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Lokalrådet skriver
Så gik den sommer... eller i hvert fald næsten. Inden vi får set os om, er det
efterår, men også tid til den vel nok største begivenhed i Gyrstinge i mange
år, nemlig indvielsen af Landsbyhuset! Det er et helt fantastisk hus, som
forhåbentlig kan blive rammen om mange gode arrangementer. Lokalrådet
vil gerne ønske byen tillykke med det.
Den største årlige begivenhed i lokalområdet må nok siges at være Sankt
Hans. Her plejer ca. 200-250 beboere at mødes og hygge sig i
præstegårdshaven og i år var ingen undtagelse. Vejret var ret fantastisk og
i år var det muligt for alle at høre båltalen, da vi endelig har fået indkøbt et
ordentligt lydanlæg. Det har været dyrt, men vi har søgt og fået tilskud fra
de udviklingsmidler, som Ringsted kommune de senere år har stillet til
rådighed for landsbyområderne. Det var en fornøjelse at høre skoleleder
Vibeke Havres gode og humoristiske tale og vi vil gerne benytte lejligheden
til at takke for den. Med hensyn til lydanlægget, så er det meningen, at vi
vil leje det ud til forskellige arrangementer, så det kan komme alle til gode
og vi kan skaffe midler til fremtidige arrangementer. Samtidig vil vi også
gerne takke alle de frivillige, der gav en hånd med både før og efter.
Skt. Hans-aften havde vi fået besøg af Patrick Andersen fra Australien,
som var i Danmark for at besøge Gyrstinge, hvorfra hans farmor for over
100 år siden emigrerede. Han var meget glad for at kunne opleve denne
helt specielle aften og takkede mange gange for at have fået lov til at
deltage. Hans oplevelse af Danmark var, at vi er fantastisk åbne, venlige
og imødekommende og det føles rart at have givet ham en god oplevelse.
Den 28. oktober arrangerer Lokalrådet i samarbejde med Historiens Hus
en lokalhistorisk aften, hvor alle interesserede er velkomne til at bidrage
med fortællinger om, hvordan det var at bo i Gyrstinge-Ørslevvester før i
tiden eller, hvis man er tilflytter, komme og høre om områdets historie. De
nærmere detaljer vil kunne ses i næste Bøgeblad og ved opslag hos
købmanden og i Lokalbladet.
Allerede nu kan vi løfte sløret for et arrangement, som skal foregå i januar,
nemlig en aften med Marianne Isager. Hun er måske nok mest kendt af os,
der strikker, men hun er også meget berejst og kommer og fortæller om,
hvordan hun henter inspiration til sine opskrifter i de lande, hun har været
i. Detaljer omkring dette arrangement vil komme i bladet senere.
Det er, hvad vi indtil nu har i støbeskeen, men vi vil meget gerne være
med til at lave andre spændende arrangementer, hvis der sidder nogle, der
har en god ide. Så er det bare at henvende sig til Lokalrådet via mail eller
ringe til et af medlemmerne.
Vera Mortensen, Lokalrådet
Bøgebladet august 2010
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Kildeskolen skriver
Når Kildeskolen igen slår dørene op efter en lang og dejlig sommerferie,
er det til en helt ny skolestruktur.
I foråret 2010 besluttede skolebestyrelsen sammen med skolens personale
at indføre aldersintegreret skolestruktur.
Kildeskolen vil fra 1. august være delt i tre afdelinger, som består af
indskolingen (0. – 2. klasse), mellemgruppen (3. – 4. klasse) og udskolingen
(5. – 7. klasse). Det betyder, at skolen ikke længere har traditionelle klasser,
men i stedet tilrettelægger undervisningen i forskellige hold, som dannes
i afdelingerne. Dvs. at eleverne vil have undervisning sammen med elever,
som både kan være yngre og/eller ældre end dem selv.
Til hver afdeling er der tilknyttet et fast team. I indskolingen og
mellemgruppen består teamet både af lærere og pædagoger.
Aldersintegreret struktur medfører bevægelse i elevgruppen, da eleverne
skifter mellem at være stor og lille i en gruppe. Det betyder bl.a. at eleverne
naturligt skifter rolle i klassen. Det kan give værdifuld erfaring, at man på
tæt hold har oplevet og levet med andre aldersgruppers udvikling og måde
at lære på. Aldersintegration er med til at skabe et tæt miljø på tværs af
grupperne.
Aldersintegreret undervisning giver mulighed for at skabe et alsidigt og
udfordrende læringsmiljø, hvor eleverne lærer af hinanden. Undervisningen
bliver vedkommende for eleverne og der skabes mulighed for at
tilrettelægge undervisningen således, at undervisningsmetoderne tager
hensyn til, at elevernes forudsætninger og potentialer er forskellige.
Eleverne lærer, at vi alle er forskellige og respekterer hinanden for den
forskellighed.
Det vægtes, at der hele tiden er fokus på det faglige niveau, så det sikres,
at der skabes faglig dynamik i alle grupper.
Hele foråret har personalet planlagt det kommende skoleår og sat mange
nye initiativer i værk. Det har bl.a. betydet, at flere af lokalerne har ændret
karakter, der er lokaler der er blevet større, andre er ændret til faglokaler
bestående af danskfaglig og naturfaglig lokaler. Nogle afdelinger har valgt
interaktive tavler og lign.
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Kildeskolen skriver - fortsat
En anden ting der er vægtet højt i forberedelsen, er metoder til evaluering.
Aldersintegreret skolestruktur fordrer, at der følges op på hver enkelt elevs
faglige og sociale standpunkt, derfor har hver afdeling valgt forskellige
metoder til evaluering.
Inden eleverne starter deltager personalet i et fælles kursus. Her skal
personalet arbejde med, hvordan man på bedst mulig måde drager nytte
af, at der er flere voksne tilstede i undervisningen.
Udskolingen har valgt at indlede skoleåret med en fælles lejrskole, for på
denne måde at få afdelingen rystet sammen til en gruppe.
Vi glæder os alle sammen til at komme i gang med den nye struktur, og
glæder os til de udfordringer, vi må møde undervejs.
Det bliver et spændende år for alle, både børn og voksne, og helt sikkert
også et år, hvor eleverne vil opleve en god, inspirerende og spændende
undervisning, hvor rammerne for at lære en helt masse er skabt.
Mange sommerhilsner fra
Vibeke Havre
Skoleleder

