de forskellige afdelinger og betragte
de mange blomster, buske, træer og
stensætninger – alt sammen velholdt
og frodigt.
Arrangementet sluttede med kaffe
og lagkage i caféen, hvor Grethe
Larsen takkede for det store fremmøde, inden turen gik tilbage til
Midtsjælland.
Grethe Larsen

Konfirmanderne 2010 i Gyrstinge kirke. Fotograf Milia
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I Luthers spor
I samarbejde med Benløse sogn arrangerer Bringstrup-SigerstedGyrstinge sogne de næste par år en
lang række spændende sogneaftener
om Luther, hvor vi vil bevæge os omkring temaer som personen Luther og
hans teologi, reformationen og renæssancen på utallige måder.

Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00 i
Benløse gamle Skole:
Dr. Theol. Martin Schwarz Lausten
fortæller om Lutherbyerne med udblik
til det teologiske.
Torsdag d. 11. november kl. 19.30 i
Sigersted Kirke:
Vi skal synge nogle af reformationens
kernesalmer samt høre lidt om luthersk kirkeinventar.
Sognepræsterne Majbritt Breinholt
Christensen, Søren Legarth og Lisbeth
Lundbech samt organist Lis Nielsen
og sanger Jørgen Lehmann vil komme
med bidrag til denne aften.
I foråret 2011 planlægges en aften
om renæssancens kunst samt en aften,
hvor vi skal se en lutherfilm og smage
lidt mad fra den tid.

Martin Luther

Det kan vanskeligt undervurderes,
hvad Luther og renæssancen har betydet for vor tids tid. Vi vil høre foredrag, se film, synge, spise historisk
mad, se på kunstværker osv.
Sogneaftenerne vil finde sted i såvel
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge som
Benløse.
Man vil med stort udbytte kunne nøjes
med at deltage i enkeltforedrag eller
enkeltarrangementer, idet alle deltemaer udgør en sluttet enhed.
De to første lutheraftener finder sted i
dette efterår:
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I efteråret 2011 planlægges en aften
om reformationen i Danmark samt en
ekskursion til København.
I foråret 2012 planlægges en aften
med titlen ”Blandede bolcher” samt
en 4-5 dages tur til Lutherbyerne
Lisbeth Lundbech

Kathrine Lilleør
Dette års fællesarrangement mellem
menighedsrådene i BringstrupSigersted og Gyrstinge er et foredrag mandag den 4. oktober i
Bringstrup med Kathrine Lilleør.
Mere information i næste nummer af
Bøgebladet.
Grethe Larsen
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www.personregistrering.dk
www.personregistrering.dk er en meget nyttig internetsadresse. Her kan du
hente nyttige oplysninger om navne,
fødsler, faderskab, dødsfald, ægteskab
osv.
Du kan også fra denne side udskrive
blanketter til udfyldelse og aflevering
hos den kirkebogsførende sognepræst/
kirkekontoret, hvilket er meget tidsbesparende. Desuden kan du udfylde og
sende blanketter med digital signatur
direkte fra www.personregistrering.
dk., så du helt undgår at ulejlige dig
hen på kirkekontoret.
Desuden kan du betale for navneændringer med dit dankort.

ser vi sammen i præstegården.
Gitte Stolberg har kendskab til scenekampsport og vil kunne instruere i at
lave livlige slåskampe, hvilket vi i år
skal bruge i julespillet i kirken. I år
udarbejdes der således et program,
hvor handling og action står i centrum
som undervisningsmetode.
Nu vil jeg ikke røbe mere, men vi
glæder os til at se dig som minikonfirmand i Gyrstinge.
Alle børn på 3. og 4. kassetrin, der bor
i området, men går på andre skoler, er
velkomne, da alle vil kunne deltage,
da undervisningen ligger på lørdage.
Gitte Stolberg/Lisbeth Lundbech

Lisbeth Lundbech

Minikonfirmander
Også dette efterår vil der blive udbudt
minikonfirmandundervisning i Gyrstinge, denne gang efter et helt anderledes koncept, idet der vil blive inddraget rollespil i undervisningen.
Undervisningen starter lørdag d. 9.
oktober – søndag d. 10. oktober, hvor
minikonfirmanderne mødes første
gang med vores minikonfirmandlærer,
Gitte Stolberg. De skal overnatte i
kirken denne første gang og tilrettelægge søndagens høstgudstjeneste,
som de også deltager i. Herefter vil
der være undervisning hver lørdag fra
10-12 med undtagelse af efterårsferien. Undervisningen slutter søndag d.
28. november (1.s. i advent) med en
gudstjeneste med et drabeligt julespil
sidst på eftermiddagen. Bagefter spi-
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Menighedsmøde
Efter gudstjenesten den 20. juni afholdes der menighedsmøde i præstegården.
Der serveres først formiddagskaffe,
hvorefter menighedsrådsformanden i
hovedtræk orienterer om, hvad menighedsrådet har arbejdet med i 2009 og
indtil nu, ligesom fremtidige planer
også vil blive berørt.
Det seneste regnskabet og budgettet
for 2011 vil også blive gennemgået i
hovedtræk.
Menighedsmødet er en god mulighed
for at møde menighedsrådet og fremkomme med ønsker og spørgsmål
vedr. det kirkelige arbejde i sognet.
Grethe Larsen