Dagplejen skriver
Sommerfest i dagplejen
Traditionen tro holdt dagplejen sommerfest i Gyrstinge Præstegård den 2.
juni for alle dagplejebørn, forældre og bedsteforældre. En fantastisk dag
med højt solskin og godt humør. Vi startede kl. 9.00 med div. frisk frugt,
kage, kaffe, vand og saftevand. Derefter skulle vi se bamseteater, hvilket
både store og små var meget betaget af. Efter en god forestilling havde vi
lavet div. sanselege – børnene kunne lege med ballonerne som vi havde
pyntet den store røde bøg med, andre kunne dufte eller føle på div. ting,
eller puste med sæbebobler. Ca. kl. 11 spiste vi frokost sammen inden
festen sluttede og børnene kunne få en velfortjent middagslur.
Tak til dem som bagte kage og for det flotte fremmøde.
Mange sommerhilsner dagplejerne i Gyrstinge
Bøgebladet august 2010
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er (næsten) færdigt!
Allerhelst skulle Landsbyhuset stå helt færdigt til indvielsen den 4.
september, men det kan vi ikke nå. Indvendigt mangler i skrivende stund
næsten alt inventar. Det meste når at blive leveret, men f.eks. når Virklund
- der står for sportsudstyret - ikke at opsætte spærrenet, ribber og basketballkurve m.m. Dertil kommer mangler i selve byggeriet. F.eks. kommer der
stadig sætningsrevner i væggene, men vi har aftalt med entreprenøren, at
resten udbedres ved 1-års-gennemgangen.
Udvendigt monteres de sidste glas i gavlene i løbet af august, og samtidig
afsluttes flisearbejdet. Boldbanen og resten af udearealet anlægges snarest
muligt. Tilbage står vores smertensbarn: Vejen til P-pladsen. Det lykkedes
desværre ikke at nå til enighed med ejerne af trekantgrunden om at få
anlagt en vej fra Bondebjergvej, men vi arbejder stadig på, at denne løsning
gennemføres snarest muligt. I mellemtiden må vi klare os med en
adgangsvej fra skolens p-plads. Det giver nogle gener for naboerne, men
den anden vej vil komme til at give gener for andre naboer. Uanset hvordan
vi udvikler landsbyen, vil vi komme til at genere nogle beboere. Jeg håber,
at alle brugere af Landsbyhuset vil tænke på naboerne, så generne bliver
så små som muligt.
Bestyrelsen er inde i den travleste periode nogensinde, for der er sindssygt
mange små og store ting, vi skal forholde os til. Det handler om
færdiggørelse af byggeriet, indkøb, indretning, hvordan alting fungerer,
nabogener, PR, indvielsesfest m.m.m. Så hvis vi glemmer et eller andet,
håber vi, I bærer over med os. Omvendt er I jo altid velkomne til at
henvende jer til bestyrelsen, hvis I har noget på hjerte.
Venlig hilsen
bestyrelsen, Jens Andersen
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Landsbyhuset indvies
lørdag den 4. september.

Program
Kl. 12.00 - 14.00

Tour de Gyrstinge (se side 8)
Start ved „Den nye købmand“
Tilmelding senest d. 25. august, info og
sponsoraftaler fås i butikken eller på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

Kl. 14.00 - 15.00

Pause med muligheder
Se f.eks. den smukke, nye altertavle i
Gyrstinge Kirke, besøg det økologiske
høstmarked på Krogagergård eller
Bakkegården, eller Kilden i Store Bøgeskov

Kl. 15.00 - 17.30

Officiel indvielse af Landsbyhuset
Borgmester Niels Ulrich Hermansen klipper
snoren over. Taler, børnekor og rundvisning

Kl. 18.00 til 01.00 Indvielsesfest
med spisning, underholdning, sange og dans
til levende musik

Billetter til festen kan købes hos Den nye Købmand i
Gyrstinge senest fredag den 27. august. Priser: Voksne
150 kr, børn 3-12 år 75 kr, børn u. 3 år gratis.

Bøgebladet august 2010
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Husk Tour de Gyrstinge den 4. september.
Information og sponsoraftaler kan downloades fra www.landsbyhusetgyrstinge.dk eller afhentes hos „Den nye Købmand“.
Vi håber, at alle vil med ud at cykle i år, da vi for alvor har brug for
pengene til inventar i hele byens nye Landsbyhus.
Program for cykelløb:
11:30 – 12:00
Uddeling af startnumre
12:00 – 12:15
Cykelløb - børn (op til ca. 5 år)
12:20 – 12:45
Cykelløb - større børn (fra ca. 6 år)
13:00 – 14:00
Cykelløb - Voksenløb (incl. de store børn)
*****
Landsbyhuset efterlyser:
Fotograf til d. 4/9!
Har du lyst til at hjælpe os med at fotografere under hele arrangementet
den 4.9.2010? Som (næsten) alt arbejde i forbindelse med Landsbyhuset
er jobbet ulønnet.
Henvendelse til bestyrelsen,
bl.a. Jens Andersen, tlf. 5784 5526 / 2966 7602
*****
Landsbyhuset efterlyser:
Ansvarlig for legebalkon!
Har du lyst til at hjælpe os med at indrette legebalkonen? Ideen med
legebalkonen er, at den skal være et sted, børn har lyst til at opholde sig,
mens deres voksne dyrker en eller anden aktivitet i huset. Som (næsten)
alt arbejde i forbindelse med Landsbyhuset er jobbet ulønnet.
Henvendelse til bestyrelsen,
bl.a. Jens Andersen, tlf. 5784 5526 / 2966 7602
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Kilden til fitness skriver
Arbejdet med at få opstartet fitnesscenteret går rigtig godt, vi er efterhånden
ved at have styr på det hele. 14 lokale beboere har meldt sig som
instruktører, og disse vil blive uddannet af Foreningsfitness umiddelbart
inden åbningen, så de er klar til at tage imod jer!
Vi er blevet bevilget et lån på kr. 250.000 fra Foreningsfitness til inventar.
Alt træningsudstyr og alle maskiner er bestilt hjem. Vi har valgt MedicSport
som leverandør af maskiner og har sammen med dem sammensat en
komplet pakke til muskeltræning af hele kroppen, samt romaskine, cykel
og ellipsetræner. Herudover har vi valgt at anskaffe 10 stk. spinningcykler,
så vi kan starte spinninghold op med det samme.
Der er kun et minus; vi kan ikke starte op den 4. september som planlagt,
da leveringstiden på fem af maskinerne er meget lang og vi har valgt ikke
at starte op med mangelfulde træningsplaner. Så derfor er åbningen nu
medio oktober.
Vi er nu 116 medlemmer og vi vil gerne være mange flere, så har du ikke
meldt dig endnu, så gå ind på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og klik ind
på fitness, her ligger en tilmeldingsblanket, der kan udskrives. Du kan
også få udleveret blanketten hos „Den nye Købmand“.
Alle medlemmer vil sidst i august modtage mere information om opstart,
bookning, udstyr m.m.
Vi glæder os meget til at se jer i Fitnesscenteret
Venlig hilsen bestyrelsen
Kim Lynghøjen, Lone Sanggaard, Martin Niemann,
Torben Nielsen, Jennifer Castillo og Karin Christensen
Kilden til Fitness

Bøgebladet august 2010
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben, stedet med de gode tilbud til aktive pensionister og
efterlønnere i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted, havde en meget vellykket
udflugt til København den 8. juni. Det er nu tid til den egentlige sæson,
som begynder med sensommerfest på Gyrstinge Skovkro, tirsdag, den 14.
september kl. 14- ca.19. Dette års program er kaffebord, underholdning af
„Bakkesangerinde“ Gurli Lorenzen med musiker, frit samvær og
aftensmad. Pris ca. 200 kr. pr. person. Tilmelding senest den 6. september
til Grethe, 5784 5567, Elna 5784 5389 eller Inga 5761 6086. Til klubbens
mødedage, tirsdage i Gyrstinge Præstegård, kl.14-17 er alle interesserede
velkomne hver gang, eller når der er specielle arrangementer, som har
speciel interesse. Program offentliggøres i Bøgebladet og Lokalbladet og
er parat til uddeling den 14. september. Den 5. oktober er startdag for den
kommende sæson og det er med Morten Worm, Ringsted som fortæller
erindringer fra barndomshjemmet og sin lægegerning. Medbring kop og
kage, kaffen købes billigt i klubben.
Øvrige temaer er H.C. Andersen, Afghanistan, kortspil, flodtur i Rusland,
Havhingsten, juleafslutning og banko.
Hilsen Hilde Andersen
*****
Kom og vær med
Når sæsonen starter, slår kniple- og strikkeholdet sig sammen, men vi står
og savner dig, der hellere vil være kreativ med vævning, filtning, broderi,
syning osv.
Det kunne være spændende at lære nyt og udveksle ideer.
Vi mødes hveranden torsdag kl. 14-17 i præstegårdslængen.
Vi når også kaffen og kagen.
Kom og vær med!
Vi starter torsdag den 30. september.
Har du spørgsmål, så ring til Lisa (57845250) eller Anneli (57845331)
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Gyrstinge Kirke
august - september 2010

Minikonfirmand

Babysalmesang

Alle seje børn går til minikonfirmand!
Går du i 3. og 4. klasse?

I efteråret 2010 er der mulighed for at
komme til babysalmesang i Gyrstinge
kirke.