De første menighedsråd i Gyrstinge
Efter at have været medlem af Gyrstinge menighedsråd i snart 1½ år er
interessen langsomt kommet for at
kende lidt til historien bag menighedsrådene i Danmark.
Hvornår og hvorfor er de opstået?
Hvornår blev det første menighedsråd
i Gyrstinge valgt? - Særligt spændende blev det, da min mand en dag præsenterede mig for en kopi fra en bog,
han havde fundet på arkivet i Ringsted. Der stod: ”Stor modstand mod at
oprette menighedsråd i Gyrstinge.”
De første menighedsråd blev oprettet i
1856, men det skulle være frivilligt.
Det var kun få sogne, der var interesserede. Men mener, det skyldes, at
Christian IV havde udstedt en lov om,
at enhver præst skulle have to hjælpere til at overvåge folk. Dvs. de skulle
fortælle præsten, hvis folk bandede,
drak eller forsømte gudstjenesten.
Man var altså bange for, at menighedsrådene skulle få samme opgave!
I 1901 blev I.C. Christensen minister
for kirke og undervisning, og han fik i
1903 gennemført loven om menighedsråd i Danmark. Det er meget bemærkelsesværdigt, at selv om kvinderne først fik stemmeret i 1915, måtte de stemme til menighedsrådsvalget
allerede i 1903.
I begyndelsen havde menighedsrådene
ikke mange administrative opgaver,
men medlemmerne skulle arbejde tæt
sammen med præsten om f.eks. sjælesorg.
I 1912 blev menighedsloven ændret
således, at præsten blev uafhængig af
Bøgebladet juni 2010

menighedsrådet. Man ville undgå, at
menighedsrådene blandede sig i præsternes embedsførelse.
På Landsarkivet findes ingen dokumentation for, hvad der har foregået i
Gyrstinge fra 1903 til 1912.
Men der findes en protokol dateret
1912-1940. Desværre er der ikke skrevet dato for det første møde, men der
står: ”Ved et møde i Gyrstinge menighedsrådskreds til valg af menighedsråd i Gyrstinge indkom kun 1 liste og
følgen blev derfor valgt til menighedsråd og suppleanter:
Karen Marie Pedersen, Jens P Sørensen, Niels Poulsen og Johanne Nielsen.”
Som i dag skulle hvert medlem underskrive menighedsløftet, som ikke var
meget forskelligt fra det, der skal underskrives i dag.
I referatet står der videre: ”Efter at
have samtalet om flere ting med hensyn til menighedsrådets gjerning, sluttede mødet kl. 3 1/4 .”
I de første 10 år blev der stor set kun
holdt et møde om året, og referaterne
er meget korte. De handler mest om,
hvor mange penge, der havde været i
kirkebøssen, og hvad de skulle bruges
til. I 1924 var man dog nået op på at
holde otte møder med op til fire punkter på dagsordenen.
I 2009 havde vi 10 møder med i alt
118 punkter!!
Grethe Larsen
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Her er ikke langtidsparkering
Jf. kommunens cirkulære: ” Køretøjer med en
totalvægt over 3500 kg må ikke parkere mere
end 4 timer i døgnet inden for byzonetavler.”

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Juni
06. juni – 1.s.e.trin.:
13. juni – 2.s.e.trin.:
20. juni – 3.s.e.trin.:
27. juni – 4.s.e.trin.:

Gyrstinge 9.00 – Sigersted 10.30
Sigersted 9 (Birgitte Hammershøy)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Juli
04. juli – 5 s.e.trin.:
11. juli – 6 s.e.trin.:
18. juli – 7.s.e.trin.:
25. juli – 8.s.e.trin.:

Gyrstinge 9 (Majbritt Breinholt Christensen)
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30

August
01. august – 9.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

Nyt! Nyt!
Babysalmesang i Gyrstinge kirke til
efterår. Kirkens organist Lis Nielsen
er instruktør.
Mere i næste nummer af Bøgebladet.
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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.

Ansvarshavende
Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal
derfor rettes til menighedsrådet.
Layout: Grethe Larsen

Idrætsforeningen skriver
Program for ugen“Sommersjov“
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.