Så
• kom og oplev kirken om natten
•

lær at slås, som de gør på teater

•

hør om drabelige fortællinger i
Bibelen

I år er det om lørdagen, vi mødes.
Vi begynder med en weekend, hvor vi
skal sove i kirken. Det er lørdag d. 9.
og søndag d. 10. oktober, vi begynder.
Alle, der bor i Gyrstinge og omegn,
og går i 3. og 4. klasse er velkomne til
at deltage.
Diakon Gitte Stolberg, der skal undervise, forsikrer, at det bliver vildt sejt
at være med i år.
Det er gratis at deltage.
Gitte Stolberg

Bøgebladet august 2010

Det er et tilbud til forældre med små
børn i alderen 3-12 måneder.
Gennem sang, musikalske lege og
dans stimuleres barnets glæde ved
musik, og barnet kommer til at knytte
varme og glade oplevelser til salmer,
sange og kirkerummet.
De vigtigste stemmer i verden for et
lille barn er mors og fars, og man behøver ikke at være god til at synge for
at være med.
Alle kan være med. Vi synger, danser
og leger. Vi bruger stemmen og kroppen.
Børnene får masser af sanseindtryk og
får stimuleret høre-, føle-, balance- og
synssansen.
Fortsætter næste side
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Program:
Fredag d. 27. aug. kl.:
Fredag d. 3. sep.
kl.:
Fredag d. 10.sep.
kl.:
Fredag d. 17. sep. kl.:
Fredag d. 24. Sep. kl.:
Fredag d. 1. okt.
kl.
Søndag d. 3. okt.
kl.
(Babymusikgudstjeneste)

10-10.45
10-10.45
10-10.45
10-10.45
10-10.45
10-10.45
14:00

som folkekirken, efter Kristian Østergaards mening, ignorerer.
Kristian Østergaard har udgivet en
rost prædikensamling samt oversat
skuespilleren Sylvester Stallones træningstips til dansk, ligesom han har
skrevet en essaysamling, hvor verdenslitteraturen konfronteres med
nogle af vore dages store problemer.
Kristian Østergaard står ved sine meninger, og sammen med sin humor er
han knivskarp i sine synspunkter.

Der er kaffe og saftevand i præstegården efter hver undervisningstime.
Det er gratis at deltage
Tilmelding til organist Lis Nielsen på
tlf.: 61 74 70 57
mail.: lis@lis-nielsen.dk
Lis Nilsen
organist i Bringstrup, Sigersted og
Gyrstinge kirke

Sogneaften
Torsdag den 9. september er der sogneaften i Gyrstinge.

Folkekirken er en tøsedreng!
v./ Kristian Østergaard, Sorø Klosterkirke
Om du er enig eller ej, så bliver det et
interessant foredrag med Kristian
Østergaard, som til daglig er præst i
Sorø Klosterkirke og en flittig skribent i medierne.
”Vær mandige og stærke” formaner
apostlen Paulus, men det er noget,
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Kristian Østergård

Program
17.30: Minigudstjeneste i Gyrstinge
kirke
18.00: Madbix i præstegården
19.30: ”Folkekirken er en tøsedreng”
v. Kristian Østergaard
Kaffe og kage i pausen.
Lisbeth Lundbech

Konfirmandundervisning i pastoratet
Konfirmandundervisning i BringstrupSigersted-Gyrstinge starter med en
begyndergudstjeneste for samtlige
konfirmander med forældre og søskende søndag den 29. august kl.
10.30 i Gyrstinge kirke.

dervisningen i år, så der vil blive
trængsel i kirken d. 29.august, da mor,
far og søskende også deltager.
21 har tilmeldt sig undervisningen i
Bringstrup og 5 undervisningen i Gyrstinge.
Vores store ekskursion for konfirmander finder sted den 14. september,
hvor vi bl.a. skal se Dronningens Gobeliner og visuelt få en bred indføring
i kristendommens historie i Danmark
lige fra Ansgar over reformation/
renæssance til i dag.
Planetariet står også på programmet.
Her vil Planetariets skoletjeneste give
os en indføring i Big Bang teorierne
og teorierne om verdens skabelse.
Dette vil vi i timerne sammenholde
med Bibelens skabelsesforestillinger
og stille de fornødne spørgsmål.

Begyndergudstjenesten er åben for
alle og den går på skift mellem pastoratets kirker.

Konfirmationerne næste år vil fordele
sig således, at der bliver 2 konfirmationer i Bringstrup, 1 i Sigersted og 1 i
Gyrstinge.

26 konfirmander har tilmeldt sig un-

Lisbeth Lundbech

I Luthers spor
Vores store foredragsrække om Luther, reformationen og renæssancen,
som munder ud i en 4-5 dages tur til
Lutherbyerne i Tyskland foråret 2012
indledes dette efterår.
(Bemærk, at man med fuldt udbytte
kan deltage i enkeltarrangementer, og
at man ikke behøver at tage med på
turen til Lutherbyerne. Hvert eneste
arrangement udgør sin egen sluttede
Bøgebladet august 2010

enhed).
Den indledende sogneaften vil finde sted:
Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00 på
Benløse gamle Skole v. dr. theol.
Martin Schwarz Lausten
Martin Schwarz Lausten var professor i kirkehistorie ved det teologiske
Fakultet, Københavns Universitet til
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2008. Han vil her dele ud af sin kolossale viden og vil bl.a. spørge, hvad
Luthers reformation egentlig gik ud
på. Hvad var det, han ville, og hvorfor
blev modsætningen mellem ham og
den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med kætterdom og
dødsdom?
Han vil belyse bl.a. Luthers personlige
forhold til byen Wittenberg, Luthers
nye opfattelse af kristendommen og
de følger dette fik for både kirken og
det verdslige samfund.
Martin Schwarz Lausten er myreflittig
og har skrevet utroligt mange fagbø-

ger, bl.a. ”Reformationen i Danmark”,
”Den hellige stad Wittenberg” og en
biografi om Martin Luther.
Næste sogneaften vil finde sted:
Torsdag d. 11. november kl. 19.30 i
Sigersted Kirke
Hvor vi vil synge nogle af reformationens kernesalmer samt høre noget om
luthersk kirkeinventar.
”I Luthers spor” er et samarbejdsprojekt mellem Bringstrup-SigerstedGyrstinge Pastorat og Benløse sogn.
Lisbeth Lundbech

Landsmødet på Nyborg Strand
Som delegeret deltog jeg i menighedsrådsforeningens lands- og delegeretmøde 11.-13. juni på Nyborg Strand.
Nogle meget spændende og udbytterige dage. Næsten 700 menighedsrådsmedlemmer havde samlet sig til et
veltilrettelagt årsmøde med gode taler
af såvel formanden for landsforeningen Inge Lise Pedersen som kirkeminister Birthe Rønn Hornbæk.
Begge var særdeles oplagte. Inge Lise
Pedersen indledte sin tale med en provokation. ”Menighedsrådene har eksisteret siden 1903. Siden er der kommet provstiudvalg og sidste år også
stiftsråd til. Så nu er det måske på tide
at se på menighedsrådenes rolle i
strukturændringer”, sagde hun.
Inge Lise Pedersen mener således, at
det er en diskussion værd, om det enkelte menighedsråd altid og under alle
forhold skal have ret til at nedlægge
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veto mod strukturelle forandringer
som f.eks. sognesammenlægninger.
Inge Lise Pedersen går ind for en
stærkere centraliseret styring af folkekirken, hvor de lokale menighedsråd
fratages noget af deres kompetence.
Dette kommer vi helt sikkert til at høre mere om i nær fremtid.
Et andet skarpt hjørne var af mere
identitetsmæssig art. Skal landsforeningen være en interesseorganisation
eller en arbejdsgiverorganisation?
Ved overenskomstforhandlinger sidder menighedsrådsforeningen kun
med som bisidder, fordi den p.t. ”kun”
er en interesseorganisation, hvilket
mange fandt særdeles utilfredsstillende, i og med at menighedsrådene bliver dem, som i det daglige skal leve
med de indgåede overenskomster.
Herudover var der spændende udstil-

linger og – Gabriel 2010 – Danmarks
kirkelige filmpris – blev uddelt. Vinder blev filmen ”Superbror” af instruktør Birger Larsen.
På festaftenen var der en helt fantastisk menu, konstrueret over kirke-

årets farver.
Desuden blev der klappet efter flere af
de andagter, som man smukt kunne
runde sin hektiske mødedag af med.
Lisbeth Lundbech

Høstgudstjenester i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Susse Wold siger i sin erindringsbog:
”Fremkaldt”, at en gave ikke er modtaget, før man har sagt tak. Gode ord
at erindre sig i sensommeren, hvor
høsten er i hus. Tak er også et stort
ord i den kirkelige begrebsverden, bl.
a. ved høstgudstjenesterne.
En høstgudstjeneste er en særlig gudstjeneste, hvor vi takker for høsten,
som er kommet i hus, hvad enten det
drejer sig om korn, æbler, græskar
osv., eller i en videre forstand af ordet
om livets høst, som f.eks. kan være
god familie, god kirke, godt arbejde
og gode børn.

Høstgudstjenesterne i Bringstrup og
Sigersted vil være traditionelle høstgudstjenester, medens
Høstgudstjenesten i Gyrstinge vil være tilrettelagt som en familiegudstjeneste og under medvirken af minikonfirmanderne.
Lisbeth Lundbech

Kun den er rig, som formår at takke.
Kirkerne vil naturligvis være smukt
pyntede med al høstens overflod af
kornaks, blomster, æbler osv.
Ved høstgudstjenesterne deler vi også
ud af vores overflod ved at samle ind
til gode formål.
I Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge vil
der være høstgudstjeneste:
Bringstrup Kirke den 19. september
kl. 10.30
Sigersted Kirke den 3. oktober kl.
10.30
Gyrstinge kirke den 10. oktober kl.
10.30 (familiegudstjeneste)
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Til høstgudstjenesten sidste år var våbenhuset i Gyrstinge kirke meget
smukt pyntet med kål, grøntsager og
frugt fra Krogagergård.
Det var menighedsrådsmedlem Jan
Karsberg, der havde brugt sine kreative evner, og han har lovet, at kirkegængerne igen i år vil blive mødt af
”en overraskelse”, når de træder ind i
våbenhuset.
Grethe Larsen
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Sogneaften i Bringstrup kirke d. 4. oktober
Efterårets fællesarrangement mellem
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge finder
sted i:
Bringstrup Kirke
Mandag d. 4. oktober kl. 19.00

v. sognepræst, cand.theol., ph.d.,
debattør, forfatter og foredragsholder

ker.
Hun er især aktuel med bogen ”Tro
mod tro”, som er en samtale med
Naser Khader om tro, forskelle og
ligheder.
Kathrine Lilleør har siden 2002 været medlem af Etisk Råd og siden
2003 formand for Grundskolerådet.
Sideløbende har hun bidraget til et
antal antologier og skrevet ”Fra
hjerte til hjerte – Nye tolkninger af
H.C. Andersens eventyr” og
”Kvinde, hvorfor græder du”.
Den 4. oktober kl. 19.00 besøger
hun Bringstrup Kirke med sit foredrag:

”Sådan er det for mig”
Et kollageforedrag om kønnenes forskellighed, lykke og våbenhuse.