Bøgebladet juni 2010
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Hjælp søges i uge 28!!!!!
GIF arrangerer igen i år „Sommersjov“ og i den anledning søger vi hjælpere
der vil påtage sig opgaver i løbet af ugen. Man kan bidrage med en enkelt
dag, hvor man deltager med et selvvalgt emne (boldspil, bålmad… kun
fantasien sætter grænser) eller man kan melde sig og være en del af et
hold. Vi er behjælpelige med forslag til emner og lign. Vi vil meget gerne
have forældre, der selv har børn som deltager i „Sommersjov“ til at melde
sig, da det er den måde vi tidligere har fået det til at fungere.
Så grib chancen og få lov til at være sammen med en sjov gruppe børn en
hel dag.
gif@gyrstinge.dk
Mange hilsner
GIF
*****
Gyrstinge sø rundt 2010
Traditionen tro gik vi søen rundt igen i år. Der var mødt en lille gruppe op,
hvoraf flere havde søde hunde med. Selvom vejret var betænkeligt så gik
vi på med krum hals. Vejret var med os indtil vi rundede byen og begav os
på vej langs søen. Vi havde lokket dem med vi kunne langs ruten, og da vi
gik videre ved søkanten regnede det og det blev ved og ved men... turen
var smuk, og det var en behagelig temperatur, så vi kunne ikke klage.
Efter 2½ times gåtur var vi tilbage ved Kilden og der blev serveret kage.
Derefter kørte alle de druknede mus hjem, til et velfortjent varmt bad og
efterfølgende indendørshygge.
Vi håber at se dig St. Bededag næste år, samme tid og samme sted!
Hilsen
GIF – din lokale idrætsforening
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Ældremotion
14 damer har i vinteren 09/10 mødtes hver onsdag formiddag kl. 10-11 til
motion i gymnastiksalen. De har været i alderen fra 49 år og til 83 år.
Vi har lavet noget, som alle kunne være med til, nogle kunne holde til
mere end andre. Det vigtigste har været, at vi alle fik rørt os, kom ud
blandt andre OG at vi har haft det sjovt.
Onsdag den 28. april holdt vi afslutning. Vi havde først motion, så gik vi
hjem til mig og spiste “ostebord” og havde hyggeligt samvær.
God sommer!!! Vi ses i den nye hal!!! Håber vi ser nye damer!!!
Hilsen Inga Larsen

*****
Skal dit barn gå til gymnastik?
Er dit barn mellem 3-4 år og skal gå til gymnastik næste sæson, så hjælp
os med at finde instruktører til vores Spillopper.
Vi har brug for to voksne som er friske på at bruge en time ugentligt på
hygge, sjov og leg med børnene.
Man behøver ikke at have prøvet det før for vi hjælper dig i gang. Vi
tilbyder også deltagelse i kurser under DGI.
Er det noget for dig eller kender du nogen som har lyst så kontakt Linda
Axelgaard på tlf. 5760 8141.
Bøgebladet juni 2010

21

Den Nye Købmand skriver
Sommeren er lige rundt om hjørnet og vi har smagt lidt på det, især de par
dage, hvor vi havde over 20 gr. varme.
I butikken kommer stadig de dejlige trofaste kunder men jeg kan også se
nogle nye ansigter og det er rigtig dejligt.
Jeg vil gerne byde velkommen til Krogagergård, som nu leverer økologisk
slagterkød til butikken. Så nu har jeg både økologisk kød samt kød fra
Danish Crown, Skare osv. Krogagergårds Kød samt færdigretter og
pålægspakker finder du på frost, da Krogager kun bruger kogesalt i deres
produkter.
Lørdag den 1. maj, var der arrangeret en fisketur for kunder.
Det var en rigtig god tur, vi var 20 personer der havde tilmeldt os til turen,
som gik fra Korsør og varede i seks timer.
Selvom at der ikke var så mange fisk i havet den dag, så fangede vi da
alligevel en del torsk og fladfisk, men for mig var det vigtigst, at vi rigtig
fik snakket og hygget os sammen og det må man sige, at vi gjorde. Så
efter denne vellykkede tur regner jeg med, at til efteråret vil der igen blive
arrangeret en fisketur. Tusind tak til alle jer der deltog på turen.
Jeg har nu fået mit nye kasse system. Opstarten af systemet har kostet en
del kræfter og der er stadig et stykke vej til at systemet er helt oppe at
køre, men jeg tror stadig på, at det bliver lettere at arbejde med, når der er
gået noget tid.
Til sidst vil jeg bare ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med masser af
solskin og varme og husk, at der er altid dejligt køligt i butikken, hvis det
bliver for varmt udenfor!
Malene
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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

Bøgebladet juni 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

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
Sleipnersvej 8, 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
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.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 juni 2010
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Kalender
Maj
30.

Udflugt til Åmosen, mødested Præstegården, kl. 11.00

Juni
06.
08.

Skovløb og -gang i St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Tirs.klub.: Udflugt til Christiansborg
Bogbussen holder ved købmanden, kl. 15-15.30, hver tirsdag
Skolefest, Kildeskolen
Skt. Hansfest i Præstegårdshaven, kl. 18.00
Kildeskolen går på sommerferie
Stiftende generalforsamling i „Kilden til fitness“, kl. 19.00, Kildeskolen

17.
23.
25.
30.
Juli
12.-15.
uge 28
uge 29
uge 30

Idræts- og fritidsliv i Gyrstinge for de 6-11-årige, Kildeskolen
Kildeskolens SFO holder lukket
Kildeskolens SFO holder lukket
Kildeskolens SFO holder lukket
Deadline Bøgbladet

August
12.
16.

Bøgebladet udkommer
1.-7. kl. starter i skole, Kildeskolen
0. kl. starter i skole, Kildeskolen

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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