Kathrine Lilleør
Kathrine Lilleør er en af landets mest
aktive debattører og meningsdannere.
Hun er aktiv i en lang række medier
med fast spalteplads i Berlingske Tidende.
Hun er kendt som en engageret debattør og kommentator, og hun har skrevet en lang række artikler og kronik-
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Pastoratets fælles arrangementer går
på skift – denne gang er det Bringstrup, som danner ramme om foredraget.
Vi regner med stort fremmøde. Kom
derfor i god tid!
Ved transportproblemer bedes du
ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech, Tlf. 57 61 30 10, i god tid inden d. 4. oktober.
Lisbeth Lundbech

Gudstjeneste for hørehæmmede
Gudstjenesten afholdes søndag den
19. september 2010 kl. 14.00 i Egebjerg Kirke. Prædikant er Peter Hansen, præst for de hørehæmmede øst
for Storebælt. Alle er velkomne.

og efter behov Mund-Hånd-System.
Desuden udleveres teksten til hele
gudstjenesten i kopi. Der vil være
samvær med kaffe efter gudstjenesten.
Transport kan bestilles hos sognepræst
Michael Nissen, Egebjerg, tlf. 59 32
81 99, e-mail jmn@km.dk
Hvis en større gruppe (over 4 personer) fra en anden by/kommune finder
ud af, at de ønsker transport til denne
gudstjeneste, bedes man give besked
til Michael Nissen, så der kan arrangeres f.eks. en minibus (gratis).

Ved gudstjenesten benyttes teleslynge

Lisbeth Lundbech

Regulativer i dag og for ca. 85 år siden
Hvis man googler ordet regulativ, får
man ca. 219.000 resultater på 0,05
sek. Der er regulativ for håndtering af
affald, for opstilling af skilte, for fugle- og hønsehold osv., osv.
I folkekirken er der bl.a. regulativer
for graver, organist og kirkesanger.
Disse indeholder en præcisering af de
arbejdsopgaver og forpligtelser, der er
forbundet med den enkelte stilling og
skal underskrives af den person, der
bliver ansat.
I en gammel protokol kan man læse,
hvad der skete i Gyrstinge, da menighedsrådet for ca. 85 år siden besluttede at indføre det regulativ, som provsti og præsteforeningen havde udgivet.
Den daværende kirkesanger havde
fungeret som både organist og sanger i
mange år og udført sit arbejde sømme-
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ligt og uden vejledning. Han gav overfor menighedsrådet udtryk for, at det
nye regulativ ville gøre de ansatte til
maskiner, der stilles på en anvist plads
for at fungere efter instrukser. Ja, han
truede endda med at sige sin stilling
op, hvis han skulle underskrive regulativet, da han anså det for at umyndiggøre ham.
Menighedsrådet, som satte stor pris på
kirkesangeren, prøvede at formilde
ham og beroligede ham med, at det jo
var det samme arbejde, der skulle udføres med eller uden regulativ.
Desværre stod der ikke noget om,
hvordan sagen endte, men kirkesangeren blev senere medlem af menighedsrådet. - Men den lille historie beskriver klart vores angst for det nye og
uprøvede.
Grethe Larsen
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
September
05. sep. – 14. s. e. trin.:
12. sep. – 15.s. e. trin.:
19. sep. – 16. s. e. trin.:
26. sep. – 17. s. e. trin.:

Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 10.30 (høst)
Gyrstinge 9 (Søren Legarth)

Oktober
03. okt. – 18.s.e.trin.:

Sigersted 10.30 (høst) – Gyrstinge 14
(babymusikgudstjeneste)
Gyrstinge 10.30 (høst – fam. gudstjenete)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
Sigersted 10.30

10. okt. – 19.s.e.trin.:
17. okt. – 20. s. e. trin.:
24. okt. – 21. s. e. trin.:
31. okt. – 22. s. e. trin.:
November
07. nov. – Alle helgens dag:
14. nov. – 24. s. e. trin.:
21. nov. – Sidste s. i kirkeåret:
28. nov. – 1. s. i advent:

Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)
Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15
(familiegudstjeneste)

December
05. dec. – 2.s.i advent:

Gyrstinge 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

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
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Husk
27. aug.
19. aug.
9. sept.
4. okt.

Babysalmesang starter
Begyndergudstjeneste
Sogneaften
Kathrine Lilleør

Idrætsforeningen skriver
Vi glæder os til den nye sæson starter og vi kan begynde at bruge
Landsbyhuset. Fra idrætsforeningens side skal der lyde en stor tak til
Landsbyhusets bestyrelse og alle de andre som i årenes løb har været med
til at få drømmen om Landsbyhuset til at blive til virkelighed. I har ydet
en kæmpe indsat og gjort en forskel.
Nedenfor præsenterer de forskellige afdelinger de hold og aktiviteter, som
vi allerede nu har planlagt.

Gymnastik
Til sæsonen 2010-11 har vi følgende hold, som alle starter i uge 36.
Far – mor - barn v/Jens (tlf. 3393 0914)
Lørdag kl. 10.00 – 11.00 Sjov og leg for forældre og børn op til 3 år.
Spillopper v/Kirsten (tlf. 5178 4352) og Tania (tlf. 6013 8491)
Torsdag kl. 15.30 – 16.30 Sjov med leg og bevægelse for børn i alderen
3-4 år.
Krudtugler v/Hanne (tlf. 3585 7779), Mette (tlf. 5134 5740) og Maja
(tlf. 2870 7545)
Onsdag kl. 16.00 – 17.00 Gymnastik og leg for børn i alderen 5-6 år.
De seje springere v/Kim (tlf. 5786 3007) og Linda (tlf. 5760 8141)
Mandag kl. 16.30 – 18.00 De seje springere er nu et hold med drenge og
piger fra 1. – 6. klasse. I vores nye hal kan vi nu udfordre hele gruppen og
vi udvider træningstiden til 1½ time. Vi vil arbejde med grundtræning,
styrke og smidighed samt lave rytme og springe både på airtrack og
trampolin. Er du frisk og sej - så kom og vær med!
Sjov og Dans v/Lone (tlf. 5784 5453) og Stephanie (tlf. 2714 8491)
Onsdag kl. 15.30 – 16.30 (salen) For drenge og piger fra 4. – 7. klasse.
Gym-Ball v/Jeanette (tlf. 5051 0889)
Mandag kl. 19.00 – 20.00 (salen) Træning med stor bold for unge og
voksne.
Bøgebladet august 2010
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Rytmepiger 1.–3. klasse v/Lene (tlf. 57863007) og Sabrina (tlf. 21700041)
Tirsdag kl. 15.30 – 16.30 (salen) Er du glad for at bevæge dig til musik?
- så er dette hold måske for dig. Vi skal varme op, træne smidighed, balance
og styrke, bruge redskaber f.eks. bolde og lave små rytmiske serier – alt
sammen til god musik. I løbet af timen skal vi også lege sjove lege, give
hinanden massage og lære at slappe af. Som de andre hold slutter sæsonen
af med gymnastikopvisning i Landsbyhuset, hvor vi skal have ens
gymnastikdragter på. Dragten koster 100 kr, som betales oveni
kontingentet.
Motionsdamer v/Lone (tlf. 5784 5453)
Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Step, kondi, styrketræning og MBL - mave,
baller, lår.
Seniormotion v/Inga (tlf. 5784 5425)
Onsdag kl. 10.00 – 11.00 (Salen) Lettere motion hvor alle kan være med.
Spørgsmål til de enkelte hold kan rettes til instruktørerne.
Derudover har vi planlagt følgende arragementer i løbet af efteråret:
Cirkussjov for børn fra BH.KL og opefter den 9. oktober 2010 kl. 11 –
14. Ansvarlig instruktør: Jens (tlf. 3393 0914)
Idræt for sjov m/dicsofest for børn i 3. klasse og opefter den 5. november
2010 – kl. 17 – 22. Ansvarlig instruktør: Lone (tlf. 5784 5453)
Disco & Dans for piger fra 3 år – 2. klasse den 7. november 2010 – kl. 13
– 15. Ansvarlig Instruktør: Linda (tlf. 5760 8141)
For at vi kan afholde disse arrangementer har vi brug for nogle voksne og
unge over 14 år som har tid og lyst til at hjælpe med planlægning og
afvikling. Vil du hjælpe ved et eller flere af arrangementerne så kontakt
venligst den ansvarlige instruktør.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Volleyball
Mix-volley for damer og herrer flytter til Landsbyhuset fra Vigersted hallen.
Træning vil være torsdag fra 20-22. Lars Jørgensen på 5784 4949 er
kontaktperson for volleyball.
Fodbold
Fodbolden udendørs vil stadig foregå i Ørslevvester, men vi forventer at
være tilbage på boldbanen ved Landsbyhuset til foråret. Der vil være
indendørs fodbold i Landsbyhuset og information om tidspunktet, kommer
til de enkelte hold. Kontakt Martin Houmand på 3514 7729, hvis du har
brug for yderligere oplysninger eller lyst til at starte på et hold.
Badminton
Der starter et ungdomshold, som træner tirsdag 16-17. Forhåndstilmelding
til holdet kan ske til Jens på 3393 0914. Det vil derudover muligt at leje
badmintonbaner i hallen. Kontakt Inge på 5784 5018 for at høre nærmere.

Den Nye Købmand skriver
Først vil jeg sige tusind tak til de hjælpere som hjalp til i butikken, imens
jeg var på ferie.
Lige nu er jeg i fuld gang med planlægningen af butikkens 1 års fødselsdag
som bliver fejret lørdag den 16. oktober, med gode tilbud samt andet.
Der kommer stadig nye varer på hylderne, som du har været med til at
efterspørge, bliv endelig ved med det, da det er vigtigt, at butikken ikke
bare bliver brugt som en kiosk.
Butikken bliver også brugt som en service/info station for byen, mht. til
arrangementer, foreninger og andet. Så hvis der er noget du er i tvivl om
eller leder efter, så kig forbi så kan det være, at jeg kan hjælpe dig.
Glæder mig til at se dig.
Malene
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Læserne skriver
Vil du ikke gerne have medindflydelse på, hvad der sker i Gyrstinge?
Vi bor i en dejlig landsby med naturskønne omgivelser. Områder som er
unikke, og ikke bør ødelægges eller ændres på. Her tænker vi specifikt på
et dejlig stykke natur ned mod skov og sø som mange borgere i Gyrstinge
nyder at gå tur i. Dette område ligger for enden af Gyrstinge Bygade. Et
område som skaber dejlige rammer for børn og voksne tæt på byen, og
alligevel ligger det for sig selv i sin egen frie pragt. Med marker, så langt
øjet rækker, og Ringsted som dukker op i det fjerne. Men en privat forening
i Gyrstinge, har andre planer med området. De vil bygge huse, og det
kalder de „udvikling“ i Gyrstinge. Den udvikling mener vi ikke gavner
byen. Og derfor er vi selvfølgelig imod. For der står efterhånden en del
huse til salg her i Gyrstinge. Og et forsamlingshus, som er en skændsel for
byens centrum. Og der står stadig tomme udstykningsgrunde, som endnu
ikke er bebygget midt i vores dejlige landsby, samt i yderområderne
omkring Gyrstinge.
„VIL VI DETTE“
Ville det ikke være en ide at lytte til os borgere som allerede bor i Gyrstinge,
og gerne vil blive boende i en landsby som bærer præg af natur, og rolige
omgivelser.
Med venlig hilsen Betina Arfmann og Sanne Jensen mf.
*****
Svar til Betina Arfmann og Sanne Jensen mf:
Byg og Bo tænker på Gyrstinges fremtid
En dejlig landsby, naturskønne omgivelser, unikke områder,
Gyrstingeområdes natur, fritidsmuligheder i naturen og gode rammer for
beboerne. Det er alle områder, som Byg og Bo har arbejdet for i godt 25
år, og som vi fortsat arbejder for. Derudover arbejdes for at skabe udvikling
i lokalsamfundet, herunder flere boliger, så vi kan bevare et intakt
landsbysamfund – netop det, vi alle holder af.
Byg og Bo er en non-profit forening af borgere i Gyrstinge og Ørslevvester,
og vi har allerede gennemført fire vellykkede udstykninger i GyrstingeØrslevvester. Udstykningerne har øget beboerantallet, og dermed medvirket
til at bevare og udbygge lokalsamfundet. Tænk blot på vores nye
landsbyhus; hvor mange steder har man sådan et?
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Læserne skriver - fortsat
Derfor er der også stor opbakning til den udstykning i byens nordlige del,
som nu er under planlægning.
Det er naturligvis beklageligt, at de Sanne Jensen og Betina Arfmann ikke
er enig i, at der skal ske en vis udvikling i Gyrstinge. Byg og Bo ønsker
ikke at genere nogen, men uanset hvor der bygges, vil nogen kunne føle
sig generet.
Vi lytter gerne til beboerne. Byg og Bo vedtog på sin generalforsamling at
invitere kommende naboer til et orienteringsmøde om udstykningen. På
mødet kom der en række indvendinger, som vi så vidt muligt har taget
hensyn til i det videre arbejde med lokalplanen. Men helt opgive projektet
kan vi ikke. Udstykningen er nemlig med i Ringsted kommunes
kommunalplan, og dermed er det allerede afgjort, at der vil komme byggeri
på området. Så når Byg og Bo nu tager initiativet til udstykningen er det
også for at kunne præge udviklingen. I en tidligere plan for området skulle
der være betydeligt flere huse end dem vi nu planlægger - netop for at
bevare landsbypræget.
Det er vores ønske, at den nye udstykning vil yde sit bidrag til, at GyrstingeØrslevvester også fremover bliver et godt sted at bo med skole,
busforbindelse, landsbyhus, børnehave, købmand og en enestående natur.
Med venlig hilsen
Ole Olsen, formand for Byg og Bo
PS: Alle kan melde sig ind i Byg og Bo. Det koster 100 kr. årligt.
Den Nye Købmand
Åbningstider
Mandag – Fredag
Lørdag
Søndag

8.00-17.30
8.00-14.00
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
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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 Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6, Ringsted
3393 0914, jens.hynne.petersen@gmail.com
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 Landsbyhus, 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 august 2010
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Kalender
August
12.
15.
16.

Bøgebladet udkommer
1.-7. kl. starter i skole, Kildeskolen
Skovløb i St. Bøgeskov, hver søndag, kl. 8.00
0. kl. starter i skole, Kildeskolen

September
04.
06.
14.
30.

Indvielse af Landsbyhuset og Tour de Gyrstinge, kl. 12.00
Gymnastiksæsonen starter
Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen
Nørkledamerne starter sæsonen, hveranden torsdag, kl. 14-17

Oktober

28.

Bøgebladet udkommer
Tirs.klub.: Sæsonstart m. Morten Worm, Erindringer fra barndomshjemmet
og lægergerningen
Cirkussjov for børn, GIF, kl. 11-14
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Tirs.klub.: Sara Mossin, Humor og anekdoter fra H.C. Andersens liv.
Fællessang m. klaver
Lokalhistorisk aften, arr. Lokalrådet

November
02.
05.
07.
09.
16.
23.
30.

Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Idræt for sjov m. discofest for børn, GIF, kl. 17-22
Disco & dans for børn, GIF, kl. 13-15
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Tirs.klub.: Charlotte Hvass, Sygeplejerske og livet generelt i Afghanistan
Tirs.klub.: Kortspil.m.m
Tirs.klub.: Poul Nielsen, Flodtur fra Moskva til Leningrad

05.
09.
12.
18.-22.
19.
26.

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